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ÚVOD
Program rozvoje obce Dvorce (dále také program nebo strategie) představuje důležitý střednědobý
dokument, který pomáhá nasměrovat budoucí rozvoj obce v dílčích rozvojových oblastech. Zahrnuje
v sobě jak programové cíle rozvoje, tak i konkrétní opatření a z nich vycházející projekty, jejichž
realizace přispěje k naplnění daných cílů a dosažení strategické vize. Program je rovněž podkladem
při přípravě projektů s předpokládanou podporou evropských fondů v tomto a budoucím
programovém období.
Předkládaný Program rozvoje obce Dvorce se zaměřuje přibližně na období do r. 2025 (až 30) a
vychází z provedených analytických prací (Charakteristika současného stavu), veřejného setkání
s občany obce a provedeného dotazníkového občany. Tyto práce proběhly v období od dubna do září
2017.
Struktura dokumentu vychází z metodik Ministerstva pro místní rozvoj – tj. METODIKA TVORBY
PROGRAMU ROZVOJE OBCE z roku 2012, jejímž autorem jsou společnosti GaREP, spol. s r. o. a
e-Rozvoj.cz, s.r.o. a přizpůsobuje se potřebám obce. Struktura dokumentu je následující:







Úvod
Analytická část
o Charakteristika současného stavu
o Zhodnocení rozvojového potenciálu obce
o SWOT analýzy
Návrhová část
o Vize rozvoje obce
o Prioritní oblasti
o Programové cíle
o Podporovaná opatření a projekty
Realizační část

Analytická část popisuje současný stav obce Dvorce, je zakončena SWOT analýzou a představuje
vstup pro návrhovou část. Ze schválené SWOT analýzy vychází návrh rozvojové vize obce a nastavení
cílů, pro jejichž naplnění jsou nastavena opatření. U jejich popisu jsou taktéž uvedeny příklady
vhodných aktivit nebo projektů.
Do zpracování Programu byla zapojena veřejnost v obci, která měla možnost vyjádřit své názory
v rámci dotazníkového šetření, které proběhlo v květnu 2017 a dále v rámci veřejného setkání
s občany, které proběhlo v září 2017.

Program rozvoje obce Dvorce byl schválen usnesením zastupitelstva
č. 385/2017 dne 12. 12. 2017.
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ANALYTICKÁ
ČÁST

9

Program rozvoje obce Dvorce

1. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU
Dvorce leží cca 9 km severovýchodně od města Moravský Beroun. Správní území obce tvoří dvě
katastrální území – Dvorce u Bruntálu a Rejchartice. Geomorfologicky obec náleží k Domašovské
vrchovině (a okrsku Libavská vrchovina), která je součástí vyššího horopisného celku Nízký Jeseník.
Nadmořská výška území se pohybuje v rozmezí 550 až 693 m n. m. Nejvyšší horou je Červený kopec
693 m n. m. Oblast Dvorců náleží hydrologicky k povodí Moravice, obcí protéká potok Lobník s
přítoky Černý a Křišťanovický, Rubaniskový a Rejchartický potok. Obec spadá do pásma hygienické
ochrany (PHO) 2. stupně vodárenské nádrže Kružberk a PHO 2. a 3. stupně jímacího území podzemní
vody Domašov nad Bystřicí – Nové Valteřice. V obci jsou dva rybníky: „Balaton“, vlastník
Pozemkový fond ČR, využíván rybáři, a v „Údolíčku – pod Čonkou“, vlastník obec, jedná se o bývalý
„biologický rybník“ původně sloužící jako zařízení čistírny odpadních vod, vzhledem ke změně
technologie čištění je nyní vodní plocha využívána vodními živočichy.

1.1

ZÁKLADNÍ INFOR MACE A CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

Tabulka 1 Souhrnné informace o obci Dvorce
Souhrnné informace
Status:
ZUJ (kód obce):
NUTS5:
Obec s pověřeným obecním úřadem:
Obec s rozšířenou působností:
Katastrální plocha (ha):

Obec
597317
CZ0801597317
Bruntál
Bruntál
2 420
1 340
552
1 339
793 68

Počet bydlících obyvatel k 1. 1. 2016:
Nadmořská výška (m n. m.):
První písemná zpráva (rok):
PSČ:

Zdroj: www.risy.cz, obecní úřad
Obrázek 1 Dvorce a širší vztahy

Zdroj: www.mapy.cz
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Obrázek 2 Dvorce na ortofotomapě

Zdroj: www.mapy.cz

1.1.1 Stručná historie obce
Dvorce byly založeny pány ze Šternberka na místě pravděpodobně starší osady, ležící při staré
obchodní cestě z Olomouce do Slezska. O založení obce existuje pověst, podle které zde již počátkem
10. století zřídili polští kupci dvůr pro své zboží. První písemná zmínka o Dvorcích je však až v listině
Zdislava ze Šternberka z roku 1339. Od roku 1406 jsou Dvorce uváděny jako město. Městské právo
šternberské potvrdil Dvorcům v roce 1410 Petr z Kravař s tím, že k městu příslušely vsi Křišťanovice,
Roudno, Jakubčice, Bílčice, Mejvald, Šternek, Herčivald, Rejchartice a dva hamry na Moravici.
Podle urbáře šternberského panství z roku 1600 měly Dvorce 46 osedlých ve městě a 98 osedlých na
předměstí. Město mělo dvě brány – Horní a Dolní, a dvě fortny. V urbáři je rovněž zmínka o tvrzi,
která snad existovala již ve 14. století a určitě zanikla v první polovině 17. století. Ještě počátkem 17.
století město vzkvétalo, o čemž svědčí i vydláždění náměstí v roce 1614. Pak přišla třicetiletá válka,
která město značně poškodila.
Ani po třicetileté válce se nevedlo Dvoreckým nejlépe. Již v roce 1672 se Dvorce dostaly do
dlouholetého sporu s vrchností, která omezovala městská práva. V roce 1695 byly Dvorce nuceny se
vzdát ve prospěch vrchnosti práva na prodej piva do okolních vesnic. Celkový úpadek se projevil i v
úpadku mravním. Roku 1714 byla upálena občanka Rozina, obviněná z čarodějnictví. Ve 40. letech
18. století Dvorce poznamenaly války o dědictví rakouské, v roce 1751 město vyhořelo. Další požár
postihl město v roce 1834, kdy vyhořel i městský kostel. Velkou tragédií pro obyvatele byla cholera,
kterou v roce 1866 za prusko-rakouské války zavlekli do města pruští vojáci. Nemoci podlehlo téměř
300 obyvatel města.
K novému rozvoji města došlo od 2. poloviny 18. století v souvislosti s rozvíjejícím se plátenictvím.
Rozmach plátenictví pokračoval i v 19. století – v 70. letech ve Dvorcích pracovalo na dva tisíce
stavů. V roce 1890 byla založena první textilní továrna. Vedle textilní výroby se zpracovávalo i dřevo
a roku 1891 vznikla továrna na nábytek.
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Dvorce se staly po zrušení patrimoniální správy v roce 1849 sídlem soudního okresu, správně
příslušejícímu k okresu Šternberk, od roku 1909 k okresu Moravský Beroun. V roce 1851 byl ve
Dvorcích založen i berní a pozemkový úřad. Poštovní úřad byl založen již v roce 1847. V roce 1886
vznikla ve Dvorcích pokračovací živnostenská škola, v roce 1891 byla založena knihovna.
I v první polovině 20. století Dvorce vzkvétaly: vznikla řada malých textilních závodů – výroba stuh a
prýmku firmy Rudolph (1906), výroba pleteného zboží firmou O. Katze a E. Langra, výroba
hedvábných látek firmou Silvet (1923). Významným počinem pro dvorecký průmysl bylo zprovoznění
úzkokolejné trati spojující Dvorce s Moravským Berounem v roce 1908. Trať byla zrušena v roce
1934. Město mělo od roku 1914 vlastní vodovod, v roce 1921 bylo elektrifikováno, v roce 1920 byla
postavena nemocnice, 1930 nová škola, 1927 kino a v roce 1934 i koupaliště.
Po roce 1945 Dvorce ztratily statut města a přestaly být sídlem soudního okresu, který nebyl obnoven.
Od roku 1949 jsou součástí okresu Bruntál. Dvorce změnily svůj vzhled vybouráním a přestavěním
celého náměstí. V roce 1953 byl objekt bývalé Rudolphovy firmy začleněn do podniku MORA
Moravia Mariánské Údolí a byla zde zavedena výroba dílců a příslušenství k plynovým spotřebičům.
Od 1. února 2003 však dvoreckou Moravii koupila firma KVS-ekodivize a.s. Horní Benešov, kde
zůstala zachována výroba domácích spotřebičů varné techniky, spotřebičů na pevná paliva a výroba
obráběných dílů. V roce 1991 byla ve Dvorcích založena firma Copreci CZ.
Součástí Dvorců je dříve samostatná obec Rejchartice. Tato čistě zemědělská obec, poprvé zmiňovaná
v roce 1410, byla z rozhodnutí majitelů šternberského panství soudně podřízena Dvorcům. Počátkem
20. století zde pracoval větrný mlýn a v letech 1908 – 1934 zde byla železniční zastávka na lokální
úzkokolejné trati Ondrášov Dvorce. Obec jako sídlo zanikla v 60 letech 20. století.(text byl převzat
s drobnými úpravami z obecního webu: www.obecdvorce.cz)
Vývoj obce je patrný i na následujících mapách.
Obrázek 3 Dvorce na mapě stabilního katastru z 1. poloviny 19. století

Zdroj: www.cuzk.cz
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Obrázek 4 Rejchartice na mapě stabilního katastru z 1. poloviny 19. století

Zdroj: www.cuzk.cz
Obrázek 5 Dvorce na mapě z 1. poloviny 19. století (II. vojenské mapování, 1836-1852 )

Zdroj: www.mapy.cz
V mapě je zřetelný původní charakter sídla, vysoký počet polních cest a zatravněné plochy podél
vodotečí.
Z porovnání následujících obrázků lze zřetelně rozeznat změny v krajině v období necelých 55 let –
z mozaiky polí vznikla rozlehlá pole. Ze snímků části Rejchartic vynikne změna zástavby, resp. zánik
sídla.
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Obrázek 6 Dvorce – letecký snímek (padesátá léta 20. století – 1954, 1955)

Zdroj: http://kontaminace.cenia.cz/
Obrázek 7 Dvorce – letecký snímek (2016)

Zdroj: www.mapy.cz
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1.2

OBYVATELSTVO A BYDLENÍ

1.2.1 Obyvatelstvo
Počet obyvatel Dvorců k 31. 12. 2016 byl 1324 - převažují ženy (669 /655), v tabulce je dále
znázorněn počet obyvatel v jednotlivých věkových kategoriích. Početní převaha žen je zde dána
vyšším počtem žen ve vyšších věkových kategoriích, což je obecně dáno vyšším věkem dožití.
Průměrný věk obyvatel je 42,3.
Tabulka 2 Počet obyvatel podle věku (k 31. 12. 2016)
Počet
obyvatel
1 324

v tom podle pohlaví

v tom ve věku (let)

Průměrný věk

muži

ženy

0-14

15-64

65 a více

655

669

204

873

247

42,3

Zdroj: ČSÚ
Věkové složení obyvatel obce v členění na muže a ženy je patrné z grafu – tzv. populační pyramidy.
Největší zastoupení mají v obci obyvatelé ve věku 60-64 let, potom také ve věkové kategorii 40-44 let.
Silnější je také generace dětí do 9 let věku, což povede v příštích letech k růstu počtu žáků na základní
škole. Počet lidí v důchodovém věku by měl být v příštích letech poměrně stabilizovaný s postupným
mírným nárůstem. Ve věku nad 60 let převažují ženy a naopak ve věku 20 – 39 let muži.
Obrázek 8 Věková pyramida obce Dvorce – k 31. 12. 2016 (Zdroj: ČSÚ)

Z hlediska pohybu obyvatel není situace v obci příznivá – dochází k úbytku obyvatel, a to jak
přirozenou cestou, tak i vyšší počtem vystěhovalých obyvatel.
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Tabulka 3 Pohyb obyvatel (k 31. 12.2016)
Přírůstek obyvatelstva
Narození

Zemřelí

11

19

Celkem

Přírůstek migrační

Přirozený
přírůstek
-8

Přistěhovalí

Vystěhovalí

33

41

Přírůstek
migrační
-8

Zdroj: ČSÚ
Z dlouhodobého pohledu počet obyvatel klesá, největší pokles byl zaznamenán po 2. světové válce
(odsun německého obyvatelstva). K mírnému nárůstu došlo jen k druhé polovině 70 let. Také ubývá
počet obyvatel v produktivním věku na úkor obyvatel 65+, což povede k vyššímu důrazu na oblast
sociálně zdravotních služeb. Pozitivní je, že počet dětí je relativně stabilní.
Tabulka 4 Vývoj počtu obyvatel od r. 1900 do r. 2011
Počet
obyvatel
Dvorce

1900

1921

1939

1950

1961

1980

1991

2008

2011

2648

2277

2457

1237

1481

1660

549

1455

1362

Rejchartice

257

248

235

91

75

2

0

8

8

Správní
území
Dvorce

2905

2534

2692

1328

1556

1662

1549

1463

1370

Zdroj: ÚP obce; Historický lexikon obcí České republiky - 1869 – 2011, ČSÚ
Obrázek 9 Počet obyvatel a jeho vývoj (k 31. 12.) v období 1971 - 2016

Zdroj: ČSÚ
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Obrázek 10 Srovnání počtu obyvatel podle věkových kategorií (rok 2006 a 2016)

Zdroj: ČSÚ
Z hlediska vzdělanosti jsou k dispozici data z posledního Sčítání lidí, domů a bytů, které proběhlo
v roce 2011. Z něj je patrný malý podíl vysokoškoláků – jen 3,6 % s porovnáním s průměrem za
Moravskoslezský kraj. V obci je vysoké procento obyvatel s nižším vzděláním (se základním nebo
středním bez maturity) – 59 %.
Tabulka 5 Vzdělanostní struktura (obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího
ukončeného vzdělání) a porovnání s SO ORP Bruntál, MSK a ČR v roce 2011 (%)

Obec

Dvorce
SO ORP Bruntál
Moravskoslezský
kraj
Česká republika

bez
vzdělání

základní
vč.
neukonče
ného

1
0,7

25,5
19,4

střední
vč.
vyučení
(bez
maturity)
33,6
31,6

0,5

16,7

0,4

15,1

úplné
střední (s
maturitou)

nástavbov
é studium

vyšší
odborné
vzdělání

vysokoš
kolské

15,4
20

1,3
2

0,2
0,6

3,6
6,7

30

22,1

2,2

0,8

9,6

28,3

23,2

2,4

1,1

10,7

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů, 2011

1.2.2 Bydlení
Ukazatele bydlení dokáží reflektovat ekonomický růst a konkurenceschopnost domácností, kvalitu
domovního a bytového fondu a celkovou atraktivitu území. Datovou základnu tvoří především data ze
Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) za rok 2001 a 2011, které umožňují hlubší srovnání a vhled do
vývoje bydlení v sčítacím meziobdobí. Další data pochází především z Veřejné databáze ČSÚ.
Níže uvedená část uvádí základní statistiky týkající se bydlení a hlavní trendy vývoje.
Tabulka 6 Srovnání počtu trvale obydlených domů a bytů v obci
Obec
Dvorce

Trvale obydlené domy

Trvale obydlené byty

2001

2011

Index (%)

2001

2011

Index (%)

257

248

-3,5

530

534

0,8

Zdroj: SLDB 2001 a 2011 Pozn.: Jedná se i o byty v rodinných domech
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Tabulka 7 Srovnání trvale obydlených bytů členěných podle právních důvodů k užívání v obci
Obec

Počet trvale obydlených

Právní forma užívání trvale obydlených bytů

Rok

2001

2011

ve vlastním
domě
2001
2011

Dvorce

530

534

187

v osobním
vlastnictví
2001
2011

187

0

nájemní

družstevní

2001

2011

2001

2011

298

277

23

31

0

Zdroj: SLDB 2001 a 2011 Pozn.: Jedná se i o byty v rodinných domech
Tabulka 8 Dokončené byty v období 2007–2015
Dokončené byty v letech

Obec
Dvorce

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0

0

1

1

1

0

0

1

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ
V obci převažuje bydlení nájemní, a to hlavně v obecních bytech, obec jich vlastní celkem 144. V obci
se moc nestaví – od roku 2008 jsou evidovány jen 4 dokončené byty.
Pro rozvoj bydlení ve Dvorcích jsou navrženy plochy využívající proluky, jsou navrženy plochy
bydlení pro stavbu rodinných domů v klidových okrajových lokalitách Dvorců (severozápad,
severovýchod a východ obce), další možnosti výstavby bydlení jsou v rámci ploch se smíšeným
využitím ve Dvorcích a v Rejcharticích.
Obrázek 11 Bytový dům patřící obci
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1.2.3 Podnikání
V obci k 31. 12. 2016 působilo 96 podniků1 , z toho 80 fyzických osob a 16 právnických osob. Nejvíce
subjektů podniká ve stavebnictví (27), potom v zemědělství, lesnictví, rybářství (14) a průmyslu (12)
Mezi nejvýznamnější zaměstnavatelé v obci patří COPRECI CZ s.r.o. (200 - 249 zaměstnanců, vyrábí
součásti do plynových sporáků, myček a praček) a KVS EKODIVIZE a.s. (200 -249 zaměstnanců,
vyrábí sporáky a kamna na tuhá paliva). Firma KVS EKODIVIZE a.s. má sídlo v Horní Benešově, ve
Dvorcích má pouze pobočný závod, ve kterém zaměstnává cca 120 zaměstnanců. Další významným
zaměstnavatelem je samotná obec (ZŠ Dvorce, Turistcentrum Dvorce) a Sdružené zdravotnické
zařízení Krnov, které provozuje Léčebnu oddělení ošetřovatelské péče ve Dvorcích.
V rámci územního plánu jsou vymezeny nové plochy pro rozvoj výroby v západní části obce,
navazující na stávající výrobní areál a v rámci areálu bývalého statku. V areálu bývalého „Neptunu“ se
uvažuje o výstavbě zařízení pro energetické zpracování organických látek (pneumatik), tento záměr se
setkal s nevolí občanů a obce kvůli obavě o zhoršení stavu životního prostředí.
Obrázek 12 Areál firmy COPRECI

1

jedná se o podniky se zjištěnou aktivitou
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Obrázek 13 Areál KVS EKODIVIZE

Z hlediska podnikání je většími zaměstnavateli uváděn jako významný problém nedostatek
kvalifikovaných zaměstnanců. Je to dáno kombinací vzdělanosti obyvatel, jejich postupného úbytku,
aktuální konkurence mezi zaměstnavateli a převažující poptávky nad nabídkou. Nevýhodou je
současně mírně nižší platová úroveň oproti jiným dostupným regionům – Opavsko, Olomouc,
Ostravsko.
Dalším – méně významným – problémem je omezené množství ubytovacích zařízení pro zaměstnance.
V provozu je ubytovna (pan Hynek Heger) s 16 lůžky.
Dva podnikatelé mají zaregistrován regionální výrobek, jde o výrobu vlny (Spolek paní a dívek) a
koláče (pekárna Keclík).
Z hlediska rekreace a cestovního ruchu zde nejsou provozovány penziony nebo hotely. 4lůžkový
pokoj je k dispozici na Turistcentru.
Podíl nezaměstnaných osob činil k dubnu 2017 5,2 % (meziroční pokles o 3,4 %). Výsledky ze
sčítání z roku 2011 uvádějí 623 ekonomicky aktivních obyvatel v řešeném území. Za prací
vyjíždělo mimo obec 132 osob (nejvíce do Moravského Berouna a Olomouce), do obce dojíždělo
134 osob (hlavně z Moravského Berouna a Bílčic).
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1.2.4 Dopravní infrastruktura
Obec protíná silnice 1. třídy I/46 (Opava-Dvorce-Moravský Beroun-Šternberk-Olomouc).
V obci se nachází tři autobusové zastávky. Autobusové spojení je provozováno na linkách ve směru
na:






Bruntál
Bílčice
Opava
Olomouc
Budišov nad Budišovkou

Intenzita dopravy v obci (silnice I/46) byla v r. 2010 na úrovni 1890 automobilů/24 hod (úsek hranice
krajů Olomouckého a Moravskoslezského a zaústění 45217 do Křišťanovic), v roce 2016 se intenzita
nepatrně snížila na 1830 automobilů/ 24 hodin.
Stav hlavních komunikací je neuspokojivý, problematický je stav mostů v obci. Je nutno také řešit
přechod pro chodce u křižovatky Olomoucká a Nádražní ulice.

1.2.4.1

Cyklostezky a turistické trasy

Cyklistické trasy
V obci vedou dvě cyklistické trasy:



Č. 6146 (Křišťanovice – Dvorce - Budišov n. Budišovkou – vodní nádrž Kružberk)
Č. 6149 (Roudno - Křišťanovice- Rejchartice- Norberčany – Domašov n. Bystřicí), spojuje
řešené území s vodní nádrží Slezská Harta)

Z důvodu propojení výše uvedených cyklotras, propojení v budoucnosti obnoveného sídla
v Rejcharticích s Dvorci je v územním plánu navržena cyklotrasa využívající méně frekventované
místní komunikace, účelové komunikace a s odbočkou na náměstí.
V obci je také plánovaná cyklistická trasa po tělese bývalé vlakové tratě, která vedla z Dvorců do
Ondrášova, což je podmíněno spoluprací s městem Moravský Beroun.
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Obrázek 14 Budova bývalého nádraží

Turistické trasy
Obcí prochází červená turistická stezka (Křišťanovice – Dvorce – Budišov n. Budišovkou). Většina
trasy vede v souběhu s cyklotrasou č. 6146 (kromě úseku, který prochází centrem obce).

1.2.5 Technická infrastruktura
1.2.5.1

Zásobování pitnou vodou

Dvorce
Obec je zásobována z místního vodovodu Dvorce. Vydatnost vodních zdrojů vodovodu je dostatečná.
Jímací území se nacházejí mimo řešené území. Do řešeného území zasahují ochranná pásma vodních
zdrojů.
Vlastníkem vodovodu je Obec Dvorce, provozovatelem firma ing. Miroslav Balaj.
Rejchartice
V místní části není vybudován veřejný vodovod.
V územním plánu je navrženo zásobování místní části Rejchartice, kde dochází k rozvoji území – je
vymezen koridor pro vodovodní řad napojený ze stávajícího vodojemu (není v PRVK
Moravskoslezského kraje); koridor je navržen z vodojemu až po budoucí zastavěné území Rejchartic
(Územní plán obce)
Nutná rekonstrukce vodovodu kvůli stáří, převážná část vybudována během 60 let.
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1.2.5.2

Čištění odpadních vod

Dvorce
V obci je vybudován jednotný systém kanalizace. Jednotlivé kanalizační sběrače vytváří stokovou síť
pokrývající převážnou část zastavěného území. Část kanalizace byla zrekonstruována. Odpadní vody
jsou zaústěny do čistírny odpadních vod vybudované u vodního toku Lobník na jihovýchodním okraji
sídla.
Vlastníkem systému odkanalizování je Obec Dvorce, provozovatel Ing. Miroslav Balaj, MIBAS.
Obec má vybudovanou mechanicko – biologickou ČOV, která byla v roce 2002 zrekonstruována a
v roce 2012 byla doplněna o technologii lisování kalů.
Rejchartice
V místní části není vybudována veřejná kanalizace.
V územním plánu je v Rejcharticích navrženo odkanalizování individuální – žumpy, malé ČOV, a to z
důvodu uvažované rozptýlenosti zástavby.
(Územní plán obce)
V některých částech obce nutná rekonstrukce kanalizace.

1.2.5.3

Zásobování elektřinou

Síť vysokého napětí - Území obce je zásobováno elektrickou energií z rozvodny 110/22 kV Bruntál z
nadzemního vedení s napětím 22 kV.
Na řešeném území je v provozu celkem cca 16 sloupových trafostanic 22/0,4 kV a cca 3 zděné
trafostanice zásobující el. energií distribuci i soukromý sektor. Tato zařízení jsou v dobrém stavu a
vyhovují současným požadavkům na zajištění odběrů.
Pro napojení větrných elektráren do sítě bylo vybudováno kabelové (podzemní) vedení VN. Síť
nízkého napětí NN je provedena nadzemním vedením na železobetonových stožárech, střešnících a
závěsnými kabely a kabelovým vedením nadzemním i podzemním. Stav NN sítě je vcelku vyhovující.
Pouze při větrném počasí dochází často k výpadkům sítě NN v obci od několika minut až po hodiny.
V územním plánu je navržen koridor pro výstavbu nadzemního vedení ZVN 400 kV Horní ŽivoticeKrasíkov a vedení VVN 110 kV Horní Životice (- Moravský Beroun), které jsou navrženy v souběhu a
zasahují do severního a severozápadního okraje řešeného území.
Je navržena přeložka stávajícího vedení VN na jihozápadním okraji Dvorců pro případnou potřebu
„vyčištění“ rozvojové plochy smíšené obytné Z11 (koridor TK-E4).
(Územní plán obce)

1.2.5.4

Zásobování plynem

Řešené území není plynofikováno.
V územním plánu je navržena plynofikace Dvorců, dodávku zemního plynu bude v řešeném území
zajišťovat navržený VTL plynovod zakončený VTL regulační stanicí Dvorce, zastavěné i zastavitelné
plochy budou napojeny z navrženého systému sítě STL plynovodů. Pro plynovod je navržen koridor.
Z ekonomických důvodů se plynofikací Rejchartic neuvažuje.
(Územní plán obce)
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Zájem o napojení na plynovod mají především podniky v obci. Napojení obce na plynovod by mohlo
přispět k omezení znečištění ovzduší emisemi.

1.2.5.5

Vytápění

Ve Dvorcích je provozováno několik centralizovaných systémů zásobování teplem – jsou to jednak
obecní kotelny spravované firmou Teplo Rýmařov, jednak soukromé kotelny. Kde nejsou provedeny
přípojky do centralizovaných systémů, je používáno jako topné medium převážně:
 pevné palivo
 elektrická energie
 tepelná čerpadla (např. Turistcentrum, 1 bytový dům, některé RD)
(Územní plán obce)
Obec postupně zatepluje své objekty a v některých uvažuje o změně způsobu vytápění. Je naplánováno
zateplení, výměna oken, změna způsobu vytápění u Domu služeb, hasičské zbrojnice, zateplení
Základní školy, výměna oken na budově školní družiny, bytový dům Na Aleji čp. 302 a Komenského
čp. 23, polyfunkční dům Olomoucká čp.50. Část těchto záměrů je již v procesu přípravy nebo
realizace.

1.2.5.6

Obnovitelné zdroje energie:

V řešeném území jsou využívána tepelná čerpadla (Turistcentrum). V rámci rekonstrukce bývalého
zdravotního střediska (Olomoucká 50) a bytového domu (Na Aleji 302) dojde ke změně vytápění
objektů z pevných paliv na tepelná čerpadla. V jižní části k.ú. Rejchartice na návrší nad sídlem byly
zrealizovány v návaznosti na silnici III. třídy 4 větrné elektrárny.
Fotovoltaické elektrárny se v řešeném území nenacházejí, případná realizace je umožněna v plochách
výroby při splnění podmínek – budou instalovány jako součást jiné stavby.
(Územní plán obce)
Obrázek 15 Větrné elektrárny v Rejcharticích
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1.3

VYBAVENOST

1.3.1 Základní vybavenost v obci
Z hlediska základní vybavenosti se v obci nachází následující:











mateřská škola
základní škola
základní umělecká škola Bruntál (odloučené pracoviště Dvorce)
pošta
obchody
praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti
lékárna
kostel
hřbitov
knihovna

Dvorce jsou obcí disponující většinou základní vybavenosti a služeb. Za ostatními službami musí
obyvatelé cestovat do okolních obcí.
Obrázek 16 Dům služeb v centru obce
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1.3.2 Sport a další vybavenost
V obci je následující vybavení:









kulturní dům
klubovna spolků
dětská hřiště/dětský koutek
hřiště u paneláků
tenisové kurty
bazén, sauna
fotbalové hřiště
tělocvična

Navštívit kino lze v Moravském Berouně, divadlo v Bruntále, obec na svých internetových stránkách
informuje o aktuálním programu.

1.3.3 Památky a další zajímavosti v obci
Památky a další turistické cíle, které se v obci nacházejí, jsou tyto:





Farní kostel sv. Jiljí, barokní jednolodní architektura z let 1752-53
budova fary u farního kostela sv. Jiljí, empírová stavba z poloviny 19. století
Kaple sv. Kateřiny, v regionu ojedinělý typ jednolodní architektury z 16 století, nevhodné
úpravy povrchů a oken v 19. a 20. století.
kašna se sochou Neptuna z první poloviny 19. století, kašna je znehodnocena betonovým
potěrem z 60. let 20. století (připravuje se rekonstrukce).

Obrázek 17 Farní kostel sv. Jiljí
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Obrázek 18 Fara

Obrázek 19 Kaple sv. Kateřiny
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Obrázek 20 Socha Neptuna
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1.3.4 Zdravotní a sociální služby
V obci nejsou provozovány sociální služby typu domova pro seniory, denního stacionáře nebo domu
s pečovatelskou službou. Obdobné platí pro zařízení pro osoby se zdravotním postižením nebo
azylový dům.
Ze sociálních služeb je v obci Charitou Opava zajišťována terénní pečovatelská služba. Obec uvažuje
o stavbě domova pro seniory nebo vhodné rekonstrukci nebytových prostor.
V ulici Nemocniční je Léčebna oddělení ošetřovatelské péče, kterou provozuje Sdružené zdravotnické
zařízení Krnov (péče o dlouhodobé nemocné). Léčebna má kapacitu 60 lůžek. Na bedrech obce leží
povinnost platit sociální pohřby. U léčebny je také nutné dořešit parkování.
V obci se nacházejí vyloučené problémové lokality – jedná se o ul. Komenského, Olomoucká a
Dlouhá, nově i bytový dům Nemocniční čp. 10. Nachází se zde nájemní domy soukromých vlastníků
pronajímané sociálně slabým občanům.
Obrázek 21 Léčebna oddělení ošetřovatelské péče
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1.4

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Výměra obce je 2 422 ha, přičemž převážnou část (72 %) tvoří zemědělská půda. Trvale travní
porosty zabírají 28 % výměry, lesní půda zabírá 19 % výměry, to se potom projevuje i v hodnotě
koeficientu ekologické stability2 dosahuje hodnoty 0,97.
Odpady
Odvoz a likvidace komunálního odpadu je zajištěn společností TS Bruntál.
Systém nakládání s odpady v obci je funkční, sbírají se odděleně jednotlivé složky včetně bioodpadu
rostlinného původu. Sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu pro řešené území zajišťuje
zejména firma Technické služby Bruntál. Obec plánuje zlepšit nakládání s bioodpadem formou
kompostování přímo na zahradách rodinných domů nebo výstavbu komunitní kompostárny.
V obci je také sběrné místo odpadu.
V Rejcharticích je zřízena skládka odpadu, provozovatelem je firma Italpe.
Obrázek 22 Skládka komunálního odpadu v Rejcharticích

2

Koeficient ekologické stability (KES) je poměrové číslo, které stanovuje poměr ploch tzv. stabilních a
nestabilních krajinotvorných prvků podle vzorce:

0,30<KES<1,00

území intenzivně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou s oslabenou ekologickou
stabilitou
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Obrázek23 Sběrné místo

Ovzduší
Znečištění ovzduší je stále vážný environmentální problém nejen v ČR, ale i v Evropě. Důsledky
znečišťování jsou velmi široké. Jsou prokázány přímé negativní účinky látek znečišťujících ovzduší na
zdraví obyvatel, zvířat, rostlin, půdu a materiály. Zdraví obyvatel může být zasaženo také nepřímo,
ukládáním těchto látek v dalších složkách životního prostředí (půda, voda, biota), vstupem chemikálií
do potravního řetězce s následkem další expozice lidí. Znečištění venkovního ovzduší je nejčastěji
vyvoláno směsí znečišťujících látek emitovaných z celé řady zdrojů.
Kvalita ovzduší v letním období je dobrá, ovšem v zimních měsících se značně zhoršuje. Negativně se
na ovzduší projevuje používání tuhých paliv v nekvalitních spotřebičích. Nejvíce je zplodinami
zasaženo centrum a níže položené místa v obci.
Vodní hospodářství
Obcí protéká potok Lobník se svými přítoky. Obec je ohrožena především přívalovými dešti, poslední
blesková povodeň z roku 1987.
V obci nebyla zpracována žádná studie protipovodňových a protierozních opatření, vedení obce
označuje za problémové místo západní okraj obce – ul. Partyzánská, směr Křišťanovice, kudy protéká
Křišťanovický potok.
Obec spadá do II. stupně hygienické ochrany kvůli Kružberské přehradě, která je zdrojem pitné vody
pro Ostravu.
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Obrázek 24 Křišťanovický potok

Krajina a zeleň
Stav veřejné zeleně a obecních prostranství je podle vedení obce neuspokojivý – přerostlé stromy,
nevhodná skladba stromů. Obec plánuje postupně realizovat výsadby a obnovy zeleně na veřejných
prostranstvích a ve volné krajině, zejména liniové zeleně podél cest. Jedná se o výsadby zeleně u
základní školy, u Turistcentra, v ulici Lipová a Na Aleji, plánuje se výsadba aleje ke kapličce na
Guntramovice. Obec má zpracovanou studii na revitalizaci náměstí, kterou postupně realizuje. V obci
u ulice Nemocniční je bývalý park – dnes je zarostlý, obec plánuje v budoucnu jeho revitalizaci.
Obec vlastní 140 ha lesa. V uplynulých letech proběhlo zalesnění 41,9 ha, v plánu je pokračovat v
nových výsadbách po kůrovcové kalamitě (nahrazování jehličnanů listnatými stromy, smíšenými
lesy).
Vzhled krajiny je ovlivněn větrnými elektrárnami, které se nacházejí v Rejcharticích.
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Obrázek 25 Cesta ke kapli (směr Guntramovice)

Ekologické zátěže
V obci se nachází několik chátrajících objektů – areál bývalého „dřevoslohu“, bývalé rekreační
středisko „v Údolíčku“, areál Neptunu, několik rodinných domů a areál bývalých státních statků.
Obrázek 26 Areál bývalého Neptunu
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Obrázek 27 Bývalé rekreační středisko
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1.5

SPRÁVA OBCE

Úřad obce se nachází na adrese Obecní úřad Dvorce, Náměstí 13, 793 68 Dvorce. Úřední dny pro
veřejnost jsou od pondělka do pátku dopoledne od 7:00 do 11:30 a odpoledne 12:00 do 16:30 (pondělí,
středa), 12:00 do 15:00 (úterý, středa), pátek 12:00 do 14:30.
Obec má devítičlenné zastupitelstvo, které bylo zvoleno v řádných volbách v roce 2014, starostou je
Jan Božovský, místostarostou potom Ing. Peter Jan. Obec je součástí Místní akční skupiny Hrubý
Jeseník, dobrovolného svazku obcí BRUNTÁLSKO. Je členem Svazu měst a obcí České republiky.
V roce 2016 Dvorce navázaly a postupně rozvíjí partnerství s polskou obcí Strzeleczki.

1.5.1 Volný čas, sport a kultura
Obec má kulturní a společenský život přiměřený její velikosti - obec má své ustálené akce, které si
nacházejí své návštěvníky. Akce se pořádají hlavně v TURISTCENTRU Dvorce, v budově sokolovny
a také v kostele Sv. Jiljí (adventní koncerty).
Obec disponuje na svou velikost širokou nabídkou sportovního vyžití – fotbal, tenis, volejbal,
nohejbal, softtenis, motokros, plavání, pěší turistika, cykloturistika. V obci je fotbalové hřiště, tenisové
kurty, tělocvična, bazén, sauna.
V areálu bývalého statku se nachází špičkové tréninkové středisko dostihových koní Dvorce
(majitelem je Dostihová stáj JUDr. Ing. Jiří Charvát).
V obci se nachází TURISTCENTRUM Dvorce, kde lze najít restauraci, knihovnu, bazén, saunu,
konferenční salonek pro firemní akce a také sál pro pořádání kulturních i společenských akcí. Jedná se
o obcí zrekonstruovaný objekt. Pozemek u TURISTCENTRA Dvorce je využíván pro venkovní akce,
také se zde nachází dětské hřiště.
V obci v současné době shází možnost ubytování, a to jak pro turisty, tak pro zaměstnance firem.
Společenský život dále podporují různé zájmové a společenské organizace:
 Sbor dobrovolných hasičů
 TJ Spartak Dvorce – florbal, fotbal, nohejbal, softtenis, tenis, volejbal
 Český rybářský svaz MS Dvorce
 MOTO KLUB DVORCE - motokros
 Spolek paní a dívek
 Pěvecké sdružení LOBNÍK
Mezi hlavní pravidelné akce, které jsou v obci pořádány, patří tyto – viz tabulka:
Tabulka 9 Hlavní společenské akce v obci
Datum nebo měsíc konání
leden
únor
březen
březen
duben
duben
květen
červen
červen
červen

Druh akce
Obecní ples
Školní ples
Dětský karneval
Šibřinky
Dvorecké zpívání – Spolek paní a dívek
Pálení čarodějnic a stavění májky
Jarmark starých řemesel – Spolek paní a dívek
CROSS COUNTRY motokros dvojice + quad
Dětský den a kácení májky
Nohejbalový turnaj „O pohár starosty“
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Datum nebo měsíc konání
červenec
červenec
srpen
září
září
září
listopad
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec

Druh akce
HARTAMAN 2017 závody TFA - hasiči
Červencová noc
LETNÍ KINO
CROSS COUNTRY motokros jednotlivci + quad
Drakiáda
Den seniorů
Lampionový průvod
Rozsvícení vánočního stromu
Mikuláš - Spolek paní a dívek
Výstava betlémů a vánočních dekorací
Adventní koncert ZUŠ - kostel Sv. Jiljí
Štěpánská OLDIES diskotéka
Plavecký maraton

Zdroj: Dotazník pro vedení obce
Obrázek 28 Tréninkové středisko dostihových koní Dvorce
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1.6

DALŠÍ INFORMACE PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE
OBCE

1.6.1 Hlavní investiční akce realizované v posledních 5 letech
Níže je uveden přehled těch, které vedení obce považuje za nejvýznamnější – nejedná se tedy o
kompletní výčet.
Tabulka 10 Hlavní realizované projekty v předchozím období
Termín

Projekt
Obecní úřad, energetické úspory
Mateřská škola, energetické úspory
BD Palackého 30, energetické úspory
BD Nemocniční 5 a 6, energetické úspory
BD Náměstí 383, 384, 385, energetické úspory
Základní škola, energetické úspory 1. etapa

2014
2014
2015
2015
2015
2016

Zdroj: Dotazník pro vedení obce

1.6.2 Zamýšlené projekty a investice v budoucnu
Dále je uveden přehled projektů, záměrů a vizí, o kterých obec aktuálně uvažuje a které jsou v různé
fázi rozpracovanosti. Zde je nutno také upozornit, že se také nejedná o kompletní výčet. Uvedené
částky je nutno brát jako orientační odhad.
Tabulka 11 Připravované významnější projekty pro nadcházející období
Projekt
Rekonstrukce VO
Rekonstrukce kašny se sochou Neptuna
Rekonstrukce polyfunkční dům – Zdravotní středisko + byty
Energetické úspory ZŠ 2. etapa
BD Na Aleji 302, energetické úspory
BD Komenského 23, energetické úspory
Přístavba a rekonstrukce hasičské zbrojnice
Dům služeb, zateplení fasády
Rekonstrukce místních komunikací Lípová, Na Aleji, Náměstí
ŠJ – školní družina, energetické úspory
Chodníky ul. Komenského - rekonstrukce po etapách
Budova ZUŠ, přestavba - bydlení pro seniory - energetické
úspory
Cyklostezka – po bývalé úzkokolejce Dvorce – Ondrášov (11
km)

Zdroj: Dotazník pro starostu obce
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Termín
2017 – 2018
2017 – 2018
2017 – 2018
2018 – 2019
2018
2018
2018 – 2019
2019
2018 – 2020
2019 – 2022
2018 – 2022
2019

Odhad nákladů
2,5 mil. Kč
1,2 mil. Kč
9 mil. Kč
6 mil. Kč
4 mil. Kč
3 mil. Kč
4 mil. Kč ?
2 mil. Kč ?
6 mil. Kč ?
6 mil. Kč ?
5,5 mil. Kč ?
6,5 mil Kč ?

2018 – 2020

22 mil. Kč ?
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1.6.3 Hlavní dokumenty pro zájmové území
1.6.3.1

Územní plán

Obec Dvorce schválila územní plán v únoru 2017. Relevantní informace v něm obsažené jsou převzaty
do Programu, který by měl být s územním plánem v souladu.

1.6.3.2

Rozpočet obce

Dalším základním dokumentem pro rozvoj obce je rozpočet. Ten je sestavován pro každý rok. Pro rok
2017 je rozpočet schválen s příjmy 39 mil. Kč a výdaji 46 mil. Kč. Obci pomohla reforma
rozpočtového určení daní v roce 2012, kdy se její příjmy meziročně zvýšily. Obec je schopna
dlouhodobě hospodařit s mírným přebytkem rozpočtu, což ji umožňuje jednak hradit nenadále výdaje
a také šetřit prostředky na plánované investiční akce. Obec má ve svém katastru skládku odpadu a také
větrné elektrárny, které jsou pravidelným zdrojem příjmu rozpočtu (v součtu cca 1,7 mil. Kč).
Pokud se bude ekonomice ČR dařit (firmám v obci obzvlášť) a obci budou přibývat obyvatelé, může
obec počítat se vzrůstajícími příjmy.
Tabulka 12 Rozpočty v letech 2010 – 2017 (v tis. Kč)
Příjmy
Výdaje
Saldo

2010
27 084
33 520
- 6 437

2011
28 600
26 350
2 250

2012
32 780
27 025
5 755

2013
32 132
28 270
3 862

2014
31 958
30 879
1 079

2015
38 998
29 991
9 007

2016
35 603
29 199
6 403

2017*
39 461,2
46 108,5
-6647, 3

* schválený rozpočet, Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz, web obce

1.6.3.3

Spolupráce s okolními obcemi

Obec je součástí Místní akční skupiny Hrubý Jeseník http://mashj.cz/. Místní akční skupina Hrubý
Jeseník se rozkládá na území Nízkého a Hrubého Jeseníku, na území Bruntálska, které se nachází
v severovýchodní části České republiky, na severozápadním okraji Moravskoslezského kraje. Vnitřní
členění území představují katastrální území celkem 28 obcí, kde žije přes 36 tisíc obyvatel. Spolupráce
v regionu probíhá na základě společně vytvořené strategie, která určuje směr rozvoje území, který je
uskutečňován pomocí projektů a dalších aktivit. Při výběru projektů je rozhodující, že jejich
schvalování provádí orgány sdružení složené z místních subjektů, které nejlépe ví, co území potřebuje.
Obec je členem dobrovolného svazku obcí BRUNTÁLSKO, tento svazek tvoří 28 obcí. Obec je
členem Svazu měst a obcí. Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou
a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i
parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i
nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena
především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých
povinností věnují i obecným problémům samosprávy. V současné době Svaz sdružuje více než dva
tisíce šest set měst a obcí a hájí tak zájmy více než osmi milionů obyvatel ČR. V roce 2016 obec
Dvorce uzavřela smlouvu o partnerství s polskou obcí Strzeleczki (Opole), kdy již proběhly společné
akce základní školy a obecních spolků (hasiči, Lobník).
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2. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
V průběhu května probíhalo na území obce dotazníkové šetření mezi občany. Ti dostali dotazníkový
formulář v obecním občasníku a měli možnost jej odevzdat na obecním úřadě. Dotazník byl dále
dostupný online na webových stránkách obce. Níže uvádíme hlavní výstupy:

2.1

CHARAKTERISTIKA RESPONDENTŮ

Celkem bylo získáno 78 dotazníků. 46 dotazníků vyplnily ženy (59 %), 32 dotazníků zodpověděli
muži (41 %). Dle věku se dotazníkového šetření účastnila nejvíce věková skupina nad 65 let a
kategorie 51–65 let. Většina respondentů má střední vzdělání s maturitou nebo jsou vyučeni a téměř
90 % tvoří rodáci/rodačky nebo obyvatelé žijící v obci více než 15 let.
Obrázek 29 Respondenti dle pohlaví a věku

Obrázek 30 Respondenti dle ekonomické aktivity
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Obrázek 31 Respondenti dle vzdělání a délky pobytu v obci

Obrázek 32 Respondenti dle dojížďky do zaměstnání

2.2

SPRÁVA OBCE

Tato část byla zaměřena na spokojenost občanů se správou obce.
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Obrázek 33 Spokojenost občanů se správou obce

Hlavním zdrojem informací o dění v obci je pro respondenty občasník, který uvedlo 66 dotázaných
(85 %). Dalšími nejčastěji uváděnými zdroji jsou webové stránky obce, facebook a obecní rozhlas.
Obrázek 34 Odkud získáváte informace týkající se dění v obci?

Dále byli respondenti dotazováni na konkrétní připomínky k fungování obce. Zde uvádíme jejich
souhrn:







spolupráce s občany obce – nutná tvůrčí debata s občany na zasedáních; malé zapojení
mladých občanů do dění v obci
problémy s romskou populací
finance – nedostatek financí z kraje a státu; zbytečné příspěvky a dotace obce – zejména
vodovodům a kanalizacím a turistickému centru, nuda v obci
rozhlas – hlášení místního rozhlasu vyvěsit na internet; pokažený rozhlas na Lípové ulici
vzhled obce - nepořádek, nesečení trávy, pobíhání psů
jmenovat komisi pro projednávání přestupků - s možností dávat přiměřené pokuty dle
zákona
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nastavit pravidla na fotbalovém hřišti
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

2.3

V oblasti životního prostředí byli občané dotazováni na spokojenost s odpadovým hospodářstvím,
údržbou veřejné zeleně a kvalitou ovzduší. Obecně zde převažuje spokojenost (velmi spokojen až
spíše spokojen).
Obrázek 35 Spokojenost občanů se stavem životního prostředí

Dále byli občané dotazováni na konkrétní připomínky ke zlepšení stavu životního prostředí v obci.
Zde uvádíme souhrn hlavních podnětů (odpovědi seřazeny dle počtu podobných odpovědí):











2.4

kvalita ovzduší v zimních měsících – problém lokálního topení, výměna kotlů za ekologické
zeleň – větší výsadba zeleně (nejen na náměstí), odborné ošetření zeleně, výsadba ovocných
stromů
odpad – povalující se odpadky, skládky uvnitř obce, psí exkrementy, více kontejnerů na
bioodpad, zvýšit třídění, přidělovat v rámci ročních poplatků za svoz bezplatně popelnice,
nepovolit vybudování zařízení pro energetické zpracování organických látek (areál Neptun)
nebo skládky odpadů v obci nebo její blízkosti
chybí plyn
zakázat vybudování dalších větrných elektráren v blízkosti obce
čisté rybníky – možnost koupání pro občany
parky a hřiště – dodržovat čistotu a pořádek
alkohol a drogy – u mladistvých obývající zastávku ve Dvorcích
zvážit možnost výstavby cyklostezky do Moravského Berouna
ŽIVOT V OBCI

Občané byli v této části dotazníku dotazováni na jejich spokojenost s jednotlivými oblastmi života
v obci. Celkem se jednalo o 18 položek.
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Co se týče spokojenosti, tak největší spokojenost je se stavem hřbitova, s nabídkou kulturních a
společenských akcí a činností spolků, stavem veřejných budov, stavem sportovišť a nabídkou
knihovny. Naopak nejmenší spokojenost je se zdravotními službami v obci, bezpečností, stavem
chodníků a komunikací.
V souhrnu lze konstatovat, že celkově převažuje výrazně odpověď spíše spokojen (viz tabulka).
Tabulka 13 Spokojenost s občanů s podmínkami pro život v obci
Spokojenost s oblastí

velmi
spokojen

spíše
spíše
nespokojen
spokojen nespokojen
29
23
19

nevím

chodníky

5

stav komunikací

6

26

26

16

4

10

34

9

8

17

8

39

7

7

17

15

34

7

6

16

4

36

24

7

7

hřbitov

25

35

3

3

12

stav veřejných budov

14

39

10

7

8

4

43

19

7

5

kulturní zařízení v obci

18

27

13

10

10

činnost spolků

14

36

3

1

24

nabídka kulturních a společenských akcí
nabídka a činnost knihovny

16
19

40
29

4
7

6
0

12
23

úroveň a činnost MŠ

15

27

6

2

28

úroveň a činnost ZŠ

13

30

1

4

30

zdravotní služby v obci

1

14

30

27

6

Turistcentrum Dvorce

parkování
veřejná doprava
sportoviště
veřejné osvětlení

bezpečnost chodců

2

10

30

16

11

11

bezpečnost v obci

5

28

19

17

9

Celkem odpovědí

202

576

227

158

241

Na otázku „Kterou z navrhovaných investic upřednostňujete? Vyberte tři nejdůležitější.“ Vybírali
občané z předložené nabídky zvažovaných investic. Odpovědi jsou shrnuty v grafu.
Největší zájem je o rekonstrukce místních chodníků a komunikací, výraznější zájem je také o vznik
technických služeb.
Naopak menší zájem byl pro zateplení ZUŠ a také regeneraci veřejné zeleně v obci a obnovu parku.
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Obrázek 36 Priority občanů v oblasti investic

Na otázku „Jaká je největší přednost života v obci?“ odpovídali občané v souhrnu takto (seřazeno
orientačně dle počtu podobných odpovědí k danému tématu):



pěkná příroda, čistý vzduch, kvalitní pitná voda, klid, pořádek
zázemí a služby – bazén, sauna, hřiště, sál v TCD, knihovna, MŠ a ZŠ, obchody, sběrný dvůr,
Turistcentrum, restaurace, lékařská péče
 kultura
 možnost zaměstnání
 malá obec
 dopravní dostupnost
 bezpečnost
 dobří lidé
 dobré vedení obce
 relativně levné bydlení
Na otázku „Jaký vnímáte největší problém v obci?“ byly odpovědi v souhrnu následující:








neexistence sociálních služeb pro seniory (pečovatelská služba, domov pro seniory)
zdravotnictví – obnovení zdravotního střediska, špatné umístění ordinace obvodního lékaře,
chybí stálá dostupnost obvodního lékaře a dětské lékaře, zubní ordinace a gynekologie
absence policie – zhoršující se bezpečnost, krádeže, vandalismus, šikana
rozrůstání se romské komunity
stěhování zahraničních pracovníků – Ukrajinců, Poláků, Maďarů a Slováků, kteří se
potulují po obci s alkoholem
nedostatečná veřejná doprava (např. autobus Bruntál - Dvorce ve večerních hodinách)
kvalita ovzduší v zimních měsících – problém lokálního topení
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nedostatek parkovacích míst (např. na Komenského ulici u zdravotního střediska, u
panelových domů na Olomoucké ulice)
psi – štěkání, výkaly, volný pohyb
některé chybějící služby - chybí bankomat, obchod s ovocem a zeleninou, masem, oděvy a
obuví, trhy s domácími produkty a výpěstky
nepořádek – nedostatečný úklid obce mimo náměstí, černé skládky
neukáznění řidiči nerespektující povolenou rychlost
špatná zimní údržba chodníků a cest
drahá voda
špatné veřejné osvětlení
šíření drog
krátká otevírací doba pošty
nedostatek pracovních míst (pro mladé, 50-65 let, postižené občany)
chybí kulturní vyžití – tanec (diskotéky pro mladé, taneční večery pro starší), divadlo (možno
pozvat odjinud), koncerty, možnosti k setkávání
nemožnost koupání
neomezujte provoz (stravování) TCD
páv – ječení a volný pohyb po obci
nedostatek bytů
hřiště mezi paneláky
málo časté sekání trávy
špatný stav chodníku k lékaři
oprava budovy pro obvodního lékaře vedle pekárny
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3. SETKÁNÍ S OBČANY K PŘÍPRAVĚ STATEGICKÉHO PLÁNU
Dne 26. září proběhlo veřejné setkání s občany, v rámci kterého byl projednáván Program rozvoje
obce. Jednání se uskutečnilo v Turistcentru, zúčastnilo se jej 30 občanů a jeho program byl
následující:




představení smyslu Programu rozvoje
představení výsledků dotazníkového šetření
diskuze nad slabými a silnými stránkami obce, projektovými náměty a představou, jaká by
měla být obec v budoucnu

Níže uvádíme hlavní závěry z diskuze, přičemž je potřeba zdůraznit, že tyto výstupy doplňují výsledky
analýzy obce a dotazníkového šetření a jsou využity při zpracování návrhové části Programu.
Na úvod byly diskutovány silné stránky obce, které jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 14 Silné stránky v obci identifikované během veřejného setkání
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Silná stránka
Blízkost Slezské Harty a Kružberka – dobré podmínky pro rekreaci v širším okolí a potenciál pro
rozvoj cestovního ruchu
Relativně dobrý finanční stav obce
Dobrý stav základní infrastruktury v obci (kromě plynofikace)
Dobrá základní vybavenost obce – sportoviště, knihovna, Turistcentrum …
Poloha obce na silnici I. třídy mezi Opavou a Olomoucí
Vysoká zaměstnanost (rekordně nízká nezaměstnanost) a přítomnost větších firem přímo v obci
Nízké náklady na bydlení
Zkušený starosta

Pozn.: Silné stránky nebyly bodově hodnoceny
Delší byla diskuze týkající se slabých stránek a problémů. Za největší problém je poměrně
jednoznačně považována přítomnost objektů se sociálně slabými obyvateli a s tím související
negativní jevy, jako je nepořádek, drobná kriminalita a další. Velký akcent je rovněž kladen na
problém nedostatku zdravotních služeb pro občany a nutnost zabezpečení potřeb seniorů teď a
v budoucnu.
Tabulka 15 Slabé stránky v obci identifikované během veřejného setkání
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Slabé stránky
Sociálně vyloučené lokality a související problémy – nepořádek, ničení věcí, drobná
kriminalita, obavy občanů
Zdravotní služby – přítomnost doktorů pouze v některých dnech, nutnost dojíždění,
služby pro seniory
Stárnutí obyvatel a zvyšující se počet seniorů – zvyšující se požadavky na zajištění
sociálních služeb
Odchod mladých obyvatel
Nedostatek malometrážních bytů pro seniory
Chybějící bankomat
Chybějící úseky cyklostezek (např. ve směru na Moravský Beroun
Nedostatek ubytovacích kapacit pro turisty
Menší výběr obchodů a služeb
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Hodnocení
17
15
8
7
5
3
3
3
3
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Č.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Slabé stránky
Nedostatek autobusových spojů (v pozdějších hodinách)
Spolupráce obce s občany a nezájem obyvatel o veřejné dění
Zhoršená kvalita ovzduší v zimě
Přestárlá veřejná zeleň
Nedostatek bytů – vyšší poptávka občanů i ze strany potenciálních zaměstnanců firem
Nezájem občanů o podnikání

Hodnocení
2
2
1
-

V průběhu diskuze byly rovněž navrhovány projekty, na které by se obec mohla zaměřit. Tyto návrhy
se hodně odvíjejí od výše uvedených problémů a slabých stránek. Největší požadavek zazníval na
řešení situace seniorů v obci, a to formou domova pro seniory (případně byla zmiňována také možnost
výstavby malometrážních bytů pro seniory, zřízení denního stacionáře apod.). Dále byl kladen důraz
na řešení problémů v sociálně problémových lokalitách.
Tabulka 16 Potenciální projekty v obci identifikované během veřejného setkání
Č.
1.
2.
3.
4.-5.
6.
7.-9.

10.
11.-12.

Návrhy projektů
Domov pro seniory (případně zařízení pro seniory typu domu s pečovatelskou službou,
denní stacionář)
Řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách (spolupráce s policií, jednání
s majiteli nemovitostí aj.)
Výstavba malometrážních bytů
Zřízení bankomatu (avšak spojené s náklady na provoz)
Výkup objektů v soc. vyloučených lokalitách
Výstavba obecních bytů (v případné spolupráci s firmou Copreci)
Rozvoj cestovního ruchu
Plynofikace obce (firmy, centrální kotelny)
Projednávání investic obce s občany
Budování cyklostezek
Obnova náměstí dle studie
Zateplení objektů v majetku obce a modernizace kotelen (kotlů)

Hodnocení
20
14
10
5
5
4
3
3
3
2
1
1

Rovněž bylo s občany projednáváno, kam by měla obec směřovat do budoucna – tj. jaká by obec měla
být za 10 let. Nejvíce hodnocení směřovalo k bezpečnosti a dostatečné nabídce pracovních příležitostí.
Tabulka 17 Dvorce za 10 let – směřování obce do budoucna
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.-7.
8.
9.
10.
11.
12.

Charakteristiky cílového stavu – k čemu směřovat
Bezpečná obec
Dostatek dobrých pracovních příležitostí
Spokojení občané
Kvalitní služby
Dobré vzájemné vztahy
Kvalitní školství
Dobrý stav životního prostředí
Upravená (malebná) obec
Obec atraktivní pro turisty
Příjemné bydlení
Obec s bohatým společenským životem
Místo sportu a volnočasových aktivit
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Hodnocení
16
11
10
8
7
5
5
4
3
2
1
0
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4. SWOT ANALÝZA A ROZVOJOVÝ POTENCIÁL
4.1

ÚVOD

SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné (ang: Strengths) a slabé (ang:
Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats) spojené s danou obcí
(městem, regionem). Jedná se o metodu analýzy užívanou při analýze a tvorbě rozvojových
dokumentů a je nástrojem strategického (dlouhodobého) plánování rozvoje obce.
Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do 4 výše
uvedených základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých stránek na jedné straně
vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, které
charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu.

4.2

SWOT ANALÝZA

SWOT analýza byla sestavena na základě výše v textu uvedeným a dále na základě informací od
starosty obce a dotazníkového šetření mezi občany obce.












SILNÉ STRÁNKY
Velcí zaměstnavatelé v katastru obce a nízká
nezaměstnanost
Nájemní byty ve vlastnictví obce a nízké
náklady na bydlení
Blízkost Slezské Harty a Kružberka
Zachovalý stav krajiny, vysoký podíl lesů zčásti
ve vlastnictví obce
Dobrá vybavenost obce službami – sportoviště,
knihovna, Turistcentrum, pošta, lékárna
Základní a mateřská škola v obci
Dobrá dopravní dostupnost – poloha obce na
silnici I. třídy mezi Opavou a Olomoucí
Fungující terénní pečovatelská služba
Společenský život v obci
Relativně dobrý finanční stav obce - příjem
z provozu větrných elektráren a skládky






















PŘÍLEŽITOSTI
Blízkost Kružberka, Slezské Harty, pěkné
příroda – možnost rozvoje cestovního ruchu a
tím i zaměstnanosti
Vybudování turistických lákadel - rozhledna,
muzeum, využití místních regionálních
výrobků, gastronomie vč. možnosti se ubytovat
Rozvoj Rejchartic
Přechod k obnovitelným zdrojům energie –
zlepšení ovzduší v zimě
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SLABÉ STRÁNKY
Výskyt problémových sociálně vyloučených lokalit
a s ním spojený nepořádek a drobná kriminalita
Nedostatečné zdravotní služby – přítomnost doktorů
pouze v některých dnech, nutnost dojíždění, služby
pro seniory
Stárnutí obyvatel a zvyšující se počet seniorů chybí bydlení pro seniory (malometrážní byty,
domov pro seniory, dům s pečovatelskou službou)
Odcházení mladých obyvatel
Chybějící bankomat
Nedostatek pracovních míst pro kvalifikovanější
osoby a nižší mzdy oproti jiným regionům.
Nedostatek ubytovacích kapacit pro zaměstnance
firem
Zhoršená kvalita ovzduší v zimě, špatný stav
veřejné zeleně
Řada chátrajících objektů
Nedostatek autobusových spojů (v pozdějších
hodinách)
Neuspokojivý stav komunikací a chodníků
HROZBY
Pokračující odliv obyvatel
Ukončení činnosti podniků v obci
Snížení nabídky služeb v důsledku nedostatečné
ziskovosti
Přibývaní problémových obyvatel, problémových
lokalit
Nedostatek financí na opravu infrastruktury,
(komunikací, mostů, kanalizací, vodovod)
Realizace nevhodné investice, která by mohla
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4.3

znehodnotit okolní přírodu nebo životní prostředí
(např. areál bývalého Neptunu)

Rozvíjení
komunikace
obce
s občany,
zapojování obyvatel do veřejného dění
Spolupráce s Policií ČR
Využití dnes nevyužívaných a chátrajících
objektů

SOUHRN A ROZVOJOVÝ POTENCIÁL OBCE

Dvorce jsou obcí, která se nachází v zachovalé krajině. Hlavními výhodami obce je (aktuálně) nízká
nezaměstnanost a přítomnost dvou významných firem, dobrá vybavenost technickou infrastrukturu a
podmínkami pro sport a trávení volného času. Obec je rovněž v relativně dobré finanční situaci a
disponuje majetkem – veřejné objekty, bytové domy, infrastruktura, lesní pozemky – se kterými může
hospodařit a přímo ovlivňovat jejich stav a využití.
Naopak významným problémem vnímaným občany je výskyt lokalit se sociálně slabými obyvateli a s
nimi spojený nepořádek a drobná kriminalita. Dochází také ke stárnutí obyvatel a zároveň k odcházení
mladých a vzdělanějších lidí pryč.
Z provedených analýz, dotazníkového šetření a veřejného setkání vyplývá, že v příštím období je
vhodné se zaměřit na několik základních oblastí, jako jsou:
 Řešení sociálně problémových objektů/lokalit
o Zajištění bezpečnosti
o Prevence kriminality
o Spolupráce s majiteli objektů, zajištění pořádku
 Rozvoj služeb a podmínek pro seniory
o Vhodné bydlení – malometrážní byty
o Domov pro seniory či obdobné objekty/služby – DPS
o Sociální a zdravotní služby
 Spolupráce obcí a místních firem
o Spolupráce při zajištění bydlení pro zaměstnance
o Podpora místních podnikatelů při rozvoji jejich podnikání
o Spolupráce při společenských akcích
o Spolupráce se ZŠ a MŠ
 Doprava
o Bezpečnost automobilové dopravy – přechody pro chodce
o Rekonstrukce silničních komunikací a chodníků
o Dostavba cyklostezek do okolních obcí
o Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou dopravou
o Zlepšení parkování – např. u léčebny
 Péče o obecní majetek a technickou infrastrukturu
o Dobudování a zajištění dobrého stavu vodovodů a kanalizací
o Rekonstrukce objektů v majetku obce, energetická opatření a vhodné využití objektů
o Zlepšování stavu veřejných prostranství
49

Program rozvoje obce Dvorce

o Zajištění využití nevyužívaných a chátrajících objektů ve spolupráci s jejich majiteli
 Životní prostředí a krajina
o Zlepšování kvality ovzduší
o Zajištění řádné péče o lesní pozemky
o Výsadby alejí, územní systém ekologické stability
o Protierozní a protipovodňová opatření
 Rozvoj kvality služeb v obci, vybavenosti a podpora společenského života
o Podpora společenského života a činnosti spolků
o Rozvoj sociálních a zdravotních služeb – např. zdravotní středisko
o Bankomat
 Správa obce
o Rozvoj komunikace obce s občany
o Zapojování obyvatel do veřejného dění
o Zapojování mládeže
o Spolupráce obce v rámci MAS, meziobecní a přeshraniční spolupráce
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STRATEGICKÁ
ČÁST
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5. NÁVRHOVÁ - STRATEGICKÁ ČÁST
5.1

VIZE ROZVOJE OBCE

Vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce, o tom, jak se bude obec měnit a zlepšovat,
soubor představ a priorit obce. Vize je „směrovkou“ rozvoje. Časový horizont vize je v rozmezí 10–20
let a její naplnění by mělo být dosaženo realizací Programu rozvoje.
Rozvojová vize definuje stav, ve kterém by se obec měla v daném časovém období nacházet a
k němuž by měla směřovat. Vize je dlouhodobější než časové působení Programu a pomáhá zajistit
směry rozvoje obce i pro nadcházející období.
Pro naplňování vize jsou stanoveny dílčí prioritní oblasti, v rámci kterých jsou stanoveny programové
cíle na období do r. cca 2025. Způsob dosažení programových cílů je následně podrobněji rozepsán
včetně uvedení příkladů konkrétních opatření, aktivit nebo projektů, které vedou k naplňování těchto
cílů a které má obec zájem v příštím období uskutečnit.
Vize rozvoje obce Dvorce vychází z provedených analytických šetření, setkání s občany,
dotazníkového šetření, reflektuje současný stav a je základním východiskem pro směřování obce
v příštím období:

Dvorce jsou příjemnou a bezpečnou obcí s dostatečným
množstvím zajímavých pracovních příležitostí, s širokou
zajištěnou nabídkou služeb a možností pro trávení volného času.
Uvedená stručná vize je podrobněji interpretována:
 Příjemná a bezpečná obec – tj. udržovaná a uklizená obec s dobrým stavem veřejných budov
a prostranství s dobrým životním prostředím, bez sociálně problémových objektů
 Nabídka zajímavých pracovních příležitostí – tj. pracovní příležitosti jak v místě, tak dobře
dostupné v širším okolí obce, zajišťující lidem dostatek prostředků a možnost rozvoje
 Nabídka služeb – tj. základních služeb v dobré kvalitě odpovídajících velikosti obce pro
všechny skupiny obyvatel a s výhledem na narůstající počet seniorů (adekvátní zdravotní a
sociální služby)
 Nabídka možností pro trávení volného času – tj. obec s rozvinutým společenským životem,
navzájem dobře komunikující a možnostmi v oblasti sportu, rekreace a dalších volnočasových
aktivit
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PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE A PROGRAMOVÉ CÍLE

5.2

Na základě výše provedených analýz a v souladu s rozvojovou vizí území byly stanoveny tyto dílčí
prioritní oblasti zaměření Programu:


Prioritní oblast 1: Život v obci



Prioritní oblast 2: Dopravní a technická infrastruktura



Prioritní oblast 3: Životní prostředí a vzhled obce



Prioritní oblast 4: Podnikání a cestovní ruch

K jednotlivým prioritním oblastem jsou dále stanoveny programové cíle. Ty jsou uvedeny níže na
schématu znázorňující strom cílů. Pro větší přehlednost je provedeno rozdělení na dílčí podoblasti.
K jednotlivým programovým cílům je následně uvedeny jejich popis a příklady plánovaných a
potenciálních projektů. Současně jsou pro potřeby budoucího vyhodnocování plnění Programu
navrženy také možné indikátory pro hodnocení konkrétních výsledků Programu. Uvedeny jsou také
možné zdroje financování.
Programové cíle stanovují, čeho chce obec dosáhnout realizací strategického plánu. Časově se váží k
platnosti strategického plánu, tj. na období přibližně do roku 2025 (až 2030). Jsou stanoveny na
základě definovaných problémů a vyjadřují žádoucí stav obce, kterého by mělo být dosaženo. Cíle
jsou v souladu s vizí a vzájemně se doplňují.
Obrázek 37 Vize, prioritní oblasti a programové cíle
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5.3

PRIORITNÍ OBLAST 1 – ŽIVOT V OBCI

Obec disponuje poměrně dobrou vybaveností - je zde mateřská a základní škola, pošta, knihovna,
lékárna atd. Naopak zde některé služby chybí nebo jsou nedostatečné – např. bankomat, zdravotní
služby apod. Taktéž se zvyšuje poptávka služeb pro seniory.
Působí zde několik aktivních spolků, které pořádají v průběhu roku řadu společenských akcí. Široká je
také nabídka sportovního vyžití.

5.3.1 Programový cíl 1.1 – Zlepšování podmínek pro život v obci
5.3.1.1

Služby v obci a vybavenost

Ze strany obce bude podporováno zachování stávajících služeb a jejich rozvoj. Za nejvíce
problematické jsou považovány zdravotní služby, a to kvůli chybějícím typům ordinací a omezené
pracovní době. Obec na tyto služby nemá přímý vliv, bude se však snažit o jejich zabezpečení.
V plánu je rekonstrukce objektu na polyfunkční dům, kde se budou nacházet byty a zdravotní
středisko s ordinacemi pro lékaře. Cílem je dále rozšíření ordinačních hodin pro obvodního lékaře
a dětského lékaře, kteří v obci působí a zajistit přítomnost dalších lékařů, např. zubní ordinace. Také
bude zajištěn bezbariérový přístup do ordinací i pro zdravotně hendikepované. Cílem je postupně
zajistit bezbariérové přístupy do všech veřejně přístupných objektů v obci a v případě potřeby také
do bytových domů.
Občané v obci výrazněji pociťují absenci bankomatu a obec se proto bude snažit zajistit jeho
přítomnost za přijatelných finančních podmínek ve spolupráci s některou z bank. (pomoci může např.
zřízení účtu obce a obecních organizací u dané banky).
Obec bude dále podporovat také využití obchodních prostor v obci pro obchody (např. řeznictví,
textil, domácí potřeby) nebo jiné vhodné služby, které nejsou ve Dvorcích aktuálně dostatečně
pokryty.
V oblasti sportu se předpokládá údržba a postupný rozvoj stávajících sportovišť (tj. zejména
stávající sportovní areál) a zlepšování jejich vybavenosti a zázemí. Možností je také doplnění
vybavení o venkovní posilovací prvky. S tímto souvisí také údržba dětských hřišť.

5.3.1.2

Společenský život a komunikace

V obci je jejím vedením nebo místními aktivními spolky pořádána v průběhu roku řada společenských
akcí (plesy, sportovní akce apod.), ať už pravidelných nebo jednorázových. Ze strany obce bude
zachována podpora spolků a společenských akcí včetně zájmové činnosti dětí a mládeže ze strany
obce, a to jak finančními příspěvky, tak i při zajištění odpovídajícího zázemí, vybavenosti apod.
Budou podporovány jak akce na úrovni samotné obce, tak projekty meziobecní spolupráce zejména
v rámci mikroregionu, dobrovolného svazku obci Bruntálsko, nebo MAS Nízký Jeseník a přeshraniční
projekty spolupráce, především s vazbou na Polsko.
Rozvíjena bude také komunikace mezi vedením obce a občany. Vydáván je pravidelně časopis, občané
jsou informováni pomocí rozhlasu, webových stránek a facebookového profilu a na vývěsních
plochách. Společným zájmem obce a občanů je spolupráce při přípravě obecních záměrů. Toto je
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proveditelné např. pomocí komunitního plánování. Obec bude také podporovat zapojení dětí
a mládeže do veřejného dění.

5.3.1.3

Podpora seniorů a sociálního bydlení

Postupně se zvyšuje průměrný věk obyvatel a délka dožití. Nepočetnější věkovou kategorií v obci jsou
dnes občané ve věku 60-64 let. Tento trend vyvolává potřebu nových služeb, (zejména, ale nejen)
zdravotních a sociálních služeb a možností pro trávení volného času. Obec si je této skutečnosti
vědoma a chce na ni reagovat.
Obec má v plánu zajištění vhodného bydlení pro seniory. Jsou zde tyto základní možnosti (a jejich
obdoby):





Domov pro seniory – tj. domovy pro osoby se sníženou soběstačností díky věku
Domov se zvláštním režimem – pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu nemoci
Domov s pečovatelskou službou
Komunitní domy seniorů – tj. malometrážní byty se společnými prostory pro trávení volného
času a základními službami
 Malometrážní byty - pro relativně soběstačné seniory
 Denní stacionář – pro lidi docházející jen na určitou část dne se zajištěním základních (např.
hygienických) služeb, aktivizace aj.
 Terénní zdravotní a sociální služby
Tyto služby pro seniory (nebo zdravotně znevýhodněné) jsou částečně vzájemně kombinovatelné.
Jejich provoz je hrazen v kombinaci z příspěvků na péči, z vlastních zdrojů seniorů a z rozpočtů obce,
krajů a dotací MPSV.
Ve Dvorcích je terénní pečovatelská služba zajištěna a předpokládá se její další rozšiřování jako
nejvhodnější a ekonomicky nejméně nákladné služby, kdy uživatelé mají možnost zůstat ve svém
bydlení. Z dalších služeb se jako nejvíc relevantní jeví realizace tzv. komunitního domu seniorů,
malometrážní byty nebo domov pro seniory. Pro tyto služby lze vyčlenit a přebudovat část stávajícího
bytového, či nebytového fondu, případně koupit a provést přestavbu některého z dnes nevyužívaných
objektů nebo vystavět kompletně nový objekt.
Tyto služby by sloužily primárně pro stávající občany obce nebo sousedních obcí, což by pomohlo
zachovat jejich vzájemné vazby. Mezi další možnosti patří pořádání společenských akcí pro seniory
nebo zajištění zdravotních služeb (viz výše).
Část z bytového fondu lze vyčlenit také na tzv. startovací byty pro mladé lidi a rodiny.

5.3.1.4

Bezpečnost v obci

V obci se nacházejí sociálně problémové lokality, tj. objekty na ul. Komenského, Nemocniční,
Olomoucká a Dlouhá. Nachází se zde nájemní domy soukromých vlastníků s byty pronajímanými
sociálně slabým občanům. Toto bylo uváděno jako jeden z největších problémů jak dle dotazníkového
šetření mezi občany, tak při veřejném projednání. Problémem je zde zejména vnímání bezpečnosti ze
strany ostatních obyvatel obce, drobná kriminalita a pořádek. Uvedené objekty také postupně chátrají a
zhoršují vzhled obce.
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Obec může tento stav ovlivnit jen částečně, a to posílením bezpečnosti, prevencí kriminality,
zajištěním pořádku a jednáním s majiteli objektů. Podporována bude instalace bezpečnostních kamer
(v souladu s legislativou na ochranu osobnosti) a spolupráce s Policií ČR např. při posílení hlídek.
Obec bude tlačit na možnost působení Policie ČR přímo v obci, do které dnes musí dojíždět.
Spolupráci lze navázat také s Agenturou pro sociální začleňování. Lze zvážit zřízení funkce asistenta
prevence kriminality. Velmi důležité je také zajištění školní docházky.
Finančně nákladnější, ale také zcela relevantní, možností je odkup některých problémových objektů od
soukromých majitelů, jejich přestavba a změna režimu bydlení v nich. Tyto objekty by byly využitelné
např. pro výstavbu malometrážních bytů pro seniory, jako startovací byty pro mladé rodiny nebo pro
ubytování zaměstnanců místních firem.

5.3.2 Zásobník plánovaných a potenciálních projektů
Č.
1.
2.
3.

Projekt
Zajištění bankomatu
Bezbariérové přístupy do veřejných objektů
Bydlení pro seniory (komunitní dům seniorů/domov pro
seniory)
Výstavba (přestavba) malometrážních bytů
Nákup a přestavba vhodného objektu na objekty
s malometrážními byty
Rozvoj terénní pečovatelské služby

4.
5.
6.

Rekonstrukce domu na polyfunkční dům se zdravotním
střediskem a ordinacemi
Výstavba startovacích bytů
Instalace bezpečnostních kamer
Spolupráce s Policií ČR – častější hlídky, trvalejší
přítomnost v obci

7.
8.
9.
10.

Poznámka - komentář
ZŠ, školní družina, některé prodejny

Lze řešit ve stávajících obecních objektech

Ve spolupráci s Charitou Opava nebo
jinými poskytovateli
2018 – 9 mil. Kč

Návrh indikátorů pro hodnocení výsledků:





Počet kulturních/společenských akcí v obci v průběhu roku (počet/rok)
Počet sledovatelů facebookového profilu obce (počet)
Počet bytů pro seniory a počet uživatelů (počet)
Počet domácností využívajících terénní pečovatelskou službu (počet)

Možnosti financování:









Integrovaný regionální OP 2.1
OP Zaměstnanost 2.2.1. a 2.2.2.
Interreg V-A Česká republika – Polsko
Ministerstvo pro místní rozvoj - Podpora obnovy a rozvoje venkova
Ministerstvo pro místní rozvoj – Podpora bydlení
Moravskoslezský kraj - Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje
Moravskoslezský kraj - Program na podporu přípravy projektové dokumentace
Moravskoslezský kraj - Program podpory aktivit v oblasti kultury
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Moravskoslezský kraj - Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných
nemovitostí v Moravskoslezském kraji
Moravskoslezský kraj - Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji
na rok
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5.4

PRIORITNÍ OBLAST 2 – DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Dopravní dostupnost obce Dvorce na významnější sídla v okolí je relativně dobrá – obec protíná
silnice 1. třída I/46, spojení je také zajištěno autobusovými linkami. Stav místních komunikací a
chodníků je však neuspokojivý, problematický je také stav mostů v obci.
V obci je zaveden vodovod a vybudovaná kanalizace, která je napojena na zrekonstruovanou čistírnu
odpadních vod. Obec – zejména místní firmy - má zájem o plynofikaci. Zatím převažuje vytápění
tuhými palivy, což má vliv na kvalitu ovzduší v zimě.

5.4.1 Programový cíl 2.1 – Kvalitní dopravní a technická infrastruktura
5.4.1.1

Doprava

Mezi důležité priority obce patří průběžná údržba a rekonstrukce úseků místních komunikací a
chodníků. Tyto projekty je vhodné propojit s případnými připravovanými rekonstrukcemi dílčích
úseků vodovodů a kanalizací. U silnic se jedná např. o rekonstrukce místních komunikací Lípová, Na
Aleji a Náměstí, u chodníků např. na ul. Komenského nebo pod mateřskou školou. Problematický je
také stav většiny mostů.
S dopravou souvisí také její bezpečnost. Předpokládá se zvýšení bezpečnosti na přechodu přes ulici
Olomoucká u křižovatky s Nádražní. Prověřeno bude vyznačení i dalších přechodů ve vhodných
místech, neboť vzdálenosti mezi jednotlivými přechody jsou poměrně vysoké. Dále je zvažováno
zvýraznění a zdrsnění ploch před přechody, zpomalovací retardéry na ulici Nemocniční a
Komenského.
Řešena bude také problematika parkování. To je potřeba zlepšit např. před léčebnou dlouhodobě
nemocných, případně u zdravotního střediska a některých dalších lokalit.
Podporován bude také rozvoj cyklistické dopravy, a to jak z hlediska cykloturistiky, tak pro běžnou
dojížďku do zaměstnání a propojení okolních obcí. Cílem je oddělení cyklistické a automobilové
dopravy. V plánu je propojení cyklistických tras a napojení cyklotras na místní část Rejchartice. Také
se uvažuje o vybudování cyklostezky na tělese bývalé železnice vedoucí do Moravského Berouna,
resp. Ondrášova – zde je nutná spolupráce s městem Moravský Beroun.
Ze strany obce bude nadále zachována podpora veřejné autobusové doprava s cílem zachovat
dopravní obslužnost pro obyvatele obce.

5.4.1.2

Technická infrastruktura

V r. 2017 je prováděna rekonstrukce veřejného osvětlení s cílem zvýšení jeho efektivity a snížení
provozních nákladů. Obec také bude při instalaci nového, či postupné výměně stávajícího pouličního
osvětlení doporučujeme dbát na snižování (omezování) světelného znečištění oblohy.
V obci je nutná rekonstrukce vodovodu z důvodu velkého stáří, v některých částech bude nutné
opravit také kanalizaci. Je předpokládáno také výhledové zavedení vodovodu do místní části
Rejchartice (vodovodní řad bude napojen na stávající vodojem).
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Obec (především velké místní firmy) mají zájem o plynofikaci, což je zahrnuto také v rámci
územního plánu. Kromě firem je možné napojení také u obecních kotelen a případně domácností. Toto
bude řešeno s ohledem na investiční a provozní náklady, kdy plyn patří mezi čistší, ale nákladně
zdroje vytápění. U bývalého zdravotnického střediska a v bytovém domě Na Aleji 302 dojde ke změně
vytápění z pevných paliv na tepelné čerpadlo. O využití obnovitelných zdrojů energie (např. FVE) se
uvažuje i u jiných objektů vlastněných obcí.
Obyvatelé obce můžou využít dotace MSK na výměnu starých kotlů za modernější ekologické kotle.
Ze strany obce doporučujeme zvážit případnou pomoc občanům při výměně kotlů, a to např. pomoc
při psaní Žádosti nebo finanční příspěvek.

5.4.2 Zásobník plánovaných a potenciálních projektů
Č.
1.

Projekt
Rekonstrukce místních komunikací Lípová, Na Aleji a
Náměstí
Rekonstrukce chodníků na ulici Komenského
Cyklostezka – po bývalé úzkokolejce Dvorce –
Ondrášov (11 km)
Oddělená cyklotrasa do Rejchartic
Zvýšení bezpečnosti přechodu na ul. Olomoucká u
křižovatky s Nádražní
Doplnění dalších přechodů pro chodce ve vhodných
místech
Zpomalovací retardéry na ul. Nemocniční a Komenského
Zlepšení parkování u LDN, zdravotního střediska aj.
Rekonstrukce dílčích úseků vodovodů a kanalizací
Změna vytápění v bytovém domě Na Aleji 302 a
Komenského 23 na tepelné čerpadlo

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Poznámka - komentář
V období 2018-2020 (odhad nákladů cca 6
mil. Kč)
2018-2022 (odhad nákladů cca 5,5 mil. Kč
2018-2020 (odhad nákladů cca 22 mil. Kč)
Výhledově (souvisí s předchozí)

Tj. ul. Olomoucká

Návrh indikátorů pro hodnocení výsledků:








Délka rekonstruovaných nebo vybudovaných chodníků (m)
Délka rekonstruovaných komunikací (m)
Počet zrealizovaných dopravních bezpečnostních opatření
Délka vybudovaných cyklistických tras (m)
Délka rekonstruovaného vodovodního řadu a kanalizace (m)
Napojení obce na plynovod (Ano/ne)
Úspora nákladů vytápění (Kč)

Možnosti financování:






OP Životní prostředí 1.1, 2.1
Integrovaný regionální OP 1.2.
Dotace Státního fondu dopravní infrastruktury
Moravskoslezský kraj - Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje
Moravskoslezský kraj - Program na podporu přípravy projektové dokumentace
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5.5

PRIORITNÍ OBLAST 3 – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VZHLED OBCE

Obec Dvorce je obklopena se nachází v zachovalé krajině nedaleko Slezské Harty, kterou je možné
využít pro rozvoj cestovního ruchu. Také vlastní 140 ha lesních pozemků. Problémem je však kvalita
ovzduší v zimních měsících, je potřeba zlepšit také stav zeleně a veřejných prostranství.

5.5.1 Programový cíl 3.1 – Zlepšování stavu životního prostředí
5.5.1.1

Kvalita ovzduší, rekonstrukce budov a odpady

V oblasti životního prostředí a lidského zdraví je důležitá kvalita ovzduší. Ve Dvorcích je hlavním
problémem znečištění ovzduší v zimě, a to kvůli vytápění (blokové kotelny a lokální topeniště).
Z tohoto důvodu bude podporováno využití dotací na zateplování veřejných a soukromých objektů
a modernizaci spalovacích zařízení – tedy tzv. Kotlíkové dotace nebo Nová zelená úsporám a další.
Obec bude i nadále postupně rekonstruovat budovy ve svém vlastnictví, kdy se předpokládá rovněž
snížení spotřeby energie a paliv. U vhodných objektů budou využívány také obnovitelné zdroje
energie, jako jsou tepelná čerpadla, případně fotovoltaika. Bude realizována např. rekonstrukce
objektu zdravotního střediska na polyfunkční dům, rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice,
energeticky úsporná opatření v budovách ZŠ, ZUŠ, Domu služeb, budovy školní družiny a bytových
domů Na Aleji 302 a Komenského 23.3
V plánu je také provedení rekonstrukce kaple sv. Kateřiny u hřbitova a návrat původní vzhledu
tohoto objektu. Vypracován je také projekt opravy kostela vč. varhan (ve spolupráci s Ostravsko opavskou diecézi), opravy by měly probíhat postupně.
Postupně bude také zlepšován systém nakládání s odpady. Obec plánuje zlepšit nakládání
s bioodpadem formou kompostování přímo na zahradách rodinných domů, nebo vybudování
komunitní kompostárny v obci. Dále je nutné dodržet zákony v oblasti odpadů, kdy v horizontu
několika let se plánuje výrazné omezení množství odpadu ukládaného na skládky.
Obec také plánuje vznik technických služeb, tj. objektu se zázemím pro údržbu obce, nakládání s
odpady apod.

5.5.1.2

Veřejná prostranství, krajina a odpady

Bude prováděna údržba a průběžná obnova veřejné zeleně a veřejných prostranství. V plánu jsou
např. výsadby zeleně u základní školy, u Turistcentra, v ulici Lipová a Na Aleji. Izolační zeleň se
plánuje také podél firmy COPRECI. Obec postupně revitalizuje náměstí, které by se mělo stát
důstojným středem obce. Zde je v plánu také rekonstrukce kašny. Také se uvažuje o obnově bývalého
parku na ulici Nemocniční, park by bylo vhodné napojit na vycházkovou trasu, která bude doplněna
drobným mobiliářem (lavičky, přístřešky). Trasa okruhu může pokračovat až k aleji ke kapličce.
Rovněž bude udržován pořádek a dobrý stav veřejných prostranství, mobiliáře apod.
Důležitý je také dobrý stav krajiny. Bude proto zajištěna údržba stávajících alejí a dosadby ve
vhodných lokalitách. V souladu s územním plánem budou řešena také biocentra a biokoridory.
3

Naopak rizikem může být nový zdroj znečištění ovzduší. Tím může být např. výstavba zařízení pro energetické
zpracování organických látek v areálu bývalého Neptunu). Občané a obec tento záměr nepodporují.
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V plánu je např. výsadba aleje ke kapličce směrem na Guntramovice. V případě výsadeb ovocných
dřevin doporučujeme zvážit i využití starších krajových odrůd.
Obec má ve svém, vlastnictví také část lesů. Lesy v současné době výrazně decimuje kůrovcová a
větrná kalamita a během dalších let dojde k úplnému vytížení zásoby dřevní hmoty. V souladu se
zákonem dochází k výsadbě nového, ale již smíšeného porostu. Obec navíc zalesnila více než 40 ha
zemědělské půdy (převod do lesních pozemků), a pokud to bude možné, bude v této aktivitě dále
pokračovat. Stávající jehličnany budou postupně – s cílem zvýšit odolnost lesních porostů - postupně
nahrazovány původními listnatými, popř. smíšenými porosty. Zvážit lze přechod na šetrnější formy
lesního hospodaření – např. FSC (http://www.czechfsc.cz/) nebo PEFC (http://www.pefc.cz/ ) .
Některé lokality v obci jsou ohroženy přívalovými dešti. Problematické místo je na západním okraji
obce – ulice Partyzánská (směr Křišťanovice, kudy protéká Křišťanovický potok). Doporučujeme
proto zpracovat studii protipovodňových a protierozních opatření a na základě ní realizovat vhodná
opatření. Stejně tak by mělo být podporováno zadržování vody v krajině jako ochrana před suchem
(jak na zemědělské půdě, tak v lese) a ochrana před suchem. Mezi hlavní možnosti patří obnova
vodních prvků v krajině, opatření pro zadržení vody v krajině (meze, remízky, zasakovací pásy,
drobné vodní prvky...). Zde je nezbytná spolupráce s místními zemědělci a dalšími vlastníky pozemků.

5.5.2 Zásobník plánovaných a potenciálních projektů
Č.
1.

Projekt
Rekonstrukce kašny se sochou Neptuna

2.

Rekonstrukce polyfunkční dům – Zdravotní středisko +
byty
Energetické úspory ZŠ 2. etapa
BD Na Aleji 302, energetické úspory + změna vytápění
na tepelné čerpadlo
BD Komenského 23, energetické úspory
Přístavba a rekonstrukce hasičské zbrojnice
Dům služeb, zateplení fasády
ŠJ – školní družina, energetické úspory
Budova ZUŠ, energetické úspory
Studie protipovodňových a protierozních opatření
Výsadby zeleně u základní školy, u Turistcentra, v ulici
Lipová, Na Aleji a areálu mateřské školy
Výsadba aleje ve směru ke kapličce na Guntramovice
Podpora domovního kompostování
Výstavba komunitní kompostárny
Zřízení objektu technických služeb a jeho vybavení
Rekonstrukce kaple Sv. Kateřiny
Rekonstrukce kostela sv. Jiljí a oprava varhan
Koupe objektu v centru obce od soukromého majitele a
jeho využití

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Návrh indikátorů pro hodnocení výsledků:


Počet vyměněných zařízení na vytápění (Počet)
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Poznámka – komentář
2018 – 1,2 mil. Kč, součást revitalizace
náměstí
2018 – 9 mil. Kč
2018 – 2019 – 6 mil. Kč
2018 – 4 mil. Kč
2018 – 3 mil. Kč
2018 – 2019 – cca 4 mil. Kč
2019 – cca 2 mil. Kč – cca 6 mil. Kč
2019 – 2022 – cca 4,5 mil. Kč
2019

Spolupráce s Ostravsko–opavskou diecézí)
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Úspora nákladů vytápění (Kč) a snížení spotřeby energie (GJ/rok)
Plocha revitalizované zeleně/veřejných prostranství (m2)
Počet vysázených stromů (ks)
Rekonstrukce kostela a kaple, oprava varhan (Ano/ne)
Počet rekonstruovaných nevyužívaných objektů

Možnosti financování:






OP Životní prostředí 1.3, 1.4, 2.1, 4.3, 4.4, 5.1
Národní program Životní prostředí 3.1, 5.4
Nová zelená úsporám
Moravskoslezský kraj - Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje
Moravskoslezský kraj - Program na podporu přípravy projektové dokumentace
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5.6

PRIORITNÍ OBLAST 4: PODNIKÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH

V obci Dvorce působí dvě firmy větší velikosti, které přispívají k zaměstnanosti místních obyvatel.
Dalším větším zaměstnavatelem je samotná obec (ZŠ, MŠ, obecní úřad, TURISTCENTRUM aj.) a
léčebna. Problémem je nižší platová úroveň, odchod lidí s vyšší kvalifikací do větších měst a
nedostatek ubytovacích kapacit pro nové zaměstnance. Obec má zájem na podpoře místních firem a
podnikatelů a spolupráci s nimi.
Díky blízkosti Slezské Harty a zachovalému přírodnímu prostředí je zde potenciál také v rozvoji
cestovního ruchu (služby, ubytování).

5.6.1 Programový cíl 4.1 – Podpora podnikání a cestovního ruchu
5.6.1.1

Podnikání

Obec má zájem na dobré prosperitě zde působících firem, které zaměstnávají místní obyvatele, a na
vzájemné spolupráci s nimi. Dlouhodobým cílem je zajištění dostatku zajímavých pracovních
příležitostí, které lidem zajistí odpovídající zdroj finančních prostředků a možnost profesního rozvoje.
Důležitý je také dostatek kvalifikovaných zaměstnanců a také ochrana životního prostředí.
Možností pro vzájemnou spolupráci a rozvoj je zde několik. Patří mezi ně:











Výstavba/rekonstrukce bytů využitelných pro zaměstnance místních firem. Stávající bytový
fond je z velké části využit, proto je zde možnost zakoupení a rekonstrukce některého
z chátrajících objektů. To lze provést ve spolupráci s firmou COPRECI – např. podíl na
investičních nákladech, správa části bytů apod.
Spolupráce při zajištění plynofikace – jak pro potřeby výroby, tak pro výrobu tepla v obecních
objektech.
Výsadba pásu izolační zeleně – v pásu mezi firmou COPRECI a obytnou zástavbou v obci na
ul. Komenského. Toto přispěje ke zlepšení vzhledu obce, vizuálnímu odclonění výroby a
ochraně před hlukem.
Zajištění péče o děti zaměstnanců – částečné přizpůsobení otevíracích hodin mateřské školy
(školní družiny) s ohledem na směny ve firmách, hlídání dětí ve firmě (např. v ranních hodinách
s následným přesunem do škol(k)y
Motivace žáků ZŠ k technickému vzdělávání – např. technicky zaměřené kroužky, dílny aj.
Podpora obecních akcí ze strany firmy – sponzoring
Podpora budoucího rozvoje místních firem – úpravy územního plánu, zajištění dopravní a
technické infrastruktury

Obec má samozřejmě zájem také na dobrém fungování a spolupráci s dalšími menšími místními
podnikateli.

5.6.1.2

Cestovní ruch

Obec bude podporovat udržitelný rozvoj cestovního ruchu v území. Bude podporována pěší a
cyklistická turistika prostřednictvím vymezení a výstavby nových cyklotrasy (např. po tělese bývalé
železniční tratě ve směru do Ondrášova), vznik dobíjecích stanic elektro kol, případně elektromobilů,
prostor je pro rozvoj běžeckého lyžování. Také budou vytvořeny navzájem propojené a zaokruhované
vycházkové trasy s doprovodným mobiliářem a zajímavostmi o obci.
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Pro zvýšení atraktivity území je rovněž zvažována stavba menší rozhledny/vyhlídky na některém
z vyhlídkových míst, která by byla napojena na trasy v území. (Může se jednat např. o vrch Stráž jižně
od obce u Rejchartic).
Obec také zvažuje rozšíření TURISTCENTRA o menší hotel/penzion, protože ubytování pro turisty
v obci chybí. Snahou je nabídnout návštěvníkům zázemí, ze kterého je možné vyrážet do okolí obce,
ale také dál (např. na Slezskou Hartu). Vybudování dobíjecí stanice pro elektro kola a elektrovozidla.
V budově bývalého soudu (dnes družiny) je plánováno vybudování obecního muzea, které by mělo
přiblížit historii obce i její současnost.
Na propagaci cestovního ruchu bude spolupracováno s okolními obcemi, dobrovolným svazkem obcí
Bruntálsko a také v rámci MAS Hrubý Jeseníky a jinými obdobně zaměřenými organizacemi.

5.6.2 Zásobník plánovaných a potenciálních projektů
Č.
1.

Projekt
Plynofikace obce
Výsadba izolační zeleně na ul. Komenského
Přestavba některého z nevyužívaných objektů na bytový
Doplnění sítě cyklotras/stezek – např. na bývalém
železničním tělese
Pěší vycházkové okruhy
Rozhledna – vyhlídkové místo
Obecní muzeum
Nabíjecí stanice pro elektro kola a elektrovozidla

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Poznámka – komentář
Nutné posouzení investiční a provozní
náročnosti
COPRECI
Ve spolupráci s Moravským Berounem

Návrh indikátorů pro hodnocení výsledků:




Návštěvnost TURISTCENTRA (počet návštěvníků)
Délka vybudovaných cyklostezek (km)
Nezaměstnanost v obci (%)

Možnosti financování:







OP Zaměstnanost 1.2
Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní programu podpory cestovního ruchu
Moravskoslezský kraj - Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje
Moravskoslezský kraj - Program na podporu přípravy projektové dokumentace
Moravskoslezský kraj - Program Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji
Moravskoslezský kraj - Program Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji
v zimní sezóně 2017/2018
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6. MONITORING A AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE
ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE A ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ

6.1

Hlavní odpovědnost za naplňování cílů Programu rozvoje a realizaci opatření v něm uvedených má
vedení obce (starosta a místostarosta obce), přičemž rozhodovací odpovědnost má zastupitelstvo.
Předmětem práce je zajišťovat realizaci projektů po odborné stránce, podporovat spolupracující osoby
a organizace při realizaci, připravovat souhrnné zprávy apod.
Celkově musí být Program rozvoje živým dokumentem, který je podle potřeby doplňován a
upravován.
Důležitým krokem při zajištění tohoto požadavku je tzv. Zpráva o naplňování Programu rozvoje a
Zásobník projektů (možný samozřejmě i jiný název).
Zpráva o naplňování Programu rozvoje slouží k pravidelnému monitoringu Programu a je optimální ji
v podmínkách obce dané velikosti zpracovat přibližně jedenkrát za 3 roky. Jejím účelem je získat
informace o věcném plnění Programu a dosažených výstupech a výsledcích. V tomto dokumentu se
shromažďují informace o aktuálním stavu realizace dílčích projektů, aktivit a opatření v daném
časovém období. Zpráva přináší informace o situaci v uplynulém období. Vyjma stavu realizace
jednotlivých projektů je zde vhodné posuzovat také dosaženou změnu odpovídajících ukazatelů
(indikátorů). Současně se jedná o informační zdroj pro občany obce, který je vhodné vyvěsit na
webové stránky obce.
Monitorovací data u dokončených projektů (indikátory výstupu) jsou sbírána po ukončení projektu.
Výsledná monitorovací data za jednotlivé projekty a opatření jsou vstupem pro zpracování zprávy o
naplňování Programu.
Zpráva o naplňování Programu rozvoje by měla mít základní strukturu členěnou dle jednotlivých
priorit a opatření. Zhodnotí výsledky, kterých bylo dosaženo za dané období a podat informaci o
věcném pokroku naplňování Programu. Zpráva bude pro jednotlivé prioritní oblasti a opatření
obsahovat alespoň tyto základní údaje:





Prioritní oblast – Programový cíl
Realizované a připravované projekty, aktivity a činnosti a jejich stručný popis a úspěšnost
Vyhodnocení monitorovacích indikátorů u ukončených projektů
Náklady projektů – skutečné a plánované

Zpráva o naplňování Programu rozvoje bude sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu rozpočtu a
rozpočtového výhledu obce.
Současně se zprávou je vhodné mít k dispozici zásobník projektů. Zásobník projektů (plánů,
investičních akcí apod.) by měl být zpracován takovým způsobem, aby umožňoval průběžně
aktualizovat, popř. rozšiřovat záznamy o chystaných projektech a požadavcích. Je vhodné jej rozčlenit
podle jednotlivých prioritních oblastí a měl by obsahovat přehled aktivit/projektů/činností
plánovaných k realizaci na období platnosti Programu rozvoje, tj. na roky 2018–2025 (30). Je třeba
zdůraznit, že se nepředpokládá realizace všech uvedených projektových záměrů v daném období, a to
s ohledem na finanční, majetkové, kapacitní a další možnosti obce a vnější omezení.
Jedná se o otevřený pracovní dokument, který by měl být dle potřeb obce průběžně aktualizován,
zpřesňován, doplňován a upravován a je optimální jej nastavit tak, aby především vyhovoval potřebám
obce a stávajícímu systému evidence plánovaných akcí a projektů.
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6.2

AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE

Program rozvoje by měl být živým dokumentem, který reaguje na aktuální dění a potřeby obce, proto
je možná jeho aktualizace. Mezi každoročně aktualizované výstupy Programu rozvoje lze zařadit
Zásobník projektových záměrů, který je nejdynamičtěji se měnící částí Programu. Na základě
vyhodnocení může být provedena aktualizace.
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7. POUŽITÉ ZDROJE INFORMACÍ






Dotazníkové šetření mezi občany – květen 2017
Fotografická dokumentace
MMR (2012): Metodika tvorby programu rozvoje obce
PZKO zóny Moravskoslezsko, 2016
Územní plán obce Dvorce














http://oldmaps.geolab.cz
http://kontaminace.cenia.cz
www.chmi.cz
www.czso.cz
www.idos.cz
www.kr-moravskoslezsky.cz
www.mapy.cz
www.nature.cz
www.obecdvorce.cz
www.rsd.cz
http://www.obcepro.cz/
www.risy.cz
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