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Úvodní slovo starosty

Za aktivní účasti veřejnosti byl vypracován Strategický plán obce Velké Hoštice pro léta
2023 – 2027.
Tento plán není jen vizí do budoucna, ale klade si za cíl předvídat směr, kterým se bude naše
obec v budoucnosti ubírat, vytyčuje cíle a úkoly, které před námi budou stát, předvídá
problémy, které bude třeba řešit. Je zde nastíněn vývoj v jednotlivých oblastech, finanční
pokrytí základního chodu obce, realizace některých dílčích úkolů apod.
Plán je rozdělen do několika částí a věnuje se postupně životu v obci spojenému
s činností spolků a aktivní účastí občanů na dění obce, je charakterizována činnost v oblasti
opravy a údržby historických památek, podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže i rozvoj
působení knihovny. V dalších částech je nastíněna podpora infrastruktury, priority v oblasti
sociální a zdravotní, péče o životní prostředí.
Strategický plán obce je jednak dlouhodobým výhledem do budoucnosti, ale také je
shrnutím současnosti, která se stává reálným bodem pro rozvoj budoucnosti.
Děkuji touto cestou všem, kdo se na přípravě i vypracování tohoto významného
dokumentu podíleli.

Ing. Alfons Pospiech
Starosta obce
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Úvod
Strategický plán obce Velké Hoštice je zpracován na období pěti let.
Byla provedena revize předchozího strategického plánu, zpracována zjednodušená sociálnědemografická analýza.

Základní informace o zpracování plánu
Strategický plán obce byl zpracován komunitním způsobem, tedy se zapojením veřejnosti.
Komunitní plán /dále KP/:
•

je metoda, kterou lze na úrovni obcí, regionů nebo krajů plánovat dlouhodobě
s ohledem na potřeby občanů a s jejich aktivním zapojením.

•

je to otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení
pro rozvoj obce

Charakteristickými znaky KP je důraz kladený
•

Na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká

•

Na dialog a vyjednávání

•

Na dosažení výsledků, které jsou přijaty a podporovány většinou účastníků

KP probíhá ve třech fázích, přičemž zapojení veřejnosti musí probíhat po celou dobu
zpracovávání komunitního plánu.
•

Analytická část – zpracování situační analýzy oblasti rozvoje lidských zdrojů

•

Strategická část KP – její zpracování včetně expertů

•

Realizační část – realizace KP a jeho aktualizace

Byla vytvořena pracovní skupina, tvořená z klíčových osobností obce. Pracovní skupina se sešla
2x. Při stanovování priorit vycházela pracovní skupina primárně z analytické části
(dotazníkového šetření) a dále možností obce jednotlivé priority realizovat. Plán byl následně
prezentován občanům, kteří měli možnost jej připomínkovat.

4

1. ANALYTICKÁ ČÁST
Základní údaje o obci Velké Hoštice
Obec Velké Hoštice leží v okrese Opava. Ve vzdálenosti 3 km východně leží město Kravaře,
5 km západně statutární město Opava, 17 km východně město Hlučín a 20 km jižně město
Bílovec. Obec Velké Hoštice se rozkládá na území o celkové výměře 1004 ha. Hustota
zalidnění je 177 obyvatel na km2.

Občanská vybavenost
V obci je zajištěna běžná občanská vybavenost. Výhodou je existence pošty a knihovny.
Na území obce podniká několik subjektů v různých oblastech.
Občanům je k dispozici obecní úřad, který je po rekonstrukci plně vyhovující potřebám obce
a občanům.
Obec má 9členné zastupitelstvo, starosta obce je uvolněný.

Život v obci
V obci Velké Hoštice působí mnoho spolků a neformálních sdružení.
•

D E V A T E R O z.s. - Pěvecký a herecký amatérský soubor

•

Klub žen

•

Český svaz chovatelů
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•

Český svaz zahrádkářů

•

Fotbalový klub

•

Tenisový klub

•

Klub vojenské historie

•

Senior klub

•

Myslivecké sdružení Borka

•

Dobrovolný hasičský sbor Velké Hoštice

•

FURTISAMI

Ve spolupráci se spolky jsou realizovány akce a aktivity pro širokou veřejnost.
V obci je barokní kostel sv. Jana Křtitele, zámek.
Obec vydává svůj místní zpravodaj Občasník, ve kterém jsou uváděny aktuální informace
pro občany.

Sport a volnočasové aktivity
V obci jsou tři fotbalová travnatá hřiště, tenisové antukové kurty, dětské lanové centrum,
streetworkové hřiště a dvě univerzální asfaltová hřiště.

Vzdělávání
Ve Velkých Hošticích je základní devítiletá škola a mateřská škola.
Pro neformální vzdělávání slouží knihovna.
Kultura
Obec buď sama, nebo ve spolupráci s jednotlivými spolky, realizuje mnoho kulturních
a společenských aktivit.
Např. v roce 2017 se uskutečnily tyto akce:
•

4. velkohoštické dožínky

•

Výstava hroznů Slezska, zámek Velké Hoštice 8.

•

Obecní sportovní slavnost Velké Hoštice

•

Návštěva přátel ze Schortewitz ve V. Hošticích

•

Nohejbalový turnaj Velké Hoštice

•

Dětský den

•

Den matek

•

Stavění máje 2017

•

Veřejné bruslení
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•

Vítání občánků

•

Masopustní průvod

•

19. obecní ples

•

Tříkrálová sbírka

•

Setkání zástupců obce se seniory a jubilanty

•

Turnaj ve stolním tenise a volejbale

•

Vánoční koncert

Životní prostředí
Pravidelný svoz domovního odpadu pro obec Velké Hoštice zajišťuje firma Marius Pedersen.
Veškerý domovní odpad občané třídí – sklo do kontejnerů, plasty a papír do speciálních
plastových pytlů, které jsou pravidelně odváženy od jejich domů, bioodpad do zvláštních
popelnic, které získala každá domácnost zdarma do užívání a které jsou opět pravidelně
vybírány. Na vybraných místech jsou pak umístěny kontejnery na baterie, elektronická
zařízení. Tyto kontejnery jsou vyváženy speciálními firmami. Dvakrát ročně je organizován sběr
velkoobjemového a nebezpečného odpadu do přistavených kontejnerů, které odváží opět
firma Marius Pedersen.
Staré šatstvo je věnováno Diakonii Broumov pro další využití potřebným.
Informace o třídění odpadu a datech odvozu získávají občané především prostřednictvím
obecního zpravodaje Občasníku, ale také na internetových stránkách a v místním rozhlase.
Žáci vyšších ročníků místní základní školy se v rámci Dne země podílejí na úklidu obce
především tím, že společně s učiteli procházejí a čistí příkopy v okolí obce. OÚ k tomu
propůjčuje pracovní pomůcky, zajišťuje nezbytnou techniku. Pochopitelně jsou děti v rámci
ekologické výchovy učiteli informováni o nutnosti správného přístupu k životnímu prostředí.
Díky dobré informovanosti občanů a také díky svozu odpadu všeho druhu za nepříliš vysoký
poplatek nebo zdarma se obci podařilo prakticky vymýtit všechny černé skládky, takže
na katastru obce již žádné neexistují.
Infrastruktura
Obec Velké Hoštice protíná páteřní komunikace Ostrava-Hlučín-Opava, silnice 1. třídy č. 56.
Doprava občanů do sousedních obcí a měst je zabezpečována autobusovou dopravou, kterou
provozuje ČSAD Vsetín., nebo vlakovou dopravou ČD.
Obec je na cyklotrase Krnov-Opava-Velké Hoštice-Kravaře (trasa č. 8).
Obec je zásobována elektrickou energií z rozvodné soustavy. Veřejné osvětlení v obci je
po celkové rekonstrukci nové a dostačující a plně vyhovující potřebám občanů.
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Obec má na většině území zajištěnu splaškovou kanalizaci včetně čističky odpadních vod. Je
rovněž plně plynofikována.
V obci je rovněž zřízen mobilní rozhlas.

Cestovní ruch
V obci je několik turistických zajímavostí.
•

Bludné balvany

•

Kostel sv. Jana Křtitele

•

Vojenské opevnění OPS - 10

•

Zámek a zámecký park

•

Socha sv. Jana Nepomuckého

•

Kapličky a kříže

Demografická charakteristika
Obec eviduje k 31. 12. 2020 celkem 1 863 obyvatel. Průměrný věk obyvatel obce činí 40,9 let.

Obyvatelstvo
Počet obyvatel a jejich vývoj
Vývoj počtu obyvatel od roku 2011 do roku 2020 zachycuje následující tabulka (údaje platné
vždy k 31. 12. daného roku). Pro obec je velmi příznivé, že počet obyvatel v obci dlouhodobě
roste. Nejvyšší nárůst počtu obyvatel byl zaznamenán v roce 2020. Od roku 2011 až do roku
2020 se počet obyvatel v obci zvýšil celkem o 82 osob.
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Vývoj počtu obyvatel obce
v letech 2011-2021
Rok

Počet obyvatel

2011

1 781

2012

1 765

2013

1 810

2014

1 815

2015

1 825

2016

1 830

2017

1822

2018

1828

2019

1838

2020

1863

Tabulka 1 Vývoj počtu obyvatel v letech

Vývoj počtu obyvatel
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Obrázek 1 Graf vývoje počtu obyvatel
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Počet obyvatel dle pohlaví
Z tabulky je zřejmé, že v obci je mírná převaha žen nad muži o 3,3 %, což v absolutní hodnotě
činí 86 osob. Ke konci roku 2016 je v obci přibližně 51,6 % žen a 48,3 % mužů.
Muži (do 15.let)

Muži (nad 15.let)

Ženy (do 15.let)

Ženy (nad 15.let)

Celkem

157
Muži celkem

745
902

162
Ženy celkem

799
961

1 863

Tabulka 2 Počet obyvatel dle pohlaví

Počet obyvatel dle pohlaví

Muži

Ženy

Obrázek 2 Graf počet obyvatel dle pohlaví

Věková struktura obyvatelstva

Nejvíce zastoupenou věkovou skupinu tvoří občané ve věku 15-64 let, což představuje 64 %.
V této věkové skupině převažují muži nad ženami o 1,5 %, což v absolutní hodnotě činí 9 osob.
Ve věkové kategorii 0-14 let převažují ženy nad muži o 4.6 %, což v absolutní hodnotě činí
8 osob. Převahu žen nad muži jsme zaznamenali rovněž ve věkové kategorii 65 a více let.
Průměrný věk mužů je nižší, než průměrný věk žen, což souvisí s průměrným věkem dožití žen
a mužů. Jak je zřejmé z níže uvedeného grafu, počet osob ve věkové kategorii 0-14 a 65 a více
je procento zastoupení 18 %.
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Index stáří činí 97, což je zvýšení oproti předchozímu strategickému plánu o 13, došlo tedy
k poměrně značnému nárůstu stárnutí obyvatel.

Věková
struktura
Počet obyvatel
v tom ve věku (let)

0-14
15-64
65 a více

Průměrný věk (let)

Celkem

Muži

Ženy

1 863
340
1 193
330
40,9

905
166
601
138
39,8

958
174
592
192
42

Tabulka 3 Struktura obyvatel podle věku

Věková struktura obyvatel
18%

18%

64%
0-14

15-64

65 a více

Obrázek 3 Graf věková struktura obyvatel

Přirozený přírůstek a migrace
Ke konci roku 2020 byl ve Velkých Hošticích zaznamenán celkový přírůstek obyvatel o 20 osob
více než v roce 2019. Do obce se přistěhovalo 24 osob oproti roku 2019, kdy se do obce
přistěhovalo 5 osob. Nejvyšší počet vystěhovalých byl v roce 2012, nejvíce přistěhovalých
v roce 2013.
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Rok

Vystěhovalí
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Přírůstek
přirozený

44
46
23
49
39
22
38
32
40
25

Přírůstek
migrační
-3
12
-3
12
13
7
5
5
-5
-4

Přírůstek
celkový

5
-28
48
-7
-3
-2
-4
7
5
24

Stav 31.12.

2
-16
45
5
10
5
1
12
20

1 781
1 765
1 810
1 815
1 825
1 830
1 831
1 843
1 843
1 863

Tabulka 4 Přirozený přírůstek a migrace
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Přírůstek migrační

Obrázek 4 Pohyb obyvatelstva v letech

Nezaměstnanost
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti
V obci Velké Hoštice eviduje Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Opava ke konci roku 2020
celkem 28 uchazečů o zaměstnání. Nicméně k 1.1. 2022 je počet uchazečů o zaměstnání 42,
což je nárůst o 14 osob.
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Obrázek 5 Vývoj nezaměstnanosti

Míra nezaměstnanosti činila ke konci roku 2020 2,3%, avšak k 1.1.2022 činí 3,5%.

Souvislost s dalšími strategickými dokumenty
•

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit obce Velké Hoštice
2022 – 2024

•

Plán rozvoje sportu

•

Strategický plán MAS Hlučínsko

Členství v dalších organizacích
•

MAS Hlučínsko

•

DSO Sdružení obcí Hlučínska
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2. REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU

V rámci zpracování strategického plánu pro obec Velké Hoštice byla ustanovena pracovní
skupina, která byla tvořena jak členy zastupitelstva, tak spolků a dalších důležitých aktérů
v obci.
Pracovní skupina se sešla 2x. Na úvodním setkání bylo představeno vyhodnocení předchozího
plánu, zpracována SWOT analýza a navrženy strategické cíle rozvoje obce.

Po zpracování návrhové části plánu bude plán představen veřejnosti pro sběr připomínek.

Celkový přehled strategických cílů a priorit.

Strategická oblast Obec pro občany
Strategický cíl ZAJISTIT PRO OBČANY MOŽNOSTI VYUŽÍVÁNÍ VOLNÉHO ČASU, KULTURY,
ZDRAVOTNICKÝCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PODPORU PODNIKÁNÍ

Priorita

Název

Částka

Priorita 1.1.

Vybudovat multifunkční sál

Priorita 1.2.

Zřídit centrum pro rodiče s dětmi

Priorita 1.3.

Podporovat a realizovat kulturní akce

Priorita 1.4.

Podporovat drobné podnikání

Priorita 1.6.

Iniciovat dostupnost zdravotnických služeb

Priorita 1.7.

Podporovat jak individuální, tak obecní bydlení

Priorita 1.8

Revitalizace nevyužitých objektů ve vlastnictví obce

Strategická oblast Vzdělanost
Strategický cíl PODPOROVAT FORMÁLNÍ I NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Priorita
Název
Částka
Priorita 2.1.

Podporovat stávající vzdělávací zařízení a jejich rozvoj

Priorita 2.2.

Podporovat vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost

Priorita 1.3.

Podporovat a realizovat kulturní akce
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Strategická oblast Dopravní a obecní infrastruktura
Strategický cíl ZAJISTIT KVALITNÍ, BEZPEČNOU DOPRAVU A DALŠÍ INFRASTRUKTURU PRO
OBČANY

Priorita 3.1.

Rozšíření hřbitova

Priorita 3.2.

Rozvoj cyklostezek

Strategická oblast Životní prostředí
Strategický cíl REALIZOVAT NEZBYTNÉ AKTIVITY PRO ZAJIŠTĚNÍ KVALITNÍHO TŘÍDĚNÍ
ODPADŮ, ZACHOVÁNÍ A ROZVOJI ZELENĚ V OBCI, OCHRANĚ VÝZNAMNÝCH KRAJINNÝCH
PRVKŮ A OCHRANY PŘED POVODNĚMI
Priorita 4.1.

Realizovat kvalitní odpadového hospodářství v obci
včetně osvěty občanů

Priorita 4.2.

Zvyšovat podíl zeleně v obci

Priorita 4.3.

Realizovat aktivity pro zadržování vody v krajině

Priorita 4.4.

Ochrana významných krajinných prvků a jejich
propagace

Priorita 4.5.

Vybudovat suchý polder
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3. NÁVRHOVÁ ČÁST
Návrhová část byla zpracována na základě vyhodnocení jednotlivých námětů, vzešlých
z jednání pracovní skupiny.

Zpracování vize
Při společné diskuzi na prvním setkání pracovních skupin byla stanovena vize obce Velké
Hoštice.

„Velké Hoštice jsou obcí, která zajišťuje kvalitní život svým občanům ve všech oblastech
tak, aby se zde cítili dobře, podíleli se na spolkové činnosti v obci a žili v přátelské shodě
se svými spoluobčany.“

Pracovní skupina stanovila na základě zpracované vize čtyři hlavní strategické cíle.
•

Obec pro občany

•

Vzdělanost

•

Dopravní a obecní infrastruktura

•

Životní prostředí
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STRATEGICKÁ OBLAST OBEC PRO OBČANY
Velké Hoštice mají zpracovánu jak plán sportu, tak Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb.
Jedná se o samostatné dokumenty, proto tyto oblasti nejsou ve strategickém plánu řešeny.

CÍL 1. ZAJISTIT PRO OBČANY MOŽNOSTI VYUŽÍVÁNÍ VOLNÉHO ČASU, KULTURY,
ZDRAVOTNICKÝCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PODPORU PODNIKÁNÍ.
Multifunkční sál je pro život obce velmi důležitý a to především proto, že se v obci koná velké
množství kulturních a společenských akcí. Multifunkční sál budou využívat jak spolky, tak obec
pro realizaci výše uvedených akcí a jejich další rozvoj.

Vytvoření centra pro rodiče s dětmi bylo definováno i v minulém SP. Základním předpokladem
realizace této priority je, aby sama cílová skupina, pro kterou je priorita určena, byla
proaktivní. Je nezbytné, aby právě cílová skupina se podílela na realizaci priority. Obec
poskytne zázemí i materiální vybavení, samotné aktivity budou na cílové skupině.

Realizace kulturních a společenských akcí je zcela nezbytná pro kvalitní život občanů v obci.
V obci se koná celá řada kulturních a společenských akcí, většinu z nich je možno dále rozvíjet.
I toto je jedním z důvodů, proč občané hodnotili život v obci tak dobrou známkou.

Drobní podnikatelé v obci jsou důležitou součástí života. Zajišťují různé služby a aktivity tak,
aby občané nemuseli hledat služby v širším okolí.

Činnost spolků je pro každou obec zcela zásadní. Jsou nositeli kulturního, společenského
rozvoje a zajištění kvalitního trávení volného času občanů obce.
V obci pravidelně zajišťují mnoho kulturních, společenských a volnočasových aktivit.

Zajištění dostupné zdravotní péče je dalším z faktorů, který předjímá spokojenost občanů
s životem v obci.
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Přestože se počet obyvatel oproti předchozím rokům zvyšuje, je zřejmé, že mladí lidé budou
z obce odcházet i kvůli nedostatku možnosti bydlení a to jak individuálního, tak obecního. Jak
vyplývá z analytické části, obyvatelstvo v obci stárne a je tedy velmi důležité zajistit dostupné
bydlení pro občany.
V obci existují doposud nevyužité objekty, které by mohly být využity např. pro obecní bydlení
nebo podporu drobného podnikání.

V rámci dané strategické oblasti budou realizovány nasledující priority a opatření:
Priorita 1.1. Vybudovat multifunkční sál
Priorita 1.2. Zřídit centrum pro rodiče s dětmi
Priorita 1.3. Podporovat a realizovat kulturní akce
Priorita 1.4. Podporovat drobné podnikání
Priorita 1.5. Podporovat spolkovou činnost
Priorita 1.6. Iniciovat dostupnost zdravotnických služeb
Priorita 1.7. Podporovat jak individuální, tak obecní bydlení
Priorita 1.8 Revitalizace nevyužitých objektů ve vlastnictví obce
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Priorita 1.1 Vybudovat multifunkční sál

Priorita 1.1
Vybudovat multifunkční sál
Opatření 1.1.1.

Zpracování projektu

Realizátoři

Velké Hoštice

Nová nebo stávající

Nová

Zahájení realizace

2023, zahájení realizace

Finanční zdroje

vlastní

Finanční náklady

20 000 000,- Kč

Dopady

Zlepšení technických podmínek pro realizaci kulturních a
společenských akcí.

Indikátory

Vybudovaný multifunkční sál.

Rizika

Ošetření rizik

Nedostatek finančních prostředků
Změna politické reprezentace
Vícezdrojové financování
Ukotvení priority ve strategickém plánu

19

Priorita 1. 2 Zřídit centrum pro rodiče s dětmi
Priorita 1.2
Zřídit centrum pro rodiče s dětmi
1.2.1 Vytvoření podmínek pro realizaci priority
1.2.2 Realizace priority
Informovanost cílové skupiny, zjištění jejich zájmu o prioritu
Opatření 1.2.1

Nalezení vhodných prostor
Úprava vhodných prostor

Opatření 1.2.2.

Realizace priority v plném rozsahu

Realizátoři

Velké Hoštice, matky s malými dětmi

Nová
stávající

nebo Nová

Zahájení realizace 2023
Finanční zdroje

OPZ, obec Velké Hoštice, MSK, dary, příspěvky uživatelů

Finanční náklady

500 000,- Kč
Cílová skupina má možnost setkávání, výměny zkušeností a informací
mezi sebou

Dopady

Zlepšení společenského uplatnění matek na rodičovské dovolené
Zvýšení neformálního vzdělávání cílové skupiny

Indikátory

Počet matek, využívajících mateřské centrum
Počet akcí, realizovaných v mateřském centru
Nezájem cílové skupiny

Rizika

Nedostatek finančních prostředků
Udržitelnost
Dostatečná předběžná informovanost cílové skupiny

Ošetření rizik

Vícezdrojové financování
Kontinuální realizace
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Priorita 1.3 Podporovat a realizovat kulturní akce

Priorita 1.3
Podporovat a realizovat kulturní akce

1.3.1 Podpora ochotnického divadla
1.3.2 Realizace kulturních akcí v obci
Opatření 2.1.1

Podpora ochotnického divadla

Opatření 2.1.2

Realizace kulturních a společenských akcí v obci

Realizátoři

Velké Hoštice, spolky

Nová
stávající

nebo Stávající

Zahájení realizace kontinuální
Finanční zdroje

Vlastní

Finanční náklady

300 000,- Kč
Využití potenciálu místních občanů pro zajištění kulturních zážitků pro
ostatní občany

Dopady

Kulturní vyžití občanů obce
Zlepšení kulturního povědomí občanů
Počet členů ochotnického divadla

Indikátory

Počet vystoupení
Počet kulturních akcí
Nezájem občanů o představení ochotnického spolku

Rizika

Nezájem občanů o akce
Příliš mnoho kulturních a společenských akcí

Ošetření rizik

Stálá informovanost občanů o akcích
Zapojování občanů do kulturních a společenských akcí
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Priorita 1.4 Podporovat drobné podnikání v obci

Priorita 1.4
Podporovat drobné podnikání v obci

1.4.1 Vytvoření podmínek pro drobné podnikatele v obci
1.4.2 Podpora rozvoje stávajících podnikatelských subjektů
Opatření 1.4.1

Podpora zřízení cukrárny, kavárny, pekárny, masáže, fyzioterapie,
dalšího obchodu – nabídka prostor, pozemků,

Opatření 1.4.2

Nabídka podnikání v podnikatelské zóně

Realizátoři

Velké Hoštice, podnikatelé

Nová
stávající

nebo Stávající, rozvojová

Zahájení realizace 2018 a dále
Finanční zdroje

Zatím nedefinováno

Finanční náklady

Zatím nedefinováno

Dopady

Zlepšení služeb pro občany ze strany podnikatelských subjektů
Zvýšení zájmu podnikatelských subjektů o podnikání v obci
Vytvořená podnikatelská zóna

Indikátory

Využití brownfields pro podnikání
Fungující služby pro občany

Rizika

Ošetření rizik

Nezájem ze strany podnikatelů
Nezájem ze strany občanů
Intenzivní komunikace se současnými i potenciálními podnikateli
Kvalitní nabídka pro občany
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Priorita 1.5. Podporovat spolkovou činnost

Priorita 1.5
Podporovat spolkovou činnost
1.5.1 Podpora spolků
1.5.2 Kulturní, společenské a volnočasové aktivity spolků
Opatření 1.5.1

Pravidelná podpora jednotlivých spolků
Realizace kulturních, společenských akcí a volnočasových aktivit ze

Opatření 1.5.2
Realizátoři
Nová
stávající

strany spolků
Velké Hoštice, spolky

nebo Stávající, rozvojová

Zahájení realizace Kontinuální
Finanční zdroje

Vlastní

Finanční náklady

700 000,- Kč

Dopady

Občané obce jsou zajištěni kulturními, společenskými a volnočasovými
aktivitami
Spolky mohou vyvíjet svou činnost a rozvíjet se
Počet spolků v obci

Indikátory

Počet akcí, realizovaných spolky
Počet účastníků akcí
Přehlcenost aktivitami spolků

Rizika

Snížení zájmu občanů o akce
Příliš velký zájem občanů a s tím související
Zpracování kalendáře akcí na společných setkáních spolků

Ošetření rizik

Pravidelné ankety zájmu občanů o společenské, kulturní a
volnočasové aktivity
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Priorita 1.6 Iniciovat dostupnou zdravotní péči

Priorita 1.6
Zajistit dostupnou zdravotní péči

Opatření 1.6.1

Iniciovat rozšíření ordinačních hodin u obvodního lékaře

Realizátoři

Velké Hoštice, obvodní lékař

Nová
stávající

nebo Stávající, rozvojová

Zahájení realizace Kontinuální
Finanční zdroje

Nedefinováno

Finanční náklady

Nedefinováno

Dopady

Zajištění občanů zdravotními službami

Indikátory

Ordinační hodiny vyhovující občanům
Změna lékaře

Rizika

Neochota lékaře
Ukončení ordinace lékaře

Ošetření rizik

Stálá komunikace s lékařem
Podpora lékařské ordinace
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Priorita 1.7 Podporovat individuální i obecní bydlení

Priorita 1.7
Podporovat individuální i obecní bydlení

Podporovat rozvoj individuální bytové výstavby zajištěním vhodných
Opatření 1.7.1

pozemků

Opatření 1.7.2

Rozvoj obecního bydlení s využitím stávajících objektů v majetku obce

Realizátoři

Velké Hoštice

Nová
stávající

nebo Stávající, nová

Zahájení realizace 2025
Finanční zdroje

Velké Hoštice, EU, další dotace

Finanční náklady

Nedefinováno

Dopady

Zvýšení počtu obyvatel
Vybudovaná infrastruktura pro individuální bytovou výstavbu

Indikátory

Vytipování vhodných objektů v majetku obce pro obecní bydlení
Realizovaná výstavba
Nedostatek finančních prostředků

Rizika

Nemožnost vykoupit pozemky pro individuální výstavbu
Nedostatečné prostory pro obecní bydlení

Ošetření rizik

Vícezdrojové financování
Stálá komunikace s vlastníky pozemků
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Priorita 1.8 Revitalizace nevyužitých objektů ve vlastnictví obce
Priorita 1.8
Revitalizace nevyužitých objektů ve vlastnictví obce
Analýza nevyužitých objektů včetně zjištění možností revitalizace a
Opatření 1.8.1

dalšího využití
Zpracování studie proveditelnosti, projektové dokumentace, zajištění

Opatření 1.8.2

Velké Hoštice

Realizátoři
Nová
stávající

finančních prostředků, komunikace s občany

nebo Nová

Zahájení realizace 2025
Finanční zdroje

Velké Hoštice, EU, další dotace

Finanční náklady

Nedefinováno

Dopady

Zjištěné možnosti využití
Zpracovaná studie proveditelnosti

Indikátory

Zpracovaný projekt
Realizovány aktivity pro informování veřejnosti

Rizika
Ošetření rizik

Nedostatek finančních prostředků
Objekty nejsou vhodné pro revitalizaci
Vícezdrojové financování
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STRATEGICKÁ OBLAST VZDĚLANOST
Ve Velkých Hošticích je základní škola i mateřská škola, což je velmi důležité, protože děti
nemusí dojíždět do vzdálenějších míst, buduje se komunita a zároveň mohou rodiče díky
existenci mateřské školy chodit do zaměstnání. I právě díky vybavenosti v oblasti školství je
možné, že došlo k nárůstu nových obyvatel obce v roce 2020.
Je zcela zásadní podporovat jak mateřskou, tak základní školu. Obě vzdělávací zařízení jsou
společně s knihovnou pilířem vzdělanosti v obci.
Mezi vzdělávací aktivity, o které mají občané obce zájem, je počítačová gramotnost,
sebeobrana, etiketa, první pomoc ad. Přednášková činnost není zaměřena pouze na školu,
ale také na seniory a to např. v oblasti obrany proti podomnímu prodeji, internetu apod.
Rovněž se může jednat o vzdělávání, která zvyšuje základní kompetence občanů, přičemž je
možno využít synergie mezi mateřským centrem a vzdělávacích agentur pro návrat žen
po rodičovské dovolené.

STRATEGICKÝ CÍL 2. PODPOROVAT FORMÁLNÍ I NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Priority řešené v rámci daného strategického cíle:
Priorita 2.1 Podporovat stávající vzdělávací zařízení a jejich rozvoj
Priorita 2.2 Podporovat vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost
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Priorita 2.1 Podporovat stávající vzdělávací zařízení a jejich rozvoj

Priorita 2.1
Podporovat stávající vzdělávací zařízení a jejich rozvoj
2.1.1 Mateřská škola
2.1.2 Základní škola
2.1.3 Knihovna
Opatření 2.1.1

Podpora rozvoje mateřské školy

Opatření 2.1.2

Podpora rozvoje základní školy

Opatření 2.1.3

Podpora rozvoje knihovny

Realizátoři

Velké Hoštice

Nová nebo stávající

Stávající, rozvojová

Zahájení realizace

Probíhá kontinuálně

Finanční zdroje

Vlastní, OPVV, MSK, Euroregion

Finanční náklady

2 500 000,- stávající
1 000 000,- rozvoj
Občané obce s dětmi zajištěni předškolním a školním zařízením

Dopady

Funkční knihovna
Setrvání občanů v obci
Dostatečný počet míst v mateřské škole
Dostatečný počet míst v základní škole

Indikátory

Počet dětí v mateřské škole
Počet dětí v základní škole
Počet výpůjček knih

Rizika

Stěhování občanů za prací mimo obec
Demografický vývoj

28

Technologický vývoj
Ošetření rizik

Zajištění veškeré občanské vybavenosti, dostatečný počet míst
v předškolním a školním zařízení

Priorita 2.2 Podporovat vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost

Priorita 2.2
Podporovat vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost

2.2.1 Vzdělávací aktivity pro veřejnost
2.2.2 Přednášky
Opatření 2.2.1

Zajištění vzdělávacích aktivit pro veřejnost (např. PC gramotnost,
sebeobrana, etiketa, první pomoci)

Opatření 2.2.2

Zajištění přednáškové činnosti interaktivní formou (mateřská a
základní škola, senioři)

Realizátoři

Velké Hoštice, externí lektoři

Nová nebo stávající

Stávající, nová

Zahájení realizace

2018 a dále

Finanční zdroje

Vlastní, MSK, OPVV, OPZ

Finanční náklady

2.2.1 30 000,2.2.2 20 000,Informovaní občané

Dopady

Zvýšení vzdělanostního potenciálu občanů
Zvýšení základních kompetencí občanů
Počet vzdělávacích aktivit

Indikátory

Počet účastníků vzdělávacích aktivit
Počet realizovaných přednášek
Počet účastníků přednášek
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Rizika

Ošetření rizik

Malý zájem ze strany občanů
Malý zájem vzdělávacích agentur a externích lektorů
Zjištění zájmu občanů o vzdělávací aktivity a přednášky
Oslovení vzdělávacích agentur
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STRATEGICKÁ OBLAST DOPRAVA A INFRASTRUKTURA V OBCI
Stávající hřbitov do budoucna nebude dostačující a to i vzhledem k demografickému vývoji
v obci.
Současný hřbitov je v majetku církve, bude proto nezbytná intenzivní komunikace mezi
farností a obcí.

STRATEGICKÝ CÍL 3 ZAJISTIT KVALITNÍ, BEZPEČNOU DOPRAVU A DALŠÍ INFRASTRUKTURU
PRO OBČANY

Priority v rámci daného strategického cíle
Priorita 3.1. Rozšíření hřbitova
Priorita 3.2. Rozvoj cyklostezek
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Priorita 3.1 Rozšíření hřbitova

Priorita 3.1
Rozšíření hřbitova
3.1.1 Zpracování projektu rozšíření hřbitova
3.1.2 Realizace projektu
Opatření 1.3.1

Stálá komunikace s farností
Zpracování projektu, jeho představení farnosti a občanům
Zadání projektové dokumentace

Opatření 1.3.2

Realizátoři
Nová
stávající

Zpracování projektové dokumentace
Realizace priority

Farní úřad, Velké Hoštice
nebo Nová, rozvojová

Zahájení realizace 2024
Finanční zdroje

Církevní, vlastní

Finanční náklady

2 000 000,- Kč

Dopady

Občané obce zajištěni pohřebními místy

Indikátory

Zpracovaný projekt
Realizovaná priorita

Rizika

Neochota farnosti ke spolupráci

Ošetření rizik

Stálá komunikace a vyjádření zájmu občanů
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Priorita 3.2 Rozvoj cyklostezek

Priorita 3.2
Rozvoj cyklostezek
3.2.1 Podporovat rozvoj cyklostezek a propojení s okolními obcemi
Opatření 3.2.1.1

Realizovat aktivity pro zajištění rozvoje cyklostezek a jejich propojení
s okolními obcemi

Realizátoři

Velké Hoštice, DSO SOH

Nová
stávající

nebo Stávající, rozvojová

Zahájení realizace 2024
Finanční zdroje

Vlastní, EU

Finanční náklady

Nedefinováno

Dopady

Zlepšení bezpečnosti občanů při cestách do okolních obcí
Zlepšení dopravní dostupnosti

Indikátory

Vybudované nové cyklostezky

Rizika

Nedostatek finančních prostředků

Ošetření rizik

Vícezdrojové financování
Propojení s okolními obcemi
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STRATEGICKÁ OBLAST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Informace o třídění odpadu a datech odvozu získávají občané především prostřednictvím
obecního zpravodaje Občasníku, ale také na internetových stránkách a v místním rozhlase.

Zeleň má v obcích velmi důležitou roli a to především díky zadržování vody v krajině, ale rovněž
jako estetický prvek. Je tedy nezbytné zeleň pravidelně nejen udržovat, ale i rozšiřovat tam,
kde je to možné.
Na území obce jsou významné krajinné prvky a to niva vodoteče Opava a Chlebičovský potok.
Dále to jsou potok od Angeliky, Mlýnská strouha – západ, mokřiny u bunkru, lesek u rozvodny
(olšina s doprovodem jasanu a lípy), Pod zámkem (starý parkový porost pod zámkem), potůček
od leska (olšový lem na aluviálních půdách), Černý les (smíšený porost), meandr u Tevy
(pobřežní porost), Slepé rameno (pobřežní lem), Na kamencích (pobřežní lem s převahou olše
lepkavé) a Mlýnská strouha (olšový lem na nivních půdách). Dalším významným krajinným
prvkem je prameniště za „Šlamovníky“.

Poldr je suchá nádrž, ve které nesmí být žádné stálé nadržení vody. Slouží k ochraně před
povodněmi. Je vytvořeno přehrazením vodního toku.
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STRATEGICKÝ CÍL 4. REALIZOVAT NEZBYTNÉ AKTIVITY PRO ZAJIŠTĚNÍ KVALITNÍHO TŘÍDĚNÍ
ODPADŮ, ZACHOVÁNÍ A ROZVOJI ZELENĚ V OBCI, OCHRANĚ VÝZNAMNÝCH KRAJINNÝCH
PRVKŮ A OCHRANY PŘED POVODNĚMI
V rámci daného strategického cíle budou realizovány následující priority:
Priorita 4.1 Realizovat kvalitní odpadového hospodářství v obci včetně osvěty občanů
Priorita 4.2 Zvyšovat podíl zeleně v obci
Priorita 4.3 Realizovat aktivity pro zadržování vody v krajině
Priorita 4.4 Ochrana významných krajinných prvků a jejich propagace
Priorita 4.5 Vybudovat suchý polder
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Priorita 4.1 Realizovat kvalitní odpadového hospodářství v obci včetně osvěty občanů

Priorita 4.1
Realizovat kvalitní odpadového hospodářství v obci včetně osvěty občanů
4.1.1 Zajištění třídění odpadů
4.1.2 Osvěta občanů
Opatření49.1.1

Zajištění třídění odpadů stávajícím způsobem s dodržováním POH
Pravidelná osvěta občanů v oblasti třídění odpadů včetně přednášek a

Opatření 4.1.2

Velké Hoštice, svozová firma

Realizátoři
Nová
stávající

aktivit pro děti a mládež

nebo Stávající

Zahájení realizace Kontinuální
Finanční zdroje

Nedefinováno

Finanční náklady

Nedefinováno

Dopady
Indikátory
Rizika

Ošetření rizik

Eliminace černých skládek
Občané jsou informováni o třídění odpadů
Množství vytříděného odpadu
Legislativa
Občané nerespektují povinnost třídění odpadů
Legislativní změny nelze ošetřit
Zvýšená osvěta občanů
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Priorita 4.2 Zvyšovat podíl zeleně v obci

Priorita 4.2 Zvyšovat podíl zeleně v obci
4.2.1 Pravidelná údržba zeleně v obci a její rozšiřování
Zajištění pravidelné údržby zeleně v obci a její rozšiřování dle
Opatření 4.2.1

Velké Hoštice

Realizátoři
Nová
stávající

momentálních podmínek

nebo Stávající

Zahájení realizace kontinuálně
Finanční zdroje

Vlastní

Finanční náklady

Nedefinováno

Dopady

Kvalitní životní prostředí v obci
Udržované zelené plochy

Indikátory

Výsadba nové zeleně
Výsadba nových stromů

Rizika

Nejsou definována

Ošetření rizik

Není definováno
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Priorita 4.3 Realizovat aktivity pro zadržování vody v krajině

Priorita 4.3 Realizovat aktivity pro zadržování vody v krajině
4.3.1 Využití mokřadů a jezírek včetně vybudování odpočinkových zón
Rozvoj
Opatření 4.3.1.1

prameniště

v lokalitě

Slamovníky

včetně

odpočinkové zóny

Opatření 4.3.1.2

Vybudování mokřadu u jezírka v blízkosti golfového hřiště

Opatření 4.3.1.3

Vytvoření slepých ramen u Mlýnského náhonu

Realizátoři

Velké Hoštice

Nová
stávající

vybudování

nebo Nová

Zahájení realizace 2025
Finanční zdroje

Vlastní, externí zdroje (EU, MAS)

Finanční náklady

Nedefinováno

Dopady

Snížení dopadů sucha v krajině

Indikátory

Udržované mokřady

Rizika

Nejsou definována

Ošetření rizik

Není definováno
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Priorita 4.4 Ochrana významných krajinných prvků a jejich propagace

Priorita 4.4 Ochrana významných krajinných prvků a jejich propagace
4.4.1 Ochrana a rozvoj významných krajinných prvků
4.4.2 Propagace významných krajinných prvků
Velké Hoštice

Realizátoři
Nová
stávající

nebo Stávající, rozvojová

Zahájení realizace kontinuálně
Finanční zdroje

Vlastní

Finanční náklady

Nedefinováno

Dopady

Existence významných krajinných prvků
Občané a návštěvníci obce vědí o zajímavostech v krajině
Udržované významné krajinné prvky

Indikátory

Propagované významné krajinné prvky ve zpravodaji a v dalších
médiích

Rizika

Nejsou definována

Ošetření rizik

Není definováno
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Priorita 4.5 Vybudovat suchý polder

Priorita 4.5 vybudovat suchý polder
4.5.1 Vybudovat suchý poldr jako ochranu proti povodním
Velké Hoštice

Realizátoři
Nová
stávající

nebo Stávající, rozvojová

Zahájení realizace 2026
Finanční zdroje

Vlastní

Finanční náklady

Nedefinováno

Dopady

Snížení dopadů povodní

Indikátory

Vybudovaný suchý poldr

Rizika
Ošetření rizik

Nedostatek finančních prostředků
Nepotřebnost vybudování díky zvyšujícímu se suchu
Vícezdrojové financování
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4. MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ PLÁNU

MONITOROVÁNÍ
Monitorování probíhá průběžně.
•

zda se plán daří realizovat

•

zda nevznikly nové potřeby, které by bylo zapotřebí zahrnout do plánu v rámci
jeho aktualizace

•

zda vznikly nějaké problémy, především v oblasti financování

•

zda se realizují aktivity zaměřené na informování a zapojení veřejnosti

Monitorování je rutinní sběr informací a jejich průběžná evidence. Monitoring zjednodušeně
představuje pravidelné sledování aktivit s využitím kvantitativních a kvalitativních indikátorů.

V případě, že bude nezbytná aktualizace (např. aktivity, nerealizace aktivit z objektivních
důvodů apod.), svolá koordinátor na základě pokynu Řídící skupiny setkání pracovních skupin.

VYHODNOCOVÁNÍ
Realizační tým organizuje pravidelně 1x ročně vyhodnocení, jehož obsahem je například:
•

jak se daří naplňovat jednotlivé priority a opatření

•

jak účinné jsou aktivity pro plnění cílů projektu

•

jak užitečné jsou aktivity z hlediska dopadů a důsledků pro cílové skupiny

•

jak jsou aktivity udržitelné do budoucna, jaká je potřeba a vůle je udržet a co je potřeba
pro udržení udělat

•

zda se nezměnily podmínky natolik, že je třeba přehodnotit priority

Vyhodnocování se provádí technikami a metodami srovnávání, vysvětlení, prognózování;
průzkumy pomocí přímého pozorování (kontroly na místě) a dotazováním.
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•

Zpracování informací získaných v rámci monitoringu, které jsou následně
interpretovány a formulovány k doporučení pro zlepšení efektivnosti procesu
naplňování jednotlivých opatření strategií k rozvoji území v oblasti vzdělávání.

•

Hodnocení přispívá k hospodárnosti při nakládání s veřejnými prostředky.

Hodnotící kritéria pro evaluaci:

•

relevance – zhodnocení přiměřenosti s ohledem na danou problematiku

•

účinnosti – posuzující čeho dosáhneme hodnocením, jaké faktory pozitivních
nebo negativních výsledků a dopadů hodnocením dosáhneme

•

efektivita – jaké informace hodnocením získáme, zda jsou efekty hodnocení přiměřené
vstupním nákladům

•

užitečnost/udržitelnost – zhodnoceni přínosů a efektů v širším kontextu nejen
s předmětem hodnoceni a monitoringu, zároveň se jedná o motivační efekty a faktory
ovlivňující hodnocení

Evaluace vyžaduje předchozí monitoring, stanovení jasného účelu hodnocení, relevantní
nastavení a realizaci zpětné vazby.

Základní charakteristiky monitorování a evaluace (viz Metodický pokyn pro evaluace
v programovém období 2014–2020, MMR, verze 3, červenec 2014 – upraveno)

MONITOROVÁNÍ

EVALUACE

Využívá monitorovací indikátory

Využívá hodnoticí otázky

Je kontinuální nebo periodické

Je prováděna periodicky, ve specifickém
čase

Používá kvantitativní metody

Používá kvantitativní i kvalitativní metody

Nezjišťuje kauzální vztahy

Zjišťuje kauzální vztahy, provádí zkoumání v
širších vazbách
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Pracuje

s

předem

stanovenými

cíli, V rámci evaluace je posuzována také

plánovanými hodnotami a shromažďuje platnost, reálnost, dosažitelnost a relevance
data o jejich plnění

předem stanovených cílů a indikátorů

Posuzuje průběh intervence na základě Využívá monitoring jako jeden ze zdrojů dat
stanovených

věcných

a

finančních a informací, se kterými však dále pracuje a

ukazatelů
Finanční

vyvozuje z nich závěry a doporučení
monitoring

sleduje

plnění Zabývá se širokým spektrem otázek a

finančních ukazatelů, věcný monitoring využívá různé zdroje dat a informací, jednak
sleduje plnění hodnot indikátorů

monitoring, ale i další zdroje (statistika,
vlastní šetření atd.)

Průběžně sleduje plnění finančních i Vyhodnocuje

systém

implementace

a

věcných indikátorů, které jsou stanoveny, a případně navrhuje řešení problémů a
vypracovává pravidelné zprávy

odstraňování překážek, hodnotí dosahování
cílů strategie, a to i ve vztahu k širšímu
prostředí, zjišťuje důvody pro (ne)plnění cílů

Zaměřuje se na plánované výsledky a Identifikuje plánované i neplánované efekty
milníky

v širších souvislostech

Je zpravidla realizován jako součást řízení Je
strategie

zpravidla

realizována

externími

nezávislými evaluátory

Oba procesy (monitoring i evaluace) jsou úzce provázány, vzájemně se doplňují a vždy se musí
připravovat v interakci od samého začátku.
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