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Úvod

Při tvorbě dokumentu je využito metodického nástroje Ministerstva pro místní rozvoj ČR, kterým je
webové aplikace, která vznikla v rámci projektu „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových
dokumentů obcí“ (CZ.1.04/4.1.00/62.00008), který byl schválen v rámci výzvy č. 62 OP Lidské zdroje a
zaměstnanost, prioritní osa 4.4. a „Veřejná správa a veřejné služby“ . Nástroj podporuje obce při tvorbě
PRO a uživatelům poskytuje i odbornou pomoc formou konzultací s metodickými pracovníky.

Tento dokument vznikal v průběhu prvního pololetí roku 2016.

Program rozvoje obce (dále nejčastěji jen PRO) obsahuje dvě základní části – část analytickou, zaměřenou
na zachycení stávajícího stavu, a část návrhovou, shrnující zvolené budoucí cíle a možné cesty k jejich
dosažení. Do formulace obou těchto částí byla zahrnuta i veřejnost – celý proces tvorby dokumentu byl
předmětem projednání pracovní skupiny sestavené ze zastupitelů obce a mimo to měli všichni obyvatelé
obce možnost se k dokumentu vyjádřit v rámci jeho veřejného projednání.

Dokument má zajistit prosperitu obce, uspokojit potřeby jejích obyvatel a stanovit pravidla pro rozvoj
podnikatelského sektoru. Obec Vrhaveč do roku 2015 žádný zpracovaný program neměla, což ji často
činilo nekonkurenceschopnou oproti jiným obcím zejména při žádostech o dotace. PRO na roky 2016 –
2020, s dílčí aktualizací v roce 2016, se tak stává prvním koncepčním materiálem, který dává nejen
vedení obce, ale zejména i široké veřejnosti přehled o budoucích aktivitách obce, kdy je cílem zajistit
trvale udržitelný rozvoj obce Vrhaveč i pro následující generace. Lze na něj odkazovat při podávání
žádostí o dotace, úvěry či příspěvky a lépe tak prosazovat zájmy obce a jejích občanů.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST

A.1 Charakteristika obce
1. Území

   Obec Vrhaveč leží v podhůří Šumavy, což poskytuje vhodné podmínky pro turistiku a cykloturistiku.
Obec se nachází v Západočeském kraji v Klatovském okrese s příslušností k městu Klatovy jako obci
s rozšířenou působností od kterého je pouhých 6 km. Správní obvod obce Vrhaveč tvoří území obcí
Vrhaveč, Malá Víska, Neznašovy a Radinovy a dále 3 osady - Černé Krávy, Dubový mlýn a Hejno.
Celková plocha katastrálního území Vrhaveč je 1 210,68 ha. Z této plochy tvoří zemědělská půda 803,79
ha a z nezemědělské půdy tvoří největší část trvale zatravněná půda 315,04 ha a lesní půda s
rozlohou 275,03 ha.
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2. Obyvatelstvo

Současná demografie

K 31.12.2014 bylo hlášeno v obci Vrhaveč 917 obyvatel.  Z celkového počtu obyvatelstva tvoří největší
část aktivní obyvatelstvo (lidé ve věku 15-64 let) a to 602 obyvatel, dále děti do 14 let 157 a občané nad
65 let 158 obyvatel.

Změna počtu obyvatel a věkové poměry v obci Vrhaveč

 
Počet

obyvatel
v roce
2014

Změna počtu
obyvatel

(2001-2011)
0-14 let

(%)
65 a

více let
(%)

Index
stáří

Změna podílu
obyvatel
0-14 let

(2003-2013)

Změna podílu
obyvatel
65+ let

(2003-2013)
Vrhaveč 917 86,54 17,12% 17,23% 100,64 84,26 90,89
ORP
KLATOVY 50 740 100,95 14,87% 17,87% 123,32 101,97 77,63

Okres
Klatovy 86 965 102,57 14,58% 19,21% 131,79 103,29 77,24

Plzeňský
kraj 575 123 96,54 14,82% 18,35% 123,81 100,36 78,69

ČR 10 538 275 98,02 15,19% 17,84% 117,45 100,26 78,10

Pramen: ČSÚ 

 

Vývoj počtu obyvatel obce Vrhaveč v letech 2003 - 2014

Pramen: ČSÚ

V následujícím grafu lze vidět věkovou strukturu obyvatel. Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let je 157, tedy
17,2% z celkového počtu. Největší základnu tvoří obyvatelstvo ve věku 15-64 let a to 602 obyvatel.
Poměr žen a mužů je vyvážený. Obyvatelstvo v produktivním věku tvoří 65,6% obyvatel (viz graf 2). V
poproduktivním věku žije v obci 158 obyvatel. Základna obyvatel ve věku předproduktivním je téměř
vyrovnaná s poproduktivním obyvatelstvem, proto lze do budoucna předpokládat stárnutí obyvatel v
obci. 

Předpokládá se, že v budoucnu budou velmi staří lidé (nad 8o let +) delší dobu samostatní a intenzivní
péče se bude stále více zaměřovat na závěrečnou část života. Se vzrůstajícím počtem seniorů bude stále
více lidí proti dnešku potřebovat intenzivní péči a podporu v důsledku ztráty samostatnosti.
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Věková struktura obyvatel obce Vrhaveč v roce 2014

Pramen: ČSÚ

Spolková činnost

kultura
knihovna Malá Víska
knihovna Vrhaveč
knihovna Radinovy

sport, tělovýchova
- TJ Sokol Vrhaveč
- TJ Sokol Neznašovy
- TJ Sokol Malá Víska
- Víceúčelový sportovní reál Vrhaveč

 

 

V obci působí několik sportovních TJ Sokol, které se soustředí hlavně na fotbal. Jejich členové se schází
ve svých areálech, které jsou centrem sportovních, ale i společenských akcí. Nejen v letních měsících
jsou hojně využívána trávníková hřiště ve Vrhavči a Neznašovech, kde se hraje fotbal na úrovni okresního
přeboru a IV. třídy.

Dalším spolkem jsou dobrovolní hasiči, kteří pracují ve všech obcích, a to JSDHO Vrhaveč, JSDHO Malá
Víska, JSDHO Neznašovy a JSDHO Radinovy. Jejich činnost je v obci velmi důležitá, věnují se přípravě
mládeže při níž děti získávají znalosti, ale i praktické zkušenosti ze všech oblastí hasičské činnosti, včetně
požárního sportu. SDH se také podílí ve spolupráci se Sokoly na organizaci dětského dne.

Ve Vrhavči, Malé Vísce, Neznašovech, Radinovech, na Černých Krávach a na Hejně žije i několik
zapálených včelařů, je zde spolek zahrádkářů a několik mysliveckých sdružení.
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3. Hospodářství

Ekonomická situace

225 zaměstnaných osob vyjíždí z obce za prací především do okolních měst, do Klatov, Janovic nad
Úhlavou, Nýrska, ale i do přes 40 km vzdálené Plzně. I když je zajištěna dopravní obslužnost
autobusovou a vlakovou dopravou, většinou jsou dojíždějící závislí na vlastních dopravních prostředcích.
Do obce za prací dojíždí 27 zaměstnanců.

Podnikatelské subjekty, které na území obce působí, lze zařadit do kategorií mikropodniků a malých
podniků. Podniků do 10 zaměstnanců je v obci 14 a malých podniků do 20 zaměstnanců 2 - viz následující
tabulka.

Struktura podnikatelských subjektů podle velikosti v obci Vrhaveč v roce 2013

Počet zaměstnanců Kategorie Absolutně Relativně (%)
do 10 mikropodniky 14 -
10-49 malé podniky 2 -
50-249 střední podniky 0 -
250 a více velké podniky 0 -
nezjištěno - 105 -

Pramen: ČSÚ

V obci sídlí  několik drobných podnikatelů (většinou se jedná o živnostníky pracující
individuálně) zabývajících se autodopravou, dále zde funguje truhlářství, servis vozidel,
autobazar, zednické firmy, projektové kanceláře, ubytování a restauratérství. Je zde několik drobných i
větších zemědělců. 

Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v obci Vrhaveč v roce 2013

 Pramen: ČSÚ
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V průmyslu pracuje 101, ve službách 232, ve stavebnictví 34 a v zemědělství a lesnictví 25
zaměstnaných osob. V roce 2014 bylo 31 uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnanost však stále vykazuje
mnohem vyšší hodnoty, než bychom si představovali.

 

 

4. Infrastruktura

Zásobování pitnou vodou, kanalizace a čištění odpadních vod

Ve všech místních částech obce Vrhaveč je vybudován veřejný vodovod, který zásobuje částečně i
vedlejší obec Běšiny. Kapacitně vyhovuje potřebám obcí.

Obec disponuje jednotnou kanalizací, avšak není zřízena ČOV.

Nakládání s odpady

V současné době je problém s nakládáním komunálních odpadů v obci vyřešen. Jsou instalovány sběrné
nádoby na třídění plastů, skla a papíru. Minimálně dvakrát za rok probíhá sběr nebezpečného a
velkoobjemového odpadu. Svoz směsného komunálního odpadu je zajištěn společností RUMPOLD-P s.r.o.
a biologický odpad odebírá a likviduje jeden z místních podnikatelských subjektů. Obec je zapojena do
systému EKO-KOM.

Plynofikace

V současné době je obec a její ostatní části plně plynofikovány. Plynofikace byla dokončena v roce 2002.

Dopravní infrastruktura

Obcí prochází silnice I. třídy č. I/27, která je součástí mezinárodní silnice E 53 a je ve správě ŘSD. Silnice
v Radinovech III/0278 je ve správě SÚS Plzeňského kraje.

Dopravní obslužnost

Přepravu zajišťuje ČSAD Autobusy Plzeň, a.s. a České dráhy,a.s. Z každé části obce je zajištěna doprava a
vzhledem k hustotě a frekvenci autobusového a vlakového spojení lze hodnotit zajištění dopravní
obslužnosti jako kvalitní a spolehlivé a dostupné.

Cyklostezka

Vzhledem k nebezpečnosti provozu na státní silnici začala obec v roce 2001 budovat páteřní cyklostezku,
která po napojení na Klatovy v prostoru nádraží Luby spojila město s našimi obcemi, naváže na
cyklostezky v Běšinech a přispěje ke zpřístupnění Šumavy. Po dokončení posledního, 1,5 km dlouhého
úseku, v roce 2012, je cyklostezka průjezdná. 

 



PROGRAM ROZVOJE OBCE VRHAVEČ 7 / 19

5. Vybavenost obce

Bydlení

V roce 2014 je v obci počet domů 304, z čehož je 251 trvale obydleno, tedy 82,57%. V letech 2009 -2014
bylo dokončeno 15 domů či bytů. Dále je zde 59 zaevidovaných chat. V územním plánu, dokončeném a
schváleném v roce 2015, jsou vymezeny lokality určené k výstavbě individuálních rodinných domů, nebo
staveb určených k rekreaci.

Školství

Obec je zřizovatelem Základní a Mateřské školy, přičemž ZŠ nabízí vzdělání pro 1. - 5. ročník. K celému
školnímu areálu patří tělocvična, ovšem chybí venkovní sportovní areál. Na jižní straně se však nachází
zahrada s herními prvky pro Mateřskou školu. Přes to, že tento školní komplex není úplně starý jeho
údržba a opravy stojí obec každoročně nemálo finančních prostředků. Do budoucích let by bylo třeba
zvýšit kapacitu tříd a zázemí pro vyučující v ZŠ přístavbou a budovu zateplit. 

Střední školy v obci nejsou. Z hlediska středního školství je spádovost jasně daná snadnou dostupností a
šíří nabídky oborů – děti nejčastěji dojíždějí do Klatov, Sušice popřípadě do Plzně.

Školy a jejich kapacita v obci Vrhaveč v roce 2014

 Počet škol Počet žáků
Mateřské školy  1  28
Základní školy  1  47
Střední školy  -  -

Pramen: ČSÚ

Telekomunikace a internet

Obcí prochází dálkový kabel a dálkový optický kabel ve správě Telefonica O2 Czech Republic, a.s.  V
území se nacházejí i základnové stanice pro telefonní sítě mobilních operátorů. Internet v obci poskytují
firmy Telefonica O2 a.s., Investtel s.r.o., Airweb spol. s.r.o. a Lidos .s.r.o. Pokrytí internetem je dobré,
59,56 % bytových domácností je vybaveno počítačem s internetem.

Zdravotnictví

Lékařské služby v obci nejsou, nejbližší praktický, nebo dětský lékař a ostatní specialisté sídlí v Klatovech,
kde se také nachází nemocnice s rychlou zdravotní pomocí a poliklinika.

Obec nedisponuje žádným zařízením na poskytování sociálních služeb. Občané využívají dle potřeby
sociální služby ve spádové obci případně v dalších lokalitách.

Kultura

Přímo na Obecním úřadě v Malé Vísce a na úřadě v Radinovech, dále v areálu bývalého ZD ve
Vrhavči jsou k dispozici knihovny, do kterých jsou dodávány novinky z knižního světa. Tyto knížky
dodává Městská knihovna v Klatovech. Je zde také možnost v každé knihovně získávat informace pomocí
PC s připojením na internet.
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Mezi hlavní organizátory kulturních a sportovních akcí v obci patří spolky TJ Sokol Vrhaveč, TJ Sokol
Neznašovy, všechny SDH, Myslivecká sdružení, ale třeba i Základní škola. Pořádají se maškarní bály,
pouťové turnaje ve fotbale a hasičské soutěže zakončené pouťovou zábavou, stavění máje, rozsvěcování
vánočních stromů a samozřejmě Sokolské a Hasičské bály. Místní sdružení ve Vrhavči udržuje tradice
a každoročně organizuje Masopustní průvod obcí a děti si sami naplánují velikonoční řehtání.

Ke kulturním akcím jsou k dispozici dvě restaurační zařízení místních podnikatelských subjektů,
nebo sokolské áreály ve Vrhavči a Neznašovech. Tyto sportovní areály poskytují zázemí pro dospívající
mládež, nabízejí možnost sportovního vyžití a tím působí pozitivně z hlediska prevence proti obezitě,
drogám a jiným negativním vlivům. 

Sport a tělovýchova

Pro veřejnost byl v roce 2015 vybudován ve Vrhavči víceúčelový sportovní areál s dětským hřištěm a
cvičebními prvky pro seniory, kam mohou nejen sportovci, ale i rodiče se svými dětmi zajít a využít jeho
vybavení. Každý rok se zde pořádá dětský den s pestrou škálou sportovních soutěží. Tohoto dne se
účastní okolo stovky dětí nejenom z našich obcí.

Prodejna a Pošta

Ve Vrhavči je prodejna ZKD Sušice, která zabezpečuje prodej potravin a smíšeného zboží. Poštovní služby
zajišťuje Česká pošta s pobočkami do 5 km a to v Běšinech, v Lubech u Klatov a v Klatovech.

 

6. Životní prostředí

Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními plochami (jako jsou lesy, zahrady
atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv. nestabilními). Vyšší hodnota
koeficientu obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou (stabilní) krajinu. V
obci Vrhaveč dosahuje koeficient hodnoty 1,16 .

Z hlediska kvality životního prostředí je v obci problém s hlukem způsobeným intenzivní dopravou na
silnici I/27.

Obcí protéká Drnový potok, který prochází zástavbou a při přívalových deštích, nebo v období déle
trvajících dešťů působí škody nejen na obecním majetku, ale zejména na majetku občanů, neboť
záplavové území je opravdu široké. Velké zlepšení by měla vyřešit výstavba suchého poldru nad obcí
Neznašovy a dále u obce Běšiny doplněný o protipovodňová opatření. Projekt, který zpracovává firma
VRV a.s. Praha, by měl objasnit vliv suchých poldrů a protipovodňových opatření na záplavové území jako
takové.

Na území obce jsou respektována ochranná pásma vodních toků a vodních zdrojů. Kvalita vody z vrtu
obecního vodovodu je dobrá, z laboratorních rozborů je zřejmé, že žádná ze sledovaných látek
nepřekračuje stanovené limity.

Není zde žádný významný znečišťovatel ovzduší, kromě lokálních topenišť, které ve velké míře ovlivnila
plynofikace obce. 
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7. Správa obce

Obecní úřad

Správu obce zajišťuje Obecní úřad, jehož činnost je vykonávána pouze pro území obce. Obec zaměstnává
účetní současně jako administrativní pracovnici na plný pracovní úvazek a dále 2 zaměstnance na plný
pracovní úvazek za účelem úklidu a údržby obce a obecního majetku.

Obec Vrhaveč má starostu, který je pro svou funkci uvolněn a je řízena 9 členným zastupitelstvem, kde
jsou zástupci ze všech částí obce. Rada obce není zřízena. Zastupitelstvo ustanovilo 3 členný kontrolní a
3 členný finanční výbor. Zastupitelstvo se schází minimálně 6x do roka na Veřejných zasedáních. Úřední
hodiny obce jsou 2x v týdnu.

Obec je zřizovatelem Základní a mateřské školy ve Vrhavči.

Obec zajišťuje provádění ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu dle §
14 písm. c) zák. 21/ Ověřování 2006 Sb., ověřené výpisy z CZECH Pointu, vede evidenci obyvatel a
zajišťuje veškerou administrativu spojenou s činností OÚ.

Hospodaření obce

Obec Vrhaveč sestavuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů vyrovnaný rozpočet. Obec hospodaří zejména z daňových příjmů. Ostatní příjmy tvoří velmi
malou část rozpočtu obce a jejich význam se v posledních letech spíše snižoval.

Vývoj rozpočtového hospodaření obce Vrhaveč v letech 2009 - 2013 (v tis. Kč)

 2009 2010 2011 2012 2013
Daňové příjmy 6 588 7 281 6 803 7 019 8 821
Nedaňové příjmy 2 105 1 801 2 365 2 386 2 712
Kapitálové příjmy 2 406 664 663 86 7
Neinvestiční přijaté dotace 397 2 063 2 289 1 063 878
Investiční přijaté dotace 250 0 0 0 70
Příjmy 11 747 11 808 12 120 10 555 12 487
Běžné výdaje 7 565 8 453 10 805 8 841 10 866
Kapitálové výdaje 4 036 3 278 1 038 2 680 558
Výdaje celkem 11 601 11 731 11 842 11 521 11 424
Saldo příjmů a výdajů 146 78 277 -966 1 063
Podíl kapitálových výdajů 34,79% 27,95% 8,76% 23,26% 4,88%
Podíl běžných výdajů na celkových příjmech 64,40% 71,58% 89,15% 83,76% 87,02%

Pramen: ČSÚ
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Majetek obce

Obec, jako vlastník nemovitého majetku, je zodpovědna i za nakládání s ním. Je vlastníkem zejména
nemovitého majetku, který ke své činnosti využívá příspěvková organizace ZŠ a MŠ Vrhaveč, nebo
veřejnost (cyklostezka, víceúčelový sportovní areál Vrhaveč) Dále obci patří majetek, který je využíván
pro aktivity obce (budovy Obecního úřadu v Malé Vísce a Radinovech, budovy technického
vybavení, tělocvična ve Vrhavči, hasičárny ve všech částech obce, kaple atd.). Obec má ve svém
vlastnictví místní a účelové komunikace, na které je potřeba vypracovat Pasport komunikací. K majetku
obce patří i 155 ha lesa, na který se zpracovává Lesní hospodářský plán na období 2017-2026. Obec
nemá vlastní pozemky pro bytovou výstavbu.

Bezpečnost

Obec Vrhaveč má sjednanou veřejnoprávní smlouvu s Městem Klatovy pro řešení přestupků a kriminalita
v obci je řešena spádově Policií ČR sídlící v městě Klatovy.

Obec má čtyři jednotky požární ochrany JPO V, a to JSDHO Vrhaveč, JSDHO Malá Víska, JSDHO Neznašovy
a JSDHO Radinovy. V nejbližším období je třeba počítat s nákupem zásahových vozidel pro výjezdové
jednotky. JSDHO zabezpečují obce z hlediska ochrany životů, zdraví a majetku obcí před požáry, živelními
pohromami a jinými mimořádnými událostmi.

Vnější vztahy a vazby

Obec je členem Sdružení Mikroregion Střední Pošumaví 

 

jehož cílem je zajistit trvalý rozvoj svého území, společně řešit některé problémy a získat potřebné
rozvojové prostředky, jak ze státního rozpočtu ČR, tak i z fondů Evropské unie.

Dále je členem Euroregionu Šumava

 

a Svazu měst a obcí České republiky,

který je dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. SMO je
partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů
legislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí.
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Komunikace s občany 

Komunikace s veřejností je obcí vnímána jako jeden ze základních aspektů, který ovlivňuje kvalitu řízení
obce. Komunikace s občany je řešena několika způsoby, tak, aby vyhovovala všem skupinám zájemců o
informace bez ohledu na věková či jiná omezení. Kromě osobního kontaktu s občany na veřejných
zasedáních je využíván Infokanál s kabelovou televizí a webové stránky obce www.vrhavec.cz ,
které nabízejí informace o obci, zastupitelstvu, úřadu, úřední desku, hlášení, fotografie z akcí a odkazy na
ZŠ, SDH, FILMpro - kabelovou televizi a místní podnikatele.

 

 

 

http://www.vrhavec.cz
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A.2 Východiska pro návrhovou část

Silné stránky

Ze silných stránek obce lze vyzdvihnout podprůměrný počet nezaměstnaných osob. V obci je Základní a
mateřská škola, prodejna, restaurace, autobazar, kabelová televize, internet, sportoviště, spojení
autobusem i vlakem. V obci dobře funguje společenský život, kriminalita je na nízké úrovni. Vodovodní
sítě prošly nedávnou rekonstrukcí. Vysoká očekávání jsou spojená s členstvím ve spolcích, které v obci
působí.

Slabé stránky

Negativní stránka života v obci je spojená zejména s hlukem ze silnice I.třídy I/27, chybějícími chodníky
při silnici I/27, neexistencí protipovodňové ochrany a absence kvalitních způsobů likvidace odpadních
vod. Obec má nízký turistický potenciál, velkou finanční zátěží je pro ní příspěvek na chod Základní školy,
což je ale podle názorů zastupitelů důležitá a stěžejní záležitost.

Příležitosti

Omezením slabých stránek roste pravděpodobnost využití nabízejících se příležitostí. K efektivní eliminaci
slabých stránek dojde nejlépe spoluprácí s okolními obcemi, kraji a spolky působícími v regionu. Do
realizace je nutné zapojit občany a vyvolat v nich zájem o dění v obci. Vypracování protipovodňové
ochrany zvýší bezpečnost v obci a možnost využití vhodných dotačních titulů programovacího období
zvýší kvalitu života v obci.

Hrozby

Největší hrozbou je nedostatek finančních prostředků na realizaci jednotlivých aktivit a samozřejmě
stárnoucí populace ve všech místních částech obce Vrhaveč.
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SWOT analýza

Silné stránky

Aktivní život v obci, soudružnost obyvatel (kultura, spolky, samospráva obce)●

Hustá síť dopravy - zajištění dopravní obslužnosti●

MŠ a ZŠ přímo v obci●

Dostatek podmínek pro volnočasové aktivity – sportoviště, fotbalová hřiště●

Dobrá dostupnost do okresního města Klatovy●

Žádný větší znečišťovatel ovzduší ani vody.●

Slabé stránky

Hluk ze silnice I. třídy I/27●

Kapacita budovy Základní školy●

Obec nemá vlastní pozemky pro bytovou výstavbu●

Velký provoz na komunikaci I/27●

Stárnutí obyvatel●

Setí a pěstování plodin s erozivním vlivem (řepka, kukuřice).●

Špatný stav chodníků●

Hrozba záplav●

Návrat řady domácností k tuhým palivům z důvodu zdražování energií●

Příležitosti

Nárůst obyvatel ve věku 0-14●

Využití vhodných dotačních titulů programovacího období 2014-2020●

Rozvoj spolupráce mezi sousedními obcemi●

Hrozby

Stárnutí obyvatel●
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST

B.1 Strategická vize

Vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce, o tom, jak se bude obec měnit a zlepšovat. Vize
je tzv. „směrovkou“ rozvoje a zároveň představuje cílový stav obce. Strategická vize obce je definována
zejména na základě výsledků a závěrů předchozích bodů analytické části A.1+A.2 a také na základě
jednání pracovní skupiny. Naplnění vize bude dosaženo realizací tohoto Programu rozvoje obce a
následně na něj navazujících dokumentů stejného charakteru. Obec Vrhaveč je klidným místem pro život
s kompletní fungující infrastrukturou, udržovaným veřejným prostranstvím a současně poskytuje dostatek
možností pro kulturní, společenské a sportovní vyžití občanů. Soužití všech generací je podpořeno
přiměřenými službami a bohatými volnočasovými aktivitami. Rozvojové aktivity jsou realizovány za účasti
obyvatel.

Obec Vrhaveč si klade za zcela zásadní prioritu zlepšovat podmínky pro spokojený život svých
spoluobčanů odpovídající parametrům života lidí 21. století. Chceme navázat na bohatou historii, během
které se naši předkové snažili tvrdou a usilovnou prací vytvořit co možná nejlepší prostředí pro následující
generace spoluobčanů. Chceme zvýšit zájem občanů o kulturně-společenské akce, hodláme je
maximálně zapojit do organizace akcí nejrůznějšího typu tak, aby spoluobčané byli v konečném důsledku
hrdí na svoji obec a na prostředí, které pomáhají spoluvytvářet a jehož jsou nedílnou součástí. Jednou z
klíčových priorit obce je i ochrana životního prostředí. S tím úzce souvisí i, k prostředí šetrné,
protipovodňové opatření na Drnovém potoce. Zároveň chceme více zatraktivnit obec pro návštěvníky
obce, za tímto účelem směřujeme údržbou cyklostezky a sportovišť a revitalizaci veřejné zeleně ve všech
místních částech obce. Důležitou vizí do budoucna je také postupná oprava infrastruktury. Hovoříme
hlavně o dobudování chodníků a opravě stávajícího veřejného osvětlení. 
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B.2 Cíle, opatření a aktivity

 Vysoká důležitost     Střední důležitost     Nízká důležitost

Cíl: „Infrastruktura obce”

Opatření: „Pasportizace místních komunikací”
Vypracování aktuálního pasportu místních komunikací. Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Pasportizace místních komunikací” 2016 - 2016 Obec 25 Vlastní
Všechny místní části

Opatření: „Oprava místních komunikací”
Cílem je postupně opravit min. 20% místních komunikací. Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Oprava místních komunikací” 2016 - 2020 Obec 1 000 Vlastní + externí
Všechny místní části

Opatření: „Vykoupení komunikace Hejno”
Výkup do vlastnictví obce Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Vykoupení komunikace z Malé Vísky na Hejno” 2017 - 2020 Obec 200 Vlastní
Malá Víska

Opatření: „Vybudování autobusové zastávky Černé krávy”
Výstavba zastávky pro lokalitu Černé Krávy a Dubový mlýn Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Vybudování autobusové zastávky Černé krávy” 2018 - 2020 Obec 700 Vlastní + externí
Neznašovy

Opatření: „Pořízení nového územního plánu”
Přípravy na zpracování, zadání a realizace Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Pořízení nového územního plánu” 2019 - 2020 Obec 480 Vlastní + externí
Všechny místní části

Opatření: „Oprava kanalizace u rybníka Vrhaveč”
Podle legislativy a možností obce řešit dešťovou kanalizaci Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Oprava kanalizace u rybníka Vrhaveč” 2016 - 2018 Obec 500 Vlastní + externí
Vrhaveč

Opatření: „Rekonstrukce vodovodu”
Oprava zastaralých částí Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Rekonstrukce vodovodu” 2017 - 2020 Obec 3 000 Vlastní + externí
Všechny místní části

Opatření: „Rekonstrukce veřejného osvětlení”
Oprava, výměna Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Oprava veřejného osvětlení” 2016 - 2020 Obec 200 Vlastní + externí
Všechny místní části

Opatření: „Cyklostezka výkup pozemků”
Výkup pozemků do vlastnictví obce - směny Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Cyklostezka výkup, směna pozemků” 2016 - 2017 Obec 400 Vlastní
Malá Víska
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Cíl: „Veřejně prospěšné stavby”

Opatření: „Vybudování protipovodňového poldru”
Příprava pro Územní rozhodnutí, realizace výstavby Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Suchý poldr Neznašovy” 2016 - 2020 Obec 13 000 Vlastní + externí
Neznašovy

Opatření: „Oprava mostů přes Drnový potok”
Projektová dokumentace a realizace opravy Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Oprava mostů přes Drnový potok” 2019 - 2020 Obec 4 000 Vlastní + externí
Všechny místní části

Opatření: „Údržba cyklostezky”
Údržba, oprava Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Údržba a oprava cyklostezky” 2016 - 2020 Obec 200 Vlastní + externí
Všechny místní části

Cíl: „Zlepšení kvality života obyvatel”

Opatření: „Výstavba dětského hřiště - Malá Víska”
Výstavba Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Výstavba dětského hřiště - Malá Víska” 2017 - 2020 Obec 375 Vlastní + externí
Malá Víska

Opatření: „Výstavba dětského hřiště - Neznašovy”
Výstavba Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Výstavba dětského hřiště - Neznašovy” 2016 - 2017 Obec 374 Vlastní + externí
Neznašovy

Opatření: „Udržitelnost víceúčelového sport. areálu”
Udržitelnost projektu ROP jihozápad Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Udržitelnost víceúčelového sport. areálu Vrhaveč” 2016 - 2020 Obec 90 Vlastní
Vrhaveč - roční náklady

Opatření: „Pořízení technického vybavení”
Pořízení techniky na údržbu obce Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Pořízení technického vybavení - stroje na údržbu” 2017 - 2020 Obec 3 500 Vlastní + externí
Všechny místní části

Opatření: „Oprava kaple”
Oprava kaple Neznašovy Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Oprava kaple Neznašovy” 2016 - 2017 Obec 161 Vlastní + externí
Neznašovy

Opatření: „Úprava přilehlého okolí kaple”
Oprava oplocení a vchodu kaple Vrhaveč Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Úprava přilehlého okolí kaple Vrhaveč” 2016 - 2017 Obec 184 Vlastní + externí
Vrhaveč

Cíl: „Základní a Mateřská škola Vrhaveč”

Opatření: „Optimalizace provozu ZŠ a MŠ”
Stavební úpravy - rozšíření budovy Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Stavební úpravy, rozšíření prostor ZŠ a MŠ” 2017 - 2020 Obec 5 350 Vlastní + externí
Všechny místní části
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Opatření: „Zlepšení vybavení ZŠ a MŠ”
Obnovení a modernizace PC techniky v ZŠ a vybavení interaktivní tabulí MŠ Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Obnovení a modernizace PC techniky v ZŠ a vybavení interaktivní tabulí MŠ” 2017 - 2019 Obec 400 Vlastní + externí
Všechny místní části

Opatření: „Optimalizace a modernizace ZŠ a MŠ”
Výstavba chybějícího zahradního altánu Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Výstavba zahradního altánu v MŠ” 2016 - 2020 Obec 100 Vlastní + externí
Všechny místní části

Opatření: „Zlepšení vybavení ZŠ a MŠ + mimoškolní aktivity”
Vybudování atletického hřiště pro různá sportovní odvětví Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Vybudování atletického hřiště u ZŠ pro různá sportovní odvětví” 2018 - 2020 Obec 1 000 Vlastní + externí
Všechny místní části

Cíl: „Zkvalitnění chodníků a odstranění bezpečnostních rizik”

Opatření: „Malá Víska - Vrhaveč chodník u silnice I/27”
Oprava chodníku v obci při silnici I/27 Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Malá Víska - Vrhaveč, chodník u silnice I/27” 2016 - 2017 Obec 6 000 Vlastní + externí
Malá Víska-Vrhaveč

Opatření: „Neznašovy - chodník u silnice I/27”
Oprava, výstavba chodníku při silnici I/27 Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Neznašovy - Chodník u silnice I/27” 2017 - 2020 Obec 4 100 Vlastní + externí
Neznašovy

Opatření: „Radinovy - chodník u silnice III/0278”
Oprava chodníku při silnici III. třídy Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Radinovy - chodník u silnice III/0278” 2017 - 2020 Obec 3 100 Vlastní + externí
Radinovy

Cíl: „Podpora jednotek SDH a spolkového života v obci”

Opatření: „Podpora fungování spolků”
Zachování fungování (4xSDH, 2xSokol, Myslivci, Zahrádkáři) Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Podpora fungování spolků” 2016 - 2020 Obec 100 Vlastní
Všechny místní části - roční náklady

Opatření: „Dovybavení JSDH technikou a výstrojí”
Pořízení nové techniky a výstroje. Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Vybavení SDH technikou a výstrojí” 2016 - 2020 Obec 300 Vlastní + externí
Všechny místní části - roční náklady

Opatření: „Rekonstrukce budovy požární zbrojnice”
Oprava požární zbrojnice Vrhaveč Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Oprava požární zbrojnice Vrhaveč” 2017 - 2020 Obec 1 200 Vlastní + externí
Vrhaveč

Opatření: „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDHO”
Pořízení nového DA pro JSDHO Vrhaveč, Malá Víska a Neznašovy Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Pořízení nového DA pro JSDHO Vrhaveč, Malá Víska a Neznašovy” 2016 - 2018 Obec 1 000 Vlastní + externí
Vrhaveč, Malá Víska a Neznašovy - roční náklady

Opatření: „Oprava požární nádrže Neznašovy”
Oprava požární nádrže Neznašovy Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování
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 „Oprava rybníku - požární nádrže v Neznašovech” 2016 - 2018 Obec 750 Vlastní + externí
Neznašovy

Cíl: „Péče o zeleň a životní prostředí v intravilánu obce”

Opatření: „Údržba trávníků, keřů a stromů”
Nákup a údržba mechanizace na údržbu trávníků, keřů a stromů. Zajištění ochranných
prostředků pro pracovníky

Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Údržba zeleně v intravilánu obcí” 2016 - 2020 Obec 30 Vlastní
Všechny místní části - roční náklady
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B.3 Podpora realizace programu

Způsob realizace PRO

V Programu rozvoje obce Vrhaveč na období 2016 – 2020 jsme stanovili nejen programové cíle, ale i
konkrétní aktivity včetně předpokládaných termínů realizace a nákladů. Vzhledem k velikosti obce (cca
900 obyvatel) nebudou za účelem realizace a kontroly těchto aktivit zřizovány nové orgány či instituce,
ale řídící složkou bude zastupitelstvo obce v čele se starostou. Zastupitelstvo obce v čele se starostou
bude zajišťovat zejména následující činnosti:

● iniciace realizace opatření a aktivit

● vyhledávání a zajišťování zdrojů financování aktivit PRO

● projednání podnětů vztahujících se k realizaci opatření a aktivit

● projednání změn a aktualizací PRO

● schvalování aktualizací a revizí PRO

Zastupitelstvo obce se bude scházet dle aktuální potřeby k projednání jednotlivých aktivit nejméně 1x do
roka. Každoročně bude probíhat revize realizovaných a plánovaných aktivit. Případné další podněty a
možné aktivity a projekty budou zařazeny do Zásobníku aktivit.

Monitoring realizace PRO

Monitoring realizace PRO provádí zastupitelstvo obce Vrhaveč s finančním a kontrolním výborem na
svých zasedáních. K monitoringu budou shromažďovány zejména informace o průběhu realizace dílčích
aktivit, jednotlivých opatření a programových cílů. Shromážděné informace budou součástí zápisu ze
zasedání zastupitelstva obce Vrhaveč.

Způsob aktualizace PRO

Program rozvoje obce je živým dokumentem, který je nutné revidovat, případně aktualizovat dle průběhu
realizace jeho dílčích částí. Aktualizace celého dokumentu proběhne nejpozději v roce 2020. Dílčí revize
dokumentu budou probíhat v případě potřeby, minimálně ke konci každého kalendářního roku. Změny
PRO budou prováděny přímo do dokumentu. Výsledkem bude dokument s označením data, ke kterému
se váže aktualizovaná verze. Aktualizace PRO a jeho změny budou schváleny zastupitelstvem.

Způsob financování PRO

Základním zdrojem financování rozvojových aktivit jsou vlastní zdroje obce Vrhaveč. Vzhledem k nízkému
rozpočtu obce předpokládáme vyhledání vhodných dotačních titulů ke každé plánované aktivitě (kraj,
státní rozpočet, prostředky EU). Obec financuje projektové dokumentace před zahájením žádosti o
příslušnou dotaci některých navrhovaných aktivit, která by v budoucnu mohla pomoci v rozvoji obce.

Zpřístupnění dokumentu

Dokument bude dostupný z webových stránek obce Vrhaveč www.vrhavec.cz , nebo na Obecním
úřadě v tištěné podobě.

http://www.vrhavec.cz

