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ÚVOD
Strategický dokument Program rozvoje obce Stvolová 2021-2026 byl vytvořen jako základní nástroj pro řízený
rozvoj obce v následujících letech. Dokument vychází z demografické a socio-ekonomické situace v obci. Jedná
se o podkladový materiál pro přípravu projektů a rozvojových aktivit v obci. Zároveň podává veřejnosti
srozumitelný přehled o obci jako takové a o významných plánovaných investičních aktivitách obce.

Plánování na úrovni obcí bývá často podceňováno. Ve většině případů je tato aktivita z pohledu řídících orgánů
uskutečňována pouze na teoretické úrovni. Pro vedení obce je důležité nastavit si a využívat koncepční
rozvojové nástroje, které povedou ke zkvalitňování života občanů. Strategický dokument, který je zakotvený
v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, se tak stává nástrojem efektivního řízení obce a zároveň slouží jako
podklad pro účinné čerpání finančních prostředků z dotačních titulů.

Analytická část dokumentu je výsledkem kompilace statistických dat o obci. Závěr analytické části, zejména
SWOT analýza a dotazníkové šetření, tvoří východiska pro návrhovou část. Zaznamenaný ucelený přehled
jednotlivých aktivit se stane cenným podkladem pro řízený rozvoj obce.

Strategický dokument byl vytvářen dle Metodické příručky pro zpracování programů rozvoje venkova
a ztotožňuje se se základními principy rozvoje venkova dle Agendy 21. V dokumentu jsou zaznamenána data
za dostatečně reprezentativní časová období, která jsou čerpána z veřejně dostupných databází a úřadů (např.
ČSÚ, MPSV, ORP, aj.), dále bylo čerpáno z územního plánu obce a dalších výchozích dokumentů, které na ÚPD
obce navazují.
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A. Analytická část
A.1 Charakteristika obce
1.

Území

Poloha obce a širší vztahy
Obec Stvolová leží na severním okraji okresu Blansko, na hranici se sousedním okresem Svitavy. Je vzdálena
cca 5 km od města Letovice a 30 km od okresního města Blansko. Krajské město Brno je vzdáleno asi 55 km.
Obec se skládá ze tří katastrálních území – Stvolová, Skřib a Vlkov.

Obrázek 1: Orientační mapa Jihomoravského kraje1

Jižní částí sousedí Stvolová s obcí Skrchov, Meziříčko u Letovic, Lazinov, Prostřední Poříčí a na západě leží
Horní Poříčí. Severně se rozprostírají obce Rozhraní a Študlov, které náleží okresu Svitavy. Na východní části
sousedí obec Stvolová s Dolním Smržovem.

1

Zdroj: http://mapy.kr-

jihomoravsky.cz/(S(t3kfopd4eazeveoxqnumplf4))/Default.aspx?menu=2&mode=TextMeta&side=mapy&text=mapy_uzemni
_cleneni, vlastní zpracování
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Obrázek 2: Orientační mapa obce2

Stvolová leží v nadmořské výšce 351 m n. m. a rozkládá se na 375 ha:

2

•

Orná půda

•

Zahrada

9,33 ha

•

Ovocný sad

2,64 ha

•

Trvalý travní porost

•

Lesní pozemek

•

Vodní plocha

0,93 ha

•

Zastavěná plocha a nádvoří

2,63 ha

•

Ostatní plocha

46,81 ha

92,85 ha
198,71 ha

20,70 ha

Zdroj: mapy.cz
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Obrázek 3: Druhy pozemků3
Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními plochami (jako jsou lesy, TTP atd.)
a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv. nestabilními). Vyšší hodnota koeficientu
obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou (stabilní) krajinu. V obci Stvolová
dosahuje koeficient hodnoty 3,71, což ukazuje na území s přírodní a přírodně blízkou krajinou s výraznou
převahou ekologicky stabilních struktur a s nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem. Jedná se o krajinu
s převažující přírodní složkou.

Historické souvislosti a vývoj obce
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1320. Zprvu byla biskupským lénem a roku 1389 se stala součástí
mírovského obvodu. Často byl tento biskupský majetek pronajímán manům z řad nižší šlechty, až všechno
církev rozprodala. K nejznámějším majitelům Stvolové v době předbělohorské patřila hrabata z Hardeka nebo
Podstatští z Prusinovic. Roku 1797 léno koupil Jan František z Haydenburgu. A od roku 1880 patří ke Stvolové
i osady Vlkov a Skřib.
Novodobá historie je dochována v druhém díle kroniky obce od roku 1945. Léta od roku 1924 jsou zachycena
v prvním díle, který je uložen v okresním archivu. Od roku 1986 do roku 1991 byla Stvolová integrována
s městem Letovice. Dnem 1.1.1991 byla integrace ukončena a vznikla samostatná obec spravovaná nově
zvoleným zastupitelstvem. Budova školy ve Skřibu byla po zrušení školky v roce 1988 přestavěna na motorest
Stvolovská rychta.

3

Zdroj: data ČSÚ, vlastní zpracování
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Obrázek 4 Motorest Stvolovská rychta4
V obci Vlkov se nachází významný krajinný prvek „Vlkovské jalovce“ – pásmo chráněných jalovců, kaple z roku
1925 zasvěcená sv. Cyrilu a Metoději. Na jejich počest se koná v obci každoročně 5. července pouť s taneční
zábavou.

4

Zdroj: vlastní fotografie
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Obrázek 5: Kaple ve Vlkově5

5

Zdroj: http://www.stvolova.cz/fotogalerie.html
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Obrázek 6: Znak a vlajka obce6

V roce 2020 uplyne sedm set let od první písemné zmínky o obci Stvolová. Obec v minulosti používala jako
symbol historickou pečeť s letopočtem 1616 a nápisem Pecet obecní diedinny richty Stwolovske. Nyní má nový
znak a vlajku. Obecním symbolům chtěli místní požehnat při oslavách k historickému jubileu, které se však
s ohledem na vzniklou celosvětovou pandemii COVID-19 mají přesunout na příští rok.

6

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Asobrno
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2.

Obyvatelstvo

Hlavním

cílem

rozvoje

obce

je

vytvořit

podmínky

pro

udržitelný rozvoj území s cílem

ochrany

architektonických, urbanistických a přírodních hodnot území. Základní koncepcí je vytvářet moderní
prosperující obec se snahou o stabilizaci s kladným saldem demografického potenciálu a zamezení odchodu
zejména mladšího obyvatelstva z obce. V zájmu obce je vytvářet podmínky pro podnikání a zvýšení potenciálu
obce pro rozvoj pracovních příležitostí.

K 1. 1. 2020 žilo v obci 164 obyvatel. Pro srovnání je na obrázek 7 zobrazen vývoj počtu obyvatel v obci od
roku 1869 (údaje vždy k 31.12.). Jak je vidět na grafu, křivka je velmi proměnlivá, s nejvyšším počtem
obyvatel evidovaných kolem roku 1910, kdy překračoval 350. V dalších obdobích počet obyvatel postupně,
někdy i relativně výrazně klesá.

Obrázek 7: Vývoj počtu obyvatel v letech 1869-20197

7

Zdroj: data ČSÚ, vlastní zpracování
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V souvislosti s vývojem počtu obyvatel se vyvíjí i poměrné zastoupení věkových skupin. Na obrázek 8 je
znázorněn vývoj věkových skupin od roku 2015. Počty obyvatel v jednotlivých věkových kategoriích jsou
relativně stabilní, bez specifického trendu. Dochází pouze k mírnému nárůstu postproduktivních občanů, což
není problémem v obci, ale trendem celé České republiky. Průměrný věk je v obci v posledních letech ustálený
kolem 43. roku života. Průměrný věk je srovnatelný se situací ve větších městech, jako jsou Boskovice (43,0)
nebo Blansko (43,6).

Obrázek 8: Věková struktura obyvatelstva8

Všeobecně demografický vývoj v České republice není vůbec příznivý, obdobně jako je tomu v jiných vyspělých
zemích. V důsledku zvyšování střední délky života narůstá podíl obyvatel v důchodovém věku. Celkový počet
obyvatel nejvíce ovlivňuje migrace. Migrační přírůstek je v obci velmi nevýrazný. V roce 2015 byl však migrační
přírůstek kladný, 8 osob.

8

Zdroj: data ČSÚ, vlastní zpracování
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Na obrázek 9 je zobrazena věková struktura obyvatel k datu 31. 12. 2019. Nejvíce občanů, kteří žijí v obci
Stvolová, jsou ve věku mezi 70. a 74. (14). Zastoupení mužů a žen je v různých věkových kategoriích
proměnlivé, nicméně v celkovém součtu relativně vyrovnané. Mezi dětmi do 4 let mírně převažují dívky.

Obrázek 9: Věkové složení obyvatelstva v roce 20199

9

Zdroj: data ČSÚ, vlastní zpracování
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Z pohledu velikostní struktury obcí v ORP Boskovice patří Stvolová mezi malé obce na území, jak je vidět na
obr. 9. Z toho důvodu musí občané dojíždět např. na úřady, do zaměstnání, do škol a do zdravotnických
zařízení. Je zapotřebí dbát o zachování, popř. zvýšení kvality života, životního prostředí a vzhledu venkovského
prostoru, v opačném případě by mohlo také docházet ke stěhování obyvatel za lepšími životními podmínkami
do měst či okolních obcí.

Obrázek 10: Počet obyvatel v obcích ORP Blansko10

10

Zdroj: data ČSÚ, vlastní zpracování
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3.

Hospodářství

Ekonomicky aktivních osob v obci Stvolová k 31. 12. 2019 žilo 99, tzn. 60 % z celkového počtu. V obci je
v posledních letech počet ekonomicky aktivních obyvatel víceméně stabilní. Počet uchazečů o zaměstnání
v prosinci 2019 byl 3, tzn. podíl nezaměstnaných osob činil 3 %. V obci je ale několik posledních let nulový
počet volných pracovních míst, což by mohlo mít za následek stěhování občanů do větších obcí a měst, kde
jsou dostupnější pracovní příležitosti.

Nezaměstnanost od 1. 3. 2014 se vyjadřuje podílem nezaměstnaných osob, tzn. podílem dosažitelných
uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel nahrazuje
doposud zveřejňovanou míru registrované nezaměstnanosti.

Obrázek 11: Vývoj nezaměstnanosti v letech 2014-201911

Na obrázek 11 je patrné, že nezaměstnanost ve Stvolové je ve srovnání s Jihomoravským krajem i Českou
republikou v období roků 2018-2019 nižší. V roce 2018 se nezaměstnanost ve Stvolové dostala pod celkovou
procentuální nezaměstnanost v České republice. Celkově je míra nezaměstnanosti v obci nyní přijatelná.
Vzhledem k sezónnosti některých druhů činností stoupá nezaměstnanost zejména v zimních měsících, kdy
klesají pracovní příležitosti v zemědělství, stavebnictví či službách. Níže je uvedena tabulka s počtem volných
pracovních míst v obci Stvolová evidovaných úřadem práce a počet uchazečů o zaměstnání.

11

Zdroj: data ČSÚ, vlastní zpracování
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Tabulka 1: Volná místa a uchazeči o zaměstnání v letech 2014-201912
Počet obyvatel

Počet uchazečů

Podíl nezaměstnaných

Volná pracovní

ve věku 15-64 let

o zaměstnání

obyvatel

místa

2014

93

10

10,8 %

0

2015

95

8

8,4 %

0

2016

98

9

9,2 %

0

2017

100

5

5,0 %

0

2018

100

2

2,0 %

0

2019

99

3

3,0 %

0

Rok

Tabulka 2: Podnikatelské subjekty dle převažující činnosti k 31.12.201913
Registrované
podniky

Podniky se
zjištěnou
aktivitou

Celkem
A Zemědělství, lesnictví, rybářství
B-E Průmysl celkem
F Stavebnictví

32
5
7
5

19
4
5
3

G Velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba
motorových vozidel

5

3

1

1

.

.

.
.
1

.
.
.

1

.

N Administrativní a
podpůrné činnosti

.

.

O Veřejná správa
a obrana;
povinné sociální zabezpečení

2

1

.
.

.
.

2

1

3
.

1
.

H Doprava a skladování
I Ubytování, stravování
a pohostinství
J Informační a komunikační činnosti
K Peněžnictví a pojišťovnictví
L Činnosti v oblasti nemovitostí
M Profesní, vědecké
a technické činnosti

P Vzdělávání
Q Zdravotní a sociální péče
R Kulturní, zábavní
a rekreační činnosti
S Ostatní činnosti
X nezařazeno

12

Zdroj: data ČSÚ, vlastní zpracování

13

Zdroj: data ČSÚ, vlastní zpracování
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V obci je k 31. 12. 2019 evidováno 32 podnikatelských subjektů, z toho je dle ČSÚ 19 podniků se zjištěnou
aktivitou. Podle právní formy největší zastoupení podniků se zjištěnou aktivitou mají FO podnikající dle
živnostenského zákona (9), dále PO (5), konkrétně obchodní společnosti (2) a FO podnikající dle jiného než
živnostenského zákona (2). Nejvíce aktivních firem k 31. 12. 2019 se zaměřuje na průmysl a lesnictví, viz tab.
2.
Fungující podniky v obci jsou tvořeny převážně podnikajícími OSVČ. Tito podnikatelé mohou pozitivně
ovlivňovat míru nezaměstnanosti.

Nedostatek volných pracovních míst, nebo lepší finanční ohodnocení je

důležitým stimulem pro dojížďku lidí za prací. Nejčastěji občané dojíždí za prací do Letovic, Boskovic, Blanska
a Brna.

Obrázek 12: Mapa podnikatelských aktivit v obci14

14

Zdroj: https://regiony.kurzy.cz/stvolova/firmy-vypis/
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4.

Infrastruktura

Doprava
Základní komunikační osu obce Stvolová tvoří silnice I. třídy č. 43, která prochází katastrálním územím části
Skřib. Stávající místní komunikace jsou územně stabilizované. Na komunikační síti je možné zlepšovat
technické parametry komunikací, především pak oddělení pěší a motorové dopravy na silnici č. I/43.

Obrázek 13: Mapa silniční sítě15

Ve Stvolové se nenachází větší veřejné parkoviště v centru obce, největší je u obecního úřadu. Občané často
parkují u svých nemovitostí nebo v garážích. Dále se parkování a odstavování vozidel umožňuje na plochách
dopravní infrastruktury silniční a plochách veřejného prostranství. U nových rodinných domů se předpokládá

15

Zdroj: http://scitani2016.rsd.cz/pages/map/default.aspx
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odstavení vozidel ve vlastním objektu nebo na vlastním pozemku. Všechny výrobní a skladovací areály musí
mít parkování řešeno na vlastním pozemku.

Hromadná doprava je v současné době zajišťována autobusovou linkou, která je součástí Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje:
•

273 Letovice – Stvolová – Brněnec – Březová nad Svitavou

Chybí přímé autobusové spojení s moravskou metropolí – Brnem, i s Boskovicemi nebo okresním městem
Blanskem. Tato skutečnost může být pro občany rozhodující při výběru zaměstnání či umístění dětí především
na střední školy. Nejbližší železniční stanice je v Rozhraní (vzdáleno asi 1,5 km). V minulosti se uvažovalo
o vybudování železniční stanice přímo ve Stvolové, ale tento záměr nebyl doposud podpořen jak ze strany
obce, tak Českými drahami.

V katastru obce se v současné době nenachází značená turistická nebo cyklistická stezka. Pro cyklistickou
dopravu jsou využívány místní komunikace a síť polních a lesních cest, které jsou i pro pěší propojeny uvnitř
obce a jsou dostačující. Ze značených cykloturistických tras vede přes území obce cyklotrasa č. 5161 KřenovSulíkov a č. 5162 Stvolová-Skrchov.

Obrázek 14: Turistická mapa 16

16

Zdroj: mapy.cz, vlastní zpracování
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Technická infrastruktura
Zásobování vodou
Zdrojem pitné vody pro část Vlkov a Stvolová je pramenní jímka se dvěma jímacími zářezy na k.ú. Vlkov, kde
je umístěn i vodojem. Zdrojem pitné vody pro část Stvolová a Skřib jsou 2 kopané studny na k.ú. Skřib.
Stávající systém zásobování pitnou vodou bude rozšířen o napojení části obce Skřib na vodovod z obce
Rozhraní.

Koncepce odkanalizování
Na katastrálním území obce Stvolová je vybudovaný úsek jednotné kanalizace se zaústěním do řeky Svitavy.
Ve výhledu bude obec napojena na oddílnou kanalizaci z Rozhraní s odvodem splaškových vod na mechanickobiologickou ČOV umístěnou na k.ú. Stvolová při řece Svitavě. Likvidace odpadních vod bude do doby výstavby
kanalizace řešena individuálními domovními či skupinovými čistírnami a jímkami.

Koncepce nakládání s odpady
Sběr komunálního odpadu je realizován domácnostmi do nádob k tomu předem určených. Svoz komunálního
odpadu je zajištěn spolkem Malá Haná, která tak na základě smlouvy s obcí činní 1x za 14 dní. Občané v roce
2020 platí za sběr, odvoz a likvidaci směsného komunálního odpadu roční poplatek 500 Kč/os., za nemovitosti
určené k rekreaci (chaty, chalupy) je stanoven poplatek 500 Kč/rok.
V obci jsou umístěny stanoviště kontejnerů na tříděný odpad plasty, papír, sklo, papírové kartony a na
biologicky rozložitelný odpad. V nejbližší době občané dostanou do každé domácnosti sběrné nádoby na papír,
plast a bioodpad.
Nepovolené skládky se na katastrálním území obce Stvolová nevyskytují.
Komunální odpad je občany tříděn, předpokládá se sběr železa, barevných kovů, tříděného skla, textilu, papíru,
umělých hmot, baterií a případně dalších recyklovatelných surovin. Nevyužitelné složky komunálních odpadu
budou sváženy na řízené skládky. Stávající systém nakládání s komunálními odpady bude zachován.
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Obrázek 15: Stanoviště kontejnerů u obecního úřadu17

Energetika
Obec je plně plynofikována. Řešené katastrální území je zásobováno elektrickou energií z distribuční soustavy
22 kV. Rozvojové lokality budou zásobovány z distribuční sítě napojené na stávající trafostanice.

Ostatní
Obcí prochází optický dálkový kabel ve směru Letovice – Rozhraní. Kabelová telefonní sít bude rozšiřována i do
rozvojových lokalit. Na k.ú. Skřib je umístěna základnová stanice mobilního operátora.

17

Zdroj: vlastní fotografie
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5.

Občanská vybavenost

Obec Stvolová poskytuje základní občanské vybavení. V obci se nachází obecní úřad s knihovnou a veřejným
internetem. Dříve se v obci nacházely dvě prodejny potravin, nyní jen stánek s občerstvením. Soukromý
prodejce, prostřednictvím pojízdné prodejny, pravidelně dodává pečivo. V obci se nenachází hřbitov, občané
pohřbívají své blízké v Rozhraní nebo v Dolním Smržově. Pro sportovní vyžití obyvatel slouží volejbalové,
fotbalové hřiště a tenisový kurt. V obci funguje jedna organizace, kterou je Sbor dobrovolných hasičů. SDH ve
spolupráci s kulturní komisí ve Stvolové organizují kulturní a společenské akce.

Obrázek 16: Obecní úřad18

18

Zdroj: vlastní fotografie
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Obrázek 17: Obecní knihovna a hasičská zbrojnice19

Školství
V obci se nenachází mateřská ani základní škola. Nejbližší základní a mateřská škola je v Letovicích, v Deštné
nebo v Brněnci. Za středoškolským vzděláním pak žáci dojíždějí do Letovic, Blanska nebo Boskovic.

Zdravotnictví
V rámci poskytování zdravotních a sociálních služeb musí občané Stvolové dojíždět do okolních měst a obcí.
Ordinace praktického lékaře je v Letovicích. Nejlepší zázemí poskytuje město Letovice nebo město Boskovice,
která je však od obce vzdálena přibližně 20 km.

19

Zdroj: vlastní fotografie
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Kultura
Kulturní a společenský život v obci je především díky spolku SDH a kulturní komise pestrý. Spolek ve
spolupráci s vedením obce organizují kulturní a společenské akcí, jako je např. posezení důchodců, karneval
nebo akce spojené s Vánocemi. V části obce Vlkov se nachází kaple z roku 1925 zasvěcená sv. Cyrilu a
Metoději, na jejichž počest se koná v obci každoročně 5. července pouť s taneční zábavou. Ve Stvolové je
v budově obecního domu k dispozici knihovna.

Sport, volný čas a rekreace
Stvolová je výborným místem pro vesnické a rekreační bydlení, o čemž svědčí velké množství rekreačních
chalup. Křižují se zde značené trasy lokálních cyklostezek a pro sportovní vyžití mají občané k dispozici
fotbalové hřiště a tenisový kurt.

Obrázek 18: Tenisový kurt20

20

Zdroj: vlastní fotografie
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Obrázek 19: Fotbalové hřiště s výletištěm21

21

Zdroj: vlastní fotografie
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6.

Životní prostředí

Stvolová je podhorská obec pod vrcholky Českomoravské vrchoviny v údolí řeky Svitavy. Severozápadně se
nad Svolovou zvedají zalesněné stráně vrcholků Člup (519 m n.m.) a na severovýchodě Budina (542 m n.m.).
Stejně jako na většině území České republiky, tak i na území obce Stvolová převládá geologická jednotka
Český masiv. Jeho část letovické kristalinikum zasahuje až na území obce, centrální část pokrývají křídové
sedimenty.

Obrázek 20: Vrcholek Budina22

Obrázek 21: Katastrální území Vlkov23

22

Zdroj: obec Stvolová

23

Zdroj: obec Stvolová,
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Charakteristickým horninovým typem dle geovědní mapy (viz níže) jsou v obci metamfority (č. 913) a
amfibolity (č. 917). V okolí řeky se nachází fluviální, písčité a hlinité sedimenty (č. 6).

Obrázek 22: Geovědní mapa obce a okolí24

Obrázek 23: Řeka Svitava25

24

Zdroj: https://mapy.geology.cz/geocr50/

25

Zdroj: vlastní zpracování
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Níže na obrázku je znázorněna hrozba erozního smyvu, která je také z velké části způsobená antropogenním
vlivem na krajinu. V důsledku klimatických změn se zvyšuje např. počet letních dní. Přičemž nebezpečím
mohou být přívalové deště, které během chvíle dokáží odnést vrstvu půdy v řádech centimetrů. Řešením je
dodržování správného hospodaření v krajině, vytváření remízků, biocenter, a biokoridorů.

Obrázek 24: Hrozba erozního smyvu26

26

Zdroj: https://heis.vuv.cz
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7.

Správa obce

Základní informace
Obec Stvolová spravuje své záležitosti samostatně a zároveň vykonává státní správu prostřednictvím tzv.
přenesené působnosti v základním rozsahu (např. evidence osob). Nejvyšším orgánem obecní samosprávy je
zastupitelstvo volené na čtyři roky. Zastupitelstvo obce Stvolová má 7 členů. V posledních volbách v roce 2018
občané Stvolové zvolili tyto zastupitele:
•

Jaroslav Velfl

•

Milan Čermák

•

Oldřiška Kořístková

•

Lucie Hegerová, DiS.

•

Zdeněk Froněk

•

František Kaderka

•

Věra Krejstová

Zastupitelstvo pracuje v čele se starostkou paní Oldřiškou Kořístkovou a místostarostkou paní Lucií Hegerovou,
DiS.

Obec spravuje a zřizuje tyto veřejné budovy:
•

obecní úřad s knihovnou,

•

hasičskou zbrojnici,

•

restauraci se sálem.
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Realizované projekty v obci
Tabulka 3: Realizované projekty v obci od roku 201527
Název projektu

Rok

Odpovědnost

Náklady v Kč

Zdroje financování

Opěrná zeď Skřib

2015

obec

1.636.000

obec

Územní plán obce

2015

obec/JMK

178.000

90.000 obec
88.000 JMK

Opravy komunikací

2015

obec

336.000

obec

Rozšíření a posílení vodovodu
lokalita Skřib

2016

obec

1.854.000

obec

Rekonstrukce elektroinstalace
v budově Stvolovské rychty

2016

obec

91.000

obec

Herní sestava pro děti

2017

obec

62.000

obec

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

2017

obec

50.100

obec

Vybavení obecního úřadu

2017

obec/JMK

110.000

55.000 obec
55.000 JMK

Rozšíření a posílení vodovodu
lokalita Vlkov

2018

obec/JMK

2.022.000

762.000 obec
1.260.000 JMK

Vybavení obecní knihovny

2018

obec/JMK

106.000

56.000 obec
50.000 JMK

Stvolovská rychta – oprava střechy

2018

obec

210.000

obec

Opravy komunikací

2018

obec

61.000

obec

Obnova místní komunikace
Stvolová - Vlkov

2019

obec/MMR

2.366.000

886.000 obec
1.480.000 MMR

Vyhotovení symbolů obce Stvolová

2019

obec/JMK

149.000

49.000 obec
100.000 JMK

Vodovod podél silnice I/43
Rozhraní, Stvolová

2020

obec/JMK

1.243.000

543.000 obec
700.000 JMK

Revitalizace sportovního a
kulturního areálu v obci Stvolová

2020

obec/JMK

379.600

198.600 obec
181.000 JMK

Rekonstrukce sociálního zařízení

2020

obec

200.000

obec

Dle výše uvedeného je patrné, že obec využívá převážně prostředků obecního rozpočtu. Tento dokument
slouží především jako nástroj pro efektivnější využívání dotačních příležitostí zejména z EU, ale také státních či
krajských dotací.

27

Zdroj: vlastní zpracování

34

PROGRAM ROZVOJE OBCE
STVOLOVÁ 2021-2025

Rozpočet obce
Z grafu níže můžeme pozorovat, že příjmy a výdaje obce Stvolová mají v každém roce jiný charakter. V roce
2017 disponovala obec největším objemem financí s největším aktivním saldem. V roce 2019 sledujeme
negativní saldo rozpočtu, které bylo způsobené větší investiční akcí realizovanou v tomto roce – opravy
místních komunikací. V ostatních letech je finanční bilance proměnlivá. Úkolem státu je posilování daňových
příjmů obcí. Malé obce by měly plně využívat dotační politiku státu, a to tak, že větší projekty lze
spolufinancovat pomocí investičních dotací, ať už národních nebo evropských programů.

Obrázek 16: Vývoj rozpočtu v letech 2010 - 202028

Pro srovnání je uveden rozbor příjmů a výdajů za poslední dva roky. V roce 2018 i 2019 disponovala obec
podobným rozpočtem cca 2,5 mil. Kč. Největší část obecního rozpočtu tvoří daňové příjmy.

28

Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz/analyza/#
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Obrázek 17: Příjmy v letech 2018 a 201929
Ve výdajích obce dominují tzv. běžné výdaje, což jsou především nákupy služeb, materiálu a energie, jak je
vidět na následujícím obrázku. V roce 2019 vzniklo výraznější negativní saldo díky obnově místní komunikace.

Obrázek 25: Výdaje v letech 2018 a 201930

29

Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz

30

Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz
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A.2 Východiska pro návrhovou část
Východiska pro návrhovou část jsou zpracována zejména na základě poznatků z charakteristiky obce, z jednaní
s vedením obce, dotazníků pro občany a následné strategické analýzy, tzv. SWOT analýzy.

1. Vyhodnocení dotazníku
Dotazníkové šetření v obci Stvolová proběhlo v termínu od 19. 6. 2020 do 30. 6. 2020. Záměrem
dotazníkového šetření bylo získání informací a zpětné vazby od občanů obce k vytvoření Programu rozvoje
obce Stvolová 2021-2025. Tento strategický dokument bude využit při plánovaných aktivitách v obci až do
roku 2025. Bylo vyhodnoceno 16 dotazníků. To je 14 % z celkového počtu občanů nad 18 let.
Více jak polovina dotazovaných občanů považují občanskou a technickou vybavenost v obci Stvolová za
nedostatečnou. Chybí zde především:
•

kanalizace,

•

pitná voda, lepší tlak vody,

•

kulturní dům, popř. kulturní místnost,

•

dětské, popř. workoutové hřiště.

Pro lepší a kvalitnější život lidem v obci chybí voda, přechod pro chodce u hlavní silnice I/43 a lepší mezilidské
vztahy. Naopak se občanům ve Stvolové líbí, příroda, klid či veřejné akce především pro děti. Podrobné
výsledky dotazníkového šetření se nachází v Příloze 1.
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2. SWOT analýza
Analýza SWOT nabízí souhrnné hodnocení situační analýzy území, vztahů a jevů. Dle metodiky pro zpracování
analýzy SWOT je vhodné identifikování silných a slabých stránek, které vycházejí z vnitřních dispozic obce
a dále příležitosti a hrozby, které vycházejí z vnějšího okolí.

Tabulka 4: SWOT analýza obce Stvolová31

SILNÉ STRÁNKY
Strengths
• klidná lokalita pro bydlení
• dobrá dopravní dostupnost
•

příznivý stav životního prostředí

•

veřejná zeleň v obci

•

sportovní a volnočasové vyžití

PŘÍLEŽITOSTI

31

Opportunities

SLABÉ STRÁNKY
Weaknesses
• chybějící občanská vybavenost (pošta,
zdravotnické zařízení)
•
•

mezilidské vztahy
nevyužitý potenciál cestovního ruchu –
rozvoj služeb

•

absence historických památek

HROZBY

Threats

•

posílení turismu

•

stárnutí obyvatelstva

•
•

rozšiřování infrastruktury (dopravní, technická)
rozšíření občanské vybavenosti (vybudování
víceúčelového hřiště, kulturní dům)

•

dostupnost moderních technologií a využívání
SMART řešení

•
•
•
•
•
•

zhoršení mezilidských vztahů
nezájem občanů o dění v obci
majetkoprávní vztahy
živelná pohroma - požár, sucho, eroze
nevyužití příležitosti rozvoje obce
zhoršení ekonomické situace obce

•

digitalizace území

Zdroj: vlastní zpracování
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B.

Návrhová část

Návrhová část vychází z výsledků situační analýzy území. Špičkou pomyslné pyramidy je určit vizi, tedy
zformulovat dlouhodobé cíle a směry jakými se bude obec v následujících letech ubírat. Vize je tedy žádoucí
budoucí stav, kterého má být v území dosaženo.
Na vizi navazují programové cíle, které vizi konkretizují a jsou opřeny o jednotlivá opatření, která vedou
k dosažení vytyčených cílů. Na opatření navazují jednotlivé aktivity, které jsou popsány v podobě konkrétních
projektů, které nastartují rozvoj v řešených oblastech. Pro lepší představu je hierarchie výše uvedeného
znázorněna na následujícím obrázku.

Obrázek 26: Rozvoj obce32

32

Zdroj: vlastní zpracování
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B1. Strategická vize obce
Jedná se o ideální obraz budoucnosti obce.
„Obec Stvolová – příjemné místo pro život “

Obec Stvolová má za cíl vytvořit příjemné a atraktivní místo pro život stávajících občanů a vytváření takového
prostředí v obci, které by přilákalo nové občany. Toho chce docílit rozvojem obce s využitím potenciálu území
a respektováním stávajících hodnot. Cílem je vytvoření trvale rostoucí obce plně využívající všech výhod polohy
venkovské obce a jejího vybavení.

Proto bude obec v budoucnosti především podporovat:
•

rozvoj občanské vybavenosti především kvůli přilákání nových obyvatel do obce a udržení stávajících –
hřiště, místo pro setkávání občanů – nový kulturní dům

•

rozvoj aktivit pro občany všech věkových kategorií v obci, tak aby došlo k většímu semknutí občanů a
pozvedl se tak společný život v obci,

•

využití nástrojů pro posílení turistického ruchu v obci,

•

řešení problémů v obci - vodovod,

•

péče o životní prostředí na celém území obce.

Obec Stvolová místně přísluší do Místní akční skupiny Partnerství venkova. Vedení obce by mělo znát přínosy
tohoto členství a plně ho využívat – možnosti dotací, odborné přednášky, konzultace.
Definice MAS je následující:
„Místní akční skupina (MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových
organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které
spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro
svůj region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve
venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.“ 33

33

Zdroj: Národní síť MAS
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B.2 Opatření
Opatření obce konkretizují a vytyčují cíle k naplnění stanovené vize a stanovují směr pojetí řešení jednotlivých
témat. Opatření jsou časově spjaté s platností dokumentu, tj. pro obec Stvolová na období 5 let (2021–2025).
Programová opatření reflektují a navazují na definované problémy a potřeby občanů obce. Jejich záměrem je
dosažení žádoucího stavu v obci do konce platnosti tohoto dokumentu. Jednotlivá opatření jsou prováděna
prostřednictvím daných rozvojových aktivit, jež jsou součástí kapitoly B. 3.

Výčet jednotlivých opatření:
1. Občanská vybavenost a podpora spolkové činnosti
1.1: Zkvalitnění a modernizace stávajícího vybavení a služeb
1.2: Rozvoj sportovních aktivit
1.3: Podpora spolkové a zájmové činnosti

2. Dopravní a technická infrastruktura
2.1: Zkvalitnění a rozšíření technické infrastruktury
2.2: Zkvalitnění a rozšíření dopravní infrastruktury

3. Péče o krajinu a životní prostředí
3.1: Péče o krajinu v obci a okolí
3.2: Životní prostředí
3.3: Péče o lesy

Navržená opatření a aktivity formulují způsoby naplňování vize ve střednědobém období,. Jednotlivá stanovená
opatření jsou naplňována prostřednictvím realizace konkrétních aktivit. Aktivity se opírají o volební programy a
programová prohlášení vedení obce. Následující aktivity vyplynuly ze společných setkání realizačního týmu při
tvorbě strategického dokumentu.
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„Obec Stvolová – příjemné místo pro život “

1. Občanská vybavenost a podpora

2. Dopravní a technická

spolkové činnosti

infrastruktura

1.1

Zkvalitnění

a

modernizace

2.1 Rozšíření a zkvalitnění technické

stávajícího vybavení a služeb

infrastruktury

1.2 Rozvoj sportovních aktivit

2.2 Rozšíření a zkvalitnění dopravní

3. Péče o krajinu a životní prostředí

3.1 Péče o krajinu v obci a okolí

3.2 Životní prostředí

infrastruktury

1.3 Podpora spolkové a zájmové

3.3 Péče o lesy

činnosti
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B.3 Aktivity
Aktivity označují již konkrétní akci/projekt konaný v rámci určitého opatření. U aktivity je stanovena důležitost
realizace projektu, termín, odpovědnost, předpokládané náklady a zdroje financování. Hodnocení důležitosti
provedla pracovní skupina (zastupitelstvo obce), vyjadřuje důležitost/nezbytnost/potřebnost vykonání
konkrétní akce.

Legenda k hodnocení aktivit:

˄ vysoká důležitost –

střední důležitost

˅

nízká důležitost

1. Občanská vybavenost a podpora spolkové činnosti
HODNOCENÍ

NÁZEV AKTIVITY

˄

Výkup pozemku
v centru obce

TERMÍNY ODPOVĚDNOST
2021

obec

NÁKLADY
(V KČ)

ZDROJE
FINANCOVÁNÍ

1 000 000

obec

750 000

obec/dotace

2 000 000

obec/dotace

Komentář: Výkup pozemku pro využití k občanské vybavenosti obce.

–

Vybudování nového
dětského hřiště

2022

obec

Komentář: Z důvodu chybějícího vyžití pro menší děti u stávajícího hřiště.

˄

Rekonstrukce
budovy
pohostinství

20222024

obec

Komentář: Rekonstrukce stávající budovy, která je ve vlastnictví obce. Vytvoření nového moderního
zázemí pro setkávání občanů.

–

Vybavení budovy
pohostinství

2024

obec

800 000

obec/dotace

1 500 000

obec/dotace

Komentář: Nové vybavení do zrekonstruovaných prostor pohostinství.

–

Vybudování
víceúčelového
hřiště

2025

obec

Komentář: Vybudování moderního víceúčelového hřiště pro různé sportovní aktivity na stávajícím hřišti.

–

Přemístění Božích
muk

dle
potřeby

obec

dle potřeby

obec/dotace

Komentář: Z důvodu rozšíření komunikace (křižovatky) přesun Božích muk.
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2. Dopravní a technická infrastruktura
HODNOCENÍ

˄

NÁZEV AKTIVITY
Instalace
úsekového
dopravy

TERMÍNY

ODPOVĚDNOST

NÁKLADY
(V KČ)

ZDROJE
FINANCOVÁNÍ

2021

obec

300 000

obec/dotace

1 300 000

obec/dotace

obec/ŘSD

750 000

obec/dotace

2023

obec/ŘSD

600 000

obec/dotace

2023 2026

obec

5 000 000

obec/dotace

dle
potřeby

občané

dle
potřeby

obec/občan/
dotace

dle
potřeby

obec

dle
potřeby

obec/dotace

měření

Komentář: Z důvodu zvýšení bezpečnosti na hlavní silnici R/43.

˄

Vybudování nového
2021-2024
vodovodu

obec

Komentář: Výstavba potřebného vodovodu podél silnice R/43.

˄

Vybudování
chodníku u silnice
R/43

2022-2025

Komentář: Z důvodu bezpečnosti občanů.

–

Vybudování místa
pro přecházení u
silnice R/43

Komentář: Návaznost na předchozí aktivitu.

–

Bezdrátový rozhlas

Komentář: Z důvodu modernizace veřejné správy obce.

–

Domovní čistírny
odpadních vod

Komentář: Z důvodu chybějící ČOV.

˅

Komunální technika

Komentář: Obecní traktůrek, štěpkovač, vozík, pila, křovinořez nebo dle aktuální potřeby.

˅

Oprava místních
komunikací

dle
potřeby

obec

dle
potřeby

obec/dotace

Komentář: Pravidelná údržba a obnova.
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3. Péče o krajinu a životní prostředí
HODNOCENÍ

NÁZEV AKTIVITY

–

Kvalitní odpadové
hospodářství

TERMÍNY ODPOVĚDNOST
20212026

NÁKLADY
ZDROJE
(V KČ)
FINANCOVÁNÍ

obec

Dle
potřeby

obec/dotace

obec

dle
potřeby

obec/dotace

obec

dle
potřeby

obec/dotace

1 500
000

obec/dotace

Komentář: Dokoupení kontejnerů na třídění odpadu.

–

Doplnění zeleně

20212026

Komentář: Výsadba stromů a zeleně v intravilánu obce.

˄

Péče o lesy

20212026

Komentář: Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity, péče o lesy, výsadba.

–

Zadržování vody v
krajině

2022 2025

obec

Komentář: Vybudování poldru, popř. retenčních nádrží s cílem udržet více vody v krajině.

˅

Revitalizace vodního
toku

2022

obec

600 000

obec/dotace

dle
potřeby

obec

dle
potřeby

dotace

Komentář: Oprava a vyčištění místního toku.

–

Vytvoření ÚSES, péče o
biocentra a biokoridory

Komentář: Vytvoření ÚSES, doplnění výsadby, umožnění zachování přírodě blízkého ekosystému, prevence
proti erozi.
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B.4 Podpora realizace programu
Zastupitelé obce se seznámili s dokumentem Program rozvoje obce Stvolová na období 2021-2025 již
postupně při jeho vzniku. Občané mají možnost prostudovat strategický dokument na webových stránkách
obce.
Aktualizace Programu rozvoje obce Stvolová bude prováděna alespoň jednou za rok. Tyto revize provede
pracovní skupina, jež byla založena v průběhu tvorby dokumentu. Tato pracovní skupina bude předkládat
návrhy na zastupitelstvu obce.
Zastupitelstvo obce je garantem i zodpovědným subjektem za Program rozvoje obce Stvolová na období 20212025.

Zastupitelstvo

obce

každoročně

zmonitoruje

a

případně

dokument

zaktualizuje,

a to vždy k 31. 12. příslušného roku.
Program rozvoje obce Stvolová bude využíván jako jeden ze základních podkladů při tvorbě každoročního
rozpočtu obce, rozpočtových výhledů a dlouhodobých finančních plánů.
Dokument bude dostupný na webových stránkách

https://www.stvolova.cz/ nebo v tištěné podobě

k nahlédnutí na obecním úřadě obce během úředních hodin.

Strategický dokument Program rozvoje obce Stvolová schválilo zastupitelstvo obce dne…………………………………
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