Program rozvoje obce
Medlovice
na období 2016-2022

Úvod

Program rozvoje obce (dále také PRO) je základním plánovacím dokumentem obce,
zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce,
který se zpracovává na období 2016 – 2022.

Program rozvoje obce obsahuje zejména:
a) komplexní zhodnocení situace obce a zachycení hlavních problémů a limitů,
b) dlouhodobou vizi směřování rozvoje obce,
c) způsoby naplňování vize ve střednědobém období v podobě opatření a aktivit.

Na základě zanalyzování aktuální situace v obci z hlediska hospodářství, obyvatelstva,
infrastruktury, vybavenosti, životního prostředí, správy obce a na základě poznání potřeb
občanů, podnikatelů, zájmových organizací a dalších subjektů v obci tedy vyhodnocuje silné a
slabé stránky obce, její možné příležitosti, ale i hrozby.

Díky tomu pak následně formuluje tzv. Strategickou vizi obce, která představuje dlouhodobý
obraz o budoucnosti obce a formuluje směřování rozvoje obce. Navrhnutá opatření a
konkrétní aktivity obsažené v dokumentu pak slouží nejen k řešení problémů v určeném
období, ale slouží také pro plnění stanovené strategické vize obce.

Důležitou přílohou tohoto dokumentu je tzv. Zásobník projektů, který vzniká na základě
navrhnutých aktivit. Jedná se o soubor konkrétních projektů, určených a seřazených podle priorit
obce. Popisuje projekty samotné, jejich realizátory, zdroje financování, oblasti možných
dosažitelných dotací a jejich výši, předpokládaný rozpočet projektu a v neposlední řadě údaj o
časové realizaci projektů. Zásobník projektů je flexibilní, je tedy možné kdykoliv jej upravit, přidat
nový projekt, změnit prioritu projektu a tím ho posunout v možné realizaci dopředu apod. Pro co
nejlepší využití potenciálu obce, její zvelebování a zlepšování života místním občanům je tedy
Zásobník projektů nezbytnou součástí dokumentu Programu rozvoje obce.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A. 1 Charakteristika obce

1. Základní údaje
1.1.

Poloha

Obec Medlovice se nachází ve Zlínském kraji, konkrétně na západním okraji okresu Uherské
Hradiště, nedaleko Jihomoravského kraje, konkrétně okresu Hodonín. Spadá pod ORP a POÚ
Uherské Hradiště, které je vzdáleno 17 km od obce Medlovice. K 31. 12. 2014 měla obec 462
obyvatel, hustotu 158,2 obyv./km2 a průměrný věk v obci byl 39,1 let. Obec tvoří jedno
katastrální území, kde průměrná nadmořská výška je 330 m n. m. a rozloha 2,92km 2. Orná
půda zaujímá 64 % plochy, trvalý travní porost 16,3 % a zastavěné území pouze 2,5 % plochy
obce. Medlovice leží 35 km západně od Uherského Brodu a 42 km jihozápadně od krajského
města Zlína.
Povrchová voda je odváděna malými toky, Medlovickým potokem a jeho bezejmenným
přítokem, na kterém se nachází vodní zdroj Medlovice. Geomorfologicky spadá obec k celkům
Kyjovská pahorkatina a Chřiby a podcelkům Vážanská vrchovina a Stupavská vrchovina. Území
spadá pod přírodní park Chřiby a v okolí obce se nachází systémy územní stability Buchlovské
lesy, Boršice a Bradlo. Obec je jednou ze 14 obcí svazku mikroregionu a MAS Buchlov.
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Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování
1.2.

Historické souvislosti

Nejstarší písemná zmínka o obci pochází z roku 1351 a od roku 1538 sdílely osud s
Buchlovským panstvím. Od roku 1866 stojí v obci kaplička zasvěcená Panně Marii. Při opravě
se zjistilo, že kaple stála již mnohem dříve, než o ní mluví kroniky a stála tehdy na horním
konci obce. Osídlování pokračovalo, lesy se kácely a nyní stojí kaplička v dolní části obce.
Škola byla v Medlovicích postavena v roce 1907 a v roce 1977 byla budova předána ústavu
sociálních služeb a byl zde zřízen ústav pro postižené děti a mládež. V obci je nejstarší
organizací sbor dobrovolných hasičů založený v roce 1922, dnes dočasně zaniklý. Dále působí
v obci organizace Červený kříž, Tělovýchovná jednota, hudební škola a hudebně-pohybové
divadlo pro děti TheatroMedloBambini.
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2.

Obyvatelstvo
2.1.

Vývoj počtu obyvatel

V obci Medlovice žije 462 obyvatel (k 31. 12. 2014). Při srovnání historických dat, lze vývoj
počtu obyvatel hodnotit jako stagnující. Aktuální počet obyvatel představuje 135 % počtu
obyvatel při prvním sčítání obyvatel v roce 1869. Od roku 1869 byl počet obyvatel konstantní
až do roku 1930, kdy bylo v obci pouze 384 lidí. Od tohoto roku se počet obyvatel zvyšoval až
do roku 1961, kdy žilo v obci nejvíce obyvatel, a to 492. Od tohoto roku se počet obyvatel
zvyšoval a snižoval pouze v rozmezí 30 obyvatel, což je vzhledem k převládající urbanizaci a
vzdálenosti od okresního města Uherské Hradiště uspokojivý údaj.
Vývoj počtu obyvatel v letech 1869 - 2011
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Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Vývoj počtu obyvatel od roku 2001 do roku 2014 ukazuje, že obec Medlovice nemají v tomto
období v porovnání s ORP Uherské Hradiště, Zlínským krajem ani ČR stabilní vývoj počtu
obyvatel. Do roku 2006 se v obci Medlovice zvyšoval počet obyvatel až na 105,6 % stejně
jako v ORP, kraji i ČR, poté až do roku 2014 počet obyvatel klesal až na současných 99,4 %.
Nejpříznivější byl vývoj počtu obyvatel v ČR a poté v ORP, zde ve sledovaném období neklesl
průměrný počet obyvatel v porovnání s rokem 2001 pod 100 %.
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Vývoj počtu obyvatel v letech 2001 - 2014

Vývoj počtu obyvatel v letech 2001 - 2014 (%)
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Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

2.2.

Charakteristiky obyvatelstva

V roce 2011 bylo v obci 50,43 % ekonomicky aktivních obyvatel (dále jen EAO), což je v porovnání
s rokem 2001, kdy zde bylo 43,58 % nárůst o 6,85 %. Z hlediska struktury obyvatel zde žije
nepatrně více mužů než žen, poměru 236/224. Z hlediska věkového složení je vidět výrazně
mladou populaci, index stáří (poměr počtu obyvatel nad 65 let k obyvatelstvu skupiny 0-14 let) v
roce 2014 byl pouze 77,2 %, což je sice oproti roku 2001, kdy byl index pouze 64,5

% 12,7 % nárůst, ale v rámci MAS Buchlov je to stále obec s nejnižším indexem. V obci bylo v
roce 2014 14,9 % dětí do 14 let, ve věkovém rozmezí 15–64 let je to 73,6 % a 11,5 % osob
nad 65 let. Při porovnání těchto údajů s rokem 2001 je vidět změnu ve věkové struktuře,
protože v tomto roce bylo v obci 19,6 % dětí, 67,8 % dospělých a 12,6 % seniorů. Největší
rozdíl je ve zvýšeném počtu obyvatel od 15 do 65 let a to o 5,8 %.
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Index stáří v obcích MAS Buchlov

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Míra porodnosti byla v obci Medlovice v roce 2014 pouhé 4 ‰, což je výrazně méně než ve
všech sledovaných jednotkách, v ORP, okrese Uherské hradiště, Zlínském kraji i ČR, to samé
platí i pro ukazatel míry úmrtnosti. Přirozený přírůstek v přepočtu na 1000 obyvatel je -6 ‰,
to je v porovnání s ostatními jednotkami až o 6 ‰ vyšší úbytek. Saldo migrace v obci
Medlovice je -2 ‰, to je sice nejvíce ze všech sledovaných jednotek, ale není tak vysoké jako
v některých okolních obcích.

Pohyb obyvatel v obci Medlovice v roce 2014
Míra
porodnosti

Míra
Přirozený přírůstek Míra
Míra
úmrtnosti v přepočtu na 1000 imigrace emigrace
obyvatel

Saldo
migrace

Meziroční
změna počtu
obyvatel

Medlovice 4‰

4‰
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10‰

10‰
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-1‰
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ČR
10‰
Pramen: ČSÚ
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2.3.

Vzdělanostní struktura

Z dat ze sčítání lidí domů a bytů z roku 2011 vyplývá, že z celkového počtu 460 lidí bylo 383
obyvatel ve věku 15 a více let. Z tohoto celkového počtu nemělo žádné vzdělání 18 obyvatel,
základní vzdělání mělo 26,6 % lidí, střední bez maturity 46 % lidí, úplné středoškolské
vzdělání dosáhlo 19,6 % lidí, vysokou školu dokončilo 5 % lidí.
Vzdělanostní struktura obyvatel obce Medlovice v roce 2011

Pramen: ČSÚ

2.4.

Národnostní a náboženská struktura

Národnostní struktura obyvatelstva v roce 2011 je taková, že se zde ze 460 obyvatel 38,3 %
hlásí k české národnosti, 22,6 % k moravské národnosti a pouze 1,1 % obyvatel ke slovenské
národnosti. Zbylých 32,2 % lidí do sčítání neuvedli žádnou národnost. V porovnání s rokem
2001 je to výrazný rozdíl, protože v roce 2001 uvedlo ze 488 lidí 81,3 % národnost českou,
17,3 % moravskou, 1,3 % slovenskou,
Co se týče náboženského vyznání, se 24,1 % lidí přihlásilo k církvi římskokatolické, věřících,
avšak nehlásící se k žádné církvi bylo 7 %. V porovnání s rokem 2001 to je výrazný úbytek,
vzhledem k tomu, že zde bylo 60,4 % lidí věřících. Lidí s nezjištěným vyznáním bylo v roce
2001 2,7 %, avšak v roce 2011 jich bylo již 47,4 %.
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3.

Hospodářství
3.1.

Ekonomická situace

K 31. 12. 2014 bylo na území obce podle registru ekonomických subjektů celkem 81
registrovaných podnikatelských subjektů, z toho u 37 byla zjištěna aktivita. Nejčastější
podnikatelskou činností v obci je stavebnictví (25), velkoobchod a maloobchod (15) a
průmysl (13). Celkem 6 podnikatelských subjektů má do 10 zaměstnanců, 24 podnikatelských
subjektů vůbec zaměstnance nemá a u zbylých 51 nebyla velikost zjištěna.
Struktura podnikatelských subjektů podle velikosti v obci Medlovice v roce 2014

Počet zaměstnanců Kategorie

Absolutně

do 10

mikropodniky

6

10-49

malé podniky

0

50-249

střední podniky 0

nezjištěno

-

51

Pramen: ČSÚ

Podnikatelské subjekty zabývající se lesnictvím a zemědělstvím tvoří 2,56 %, průmysl a
stavebnictví 48,72 % a služby 48,72 %. V obci se nacházejí dvě společnosti s ručením
omezením, a to CERNSTAV, s.r.o., která se zabývá výrobou a prodejem palivového dřeva a
STAPET s.r.o., která se zabývá pokrývačstvím, tesařstvím, klempířstvím. Dále se zde nacházejí
Občanské sdružení LOM, Mateřská škola Medlovice a Honební společenstvo Osvětimany.

Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v obci Medlovice v roce 2013

Pramen: ČSÚ
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Z dat o sčítání lidí, domů a bytů v roce 2011 bylo v obci celkem 232 ekonomicky aktivních
osob, což odpovídá 50,4 %. Zaměstnaných bylo celkem 89,2 %, z toho 78,8 % pracovalo jako
zaměstnanci, 0,9 % jako zaměstnavatelé a 5,2 % pracovalo na vlastní účet.
Vývoj podílu nezaměstnaných osob

Pramen: ČSÚ

V roce 2011 bylo v obci 21 uchazečů o zaměstnání, to odpovídá 9,1 % míře nezaměstnanosti.
Míra nezaměstnanosti v posledních letech kolísala mezi 15 a 10 %. Zaměstnanost v
jednotlivých sektorech je následující: 2,42 % obyvatel je zaměstnaných v zemědělství, 52,17
% v průmyslu a 30,43 % obyvatel pracuje ve službách. Zaměstnanost ve službách je
srovnatelná s průměrem i v ostatních jednotkách. Zaměstnanost v průmyslu je již rozdíl
markantnější, při srovnání s ORP a krajem je rozdíl 10 % a při porovnání s Českou republikou
je rozdíl až 20 %. Zaměstnanost ve službách je poměrně nízká, pouze 30 %, v České republice
je to více než 50 % a v ORP a kraji je to 46 %.
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Zaměstnanost podle odvětví v roce 2011
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Pramen: ČSÚ, vlastní zpracování

Osob vyjíždějících z obce bylo v roce 2011 158. Vyjíždějících do zaměstnání bylo celkem 108 a
vyjíždějících dětí do škol bylo 50. To je v souladu s předpokladem, že většina EAO pracuje v
nejbližších městech, jako je Uherské Hradiště nebo Staré Město. Nejvíc obyvatel vyjíždělo do
jiné obce okresu, a to 60,19 %, avšak i poměrně velká část pracuje v obci, 14,81%. Zbytek
obyvatel vyjíždí do jiného okresu Zlínského kraje, 12,96 % a nejmenší část vyjíždí do jiného
kraje 11,11%, zde by se dalo očekávat větší podíl, jelikož obec leží na hranicích dvou krajů.
Směry vyjíždějících obyvatel v roce 2011

Směry vyjíždějících obyvatel za zaměstnáním v roce
2011 (%)
0,93%
11,11%

14,81%

12,96%

60,19%

V rámci obce

Do jiné obce okresu

Do jiného okresu kraje

Pramen: ČSÚ, vlastní zpracování
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Do jiného kraje

Do zahraničí

4.

Infrastruktura
4.1.

Technická infrastruktura

Obec je zásobována pitnou a užitkovou vodou z veřejné vodovodní sítě, ta je součástí
skupinového vodovodu Osvětimany – Medlovice. Vodovod byl vybudován v roce 1998 po té,
co k vodovodnímu systému Medlovice a Osvětimany byly zahrnuty ještě obec Hostějov a
Újezdec. Zdrojem skupinového vodovodu jsou jímací území Medlovice a Osvětimany. V obci
je vybudována jednotná kanalizační síť, která pokrývá převážnou část obce. Starší část byla
vybudována v roce 1947 a novější část kanalizace v roce 1972 –1973. Část kanalizační sítě je
v majetku obce, část v majetku SVaK, a.s. Uh. Hradiště. Celá stoková síť je provozována SVaK,
a.s. Uh. Hradiště. Odkanalizování obce je navrženo jednotnou kanalizační sítí s čištěním
odpadních vod v navržené čistírně odpadních ČOV, situované východně pod zastavěným
územím obce. Odpadní vody z části zastavěného území, odváděné stávající kanalizací do
povodí potoka Hruškovice, budou po odlehčení dešťových vod zaústěny do navrhované
čerpací jímky a navrhovaným výtlačným řadem dopravovány do kanalizačního systému v
povodí Medlovického potoka a tím do navrhované ČOV. Dešťové vody budou jímány u
jednotlivých nemovitostí a využívány k zalévání zahrad a zeleně. V oblasti Medlovicích pasek
zůstane stabilizován stávající způsob odkanalizování. Obytná zástavba obce je zásobována
zemním plynem rozvodnou STL sítí.
4.2.

Dopravní infrastruktura

Na území obce leží křižovatka silnic II/422, která vede z Valtic do Boršic paralelně se silnící I/55 a
je dlouhá 70 km a silnicí II/426, která vede ze Strážnice přímo do Medlovic a je dlouhá 20 km. Při
sčítání dopravy v roce 2010 byly sledovány obě silnice. Úsek silnice 422 má mírně vyšší intenzitu
dopravy, 1001-3000 vozů/24 h, úsek silnice 426, která zde začíná má pouze 501-1000 vozů/24 h.
Medlovice jsou vzdáleny od nájezdu na rychlostní komunikaci ve Zlíně 32 km.

Obcí neprochází železniční trať a nejbližší obec, kudy prochází je Bzenec vzdálený 11 km a
Staré Město nebo Moravský Písek vzdálené 13 km. Bzencem prochází neelektrifikovaná trať
vedoucí do Brna, ze Starého Města vede elektrifikovaná směřující jednak do Brna přes
Břeclav, ale i do Rakouska.
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Obcí prochází dvě cyklostezky, první Moravská vinná 5152, která vede z Boršic do Osvětiman,
a dále č. 5153, která vede z Medlovic Buchlovskými kopci až na hrad Buchlov. Dále je
plánována cyklostezka vedoucí z Medlovic do nedalekého Újezdce.
Dopravní infrastruktura v obci Medlovice

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování
4.3.

Dopravní obslužnost

Obec Medlovice je obsluhována pouze autobusovým spojením a je zde pouze 1 autobusová
zastávka. Z Uherského Hradiště a Starého Města má obec poměrně dobré spojení 17 spojů v
pracovních dnech, v opačném směru stejný počet. V sobotu, neděli a o svátcích je to s
dopravní dostupností poněkud horší, denně zde zajíždí a odjíždí pouze 5 spojů. Z Osvětiman
se jde v pracovních dnech velmi dobře dostat i do Kyjova, nejbližšího města Jihomoravského
kraje, denně zde jede 18 spojů, avšak ne na všechny vedou přípojné autobusy z Uherského
Hradiště.
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5.

Vybavenost
5.1.

Bydlení

Z hlediska dokončených bytů v obci Medlovice převažuje minimální výstavba. Pouze v roce
2010 byl dokončen jeden byt, což odpovídá více než 2 % přírůstku v přepočtu na 1000
obyvatel. V porovnání se Zlínským krajem je tento rok srovnatelný s bytovou výstavbou ve
Zlínském kraji, avšak v ostatních letech nebyl v obci dokončen ani jeden byt. Hodnoty za
celou ČR opět nedosahují hodnoty Medlovic.
Vývoj bytové výstavby v obci Medlovice v období 2009 - 2014
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Počet dokončených bytů

0

1

0

0

0

0

Počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel

0,00

2,08

0,00

0,00

0,00

0,00

Počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel v kraji

3,21

2,38

1,86

1,93

1,35

1,38

Počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel v ČR

3,68

3,48

2,76

2,75

2,40

2,27

Pramen: ČSÚ

V roce 2011 bylo v Medlovicích celkem 163 domů, z toho 129 obydlených, to odpovídá 79,14 %.
V ČR byl tento průměr o téměř 5 % vyšší, 83,40 %. Počet rodinných domů byl 127, to je 77,91 %
všech domů v Medlovicích a tento průměr je přibližně o 5 % vyšší než v ČR. Podíl domácností
vybavených počítačem a připojením na internet je srovnatelný v Medlovicích i ČR.
Domovní a bytový fond v obci Medlovice dle SLDB 2011
Počet domů

163

Počet obydlených domů

129

Podíl obydlených domů

79,14%

Podíl obydlených domů v ČR

83,40%

Počet rodinných domů

127

Podíl rodinných domů

77,91%

Podíl rodinných domů v ČR

72,18%

Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet

53,68%

Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet v ČR

53,00%

Pramen: ČSÚ
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5.2.

Zdravotnictví

V současné době se na území obce nenachází žádné zdravotnické zařízení a obyvatelé musí
dojíždět do přilehlých obcí. Nejbližší obcí, kde se nachází lékař, jsou 2 km vzdálené Osvětimany.
Zde je privátní praktický lékař, dětská lékařka i zubní ordinace. Přestože jsou ordinační doby
značně zkrácené oproti městům, výhodná je zde blízkost Osvětiman. V obci Boršice se dále
nachází gynekologická ambulance. V obci se nachází ještě Domov pro osoby se zdravotním
postižením, který sídlí v budově, která až do roku 1980 složila jako škola, přičemž byla postavena
již v roce 1907. Objekt prošel mnoha rekonstrukcemi, rozšířením míst i zateplením. Domov
poskytuje sociální služby 36 klientům, a to jak dětem, tak i dospělým osobám.
5.3.

Školství

V obci se nachází speciální mateřská a základní škola, ta poskytuje dva vzdělávací programy,
podle formy mentálního postižení, lehké, střední a těžké. Nejbližší základní škola se nachází v
Osvětimanech, kde je všech 9 tříd a v posledních letech s pomocí dotací byla téměř celá škola
zrekonstruována a nakoupen nový nábytek. Škola se stará i o volný čas dětí, protože
organizuje mnoho mimoškolních aktivit.
5.4.

Ostatní služby a akce

Zařízení typu stacionáře nebo domova pro seniory v obci neexistují. Nejbližší zařízení se
nachází v Nezdenicích a má kapacitu 165 uživatelů. V Uherském Brodě se nacházejí další 3
domy s pečovatelskou službou. Sociální služby v obci jsou zajišťovány Charitou Uherský Brod.
Ve středu obce se nachází obchod s potravinami (COOP) a dále kavárna Na rožku, která
nabízí možnost stravování. Na obecním úřadě se nachází knihovna, která má otevřeno vždy v
úterý od 15:30 do 18:00 a dále ve středu a pátek nabízí možnost internetu. V jižní části obce
se nachází kaplička a pobočka České pošty.
5.5.

Spolková činnost

V obci působí místní ČCK, Svaz zahrádkářů a včelařů, Myslivecké sdružení, TJ Medlovice,
občanské sdružení LOM a hudební škola Bastafidli. Občanské sdružení LOM (Lidé Okolo
Medlovic) vzniklo 5. 3. 2008 a založili ho lidé z Medlovic, kteří se chtěli podílet na zpestření
života v obci. Sdružení čítá 20 osob a organizuje především akce pro děti a mládež, dětský
karneval, rozsvícení vánočního stromu, Mikuláš atd. Hudební škola byla založena v roce 1998
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a vystřídalo se v ní více jak 60 muzikantů. Bastafidli doprovází kulturní akce konané v
Medlovicích. V obci se konají taneční zábavy pořádané TJ Medlovice a ČCK, fašank, dětský
karneval pořádaný k Mezinárodnímu dni dětí, Slovácké dožínky, Slovácké hody, Mikulášská
besídka nebo různá sportovní utkání.

6.

Životní prostředí
6.1.

Ochrana životního prostředí

Území Medlovic lze zařadit k celku Kyjovské pahorkatiny, která prochází částí obce a
Chřibům, podcelku Vážanské A Stupavské vrchoviny a okrsku Jankovické vrchoviny. Z
hlediska půdního složení se zde nachází hnědozem modální, která leží na spraších a
kambizem vyluhovaná, jejímž substrátem jsou svahoviny karbonátových hornin. Nad obcí,
kde se začíná zvedat reliéf, se nachází luvizem modální.
Obec spadá pod přírodní park Chřiby, který byl vyhlášen v roce 1996. Původně se rozkládal
pouze v okresu Kroměříž, v roce 2000 byl park rozšířen o území v okresech Uherské Hradiště
a Zlín. Celková výměra parku je 22 500 ha. Chřiby jsou tvořeny nejzápadnějším obloukem
Karpat a je to členitá vrchovina s nejvyšším bodem Brdo (586,7 m n. m.).
V okolí Medlovic se nachází i další přírodní památka, Medlovický lom. Tento lom je již opuštěný a
dříve se zde těžil porcelanit. Nachází se asi 0,3 km západně od obce v nadmořské výšce

314 – 326 m. Památka byla vyhlášena v roce 1997 a má rozlohu 1,16 ha.
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6.2.

Struktura využití půdy

Celková výměra Medlovic je 292 ha. Orná půda tvoří v obci 64 %, trvalé travní porosty 16,3
%, ostatní plochy 13,2 % a zastavěná půda 2,5 %. Zbytek zabírají nevýznamné plochy zahrad,
ovocných sadů a vodních ploch. Přestože zde reliéf není úplně rovinatý, jsou zde ideální
klimatické podmínky pro zemědělství, proto tvoří orná půda největší část struktury krajiny.
Struktura využití půdy

Pramen: ČSÚ

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 Medlovice dosahuje koeficient hodnoty 0,26.

7.

Správa obce
7.1.

Obecní úřad, kompetence obce, majetek obce

Obec Medlovice je samosprávním subjektem se základní působností. Obecní zastupitelstvo je
pětičlenní, obec zastupuje starostka Miroslava Náplavová a místostarosta Jakub Slačík. Lidé
jsou informováni o dění v obci prostřednictvím Medlovického zpravodaje, který vychází
jednou ročně.
7.2.

Rozpočtové hospodaření obce

Rozpočtové příjmy obce Medlovice mají odlišnou strukturu v porovnání se Zlínským krajem i
ČR. Daňové příjmy tvoří 75 % příjmů obce, nedaňové příjmy tvoří kolem 20 % příjmů a o
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zbylých 30 % se dělí investiční a neinvestiční dotace. Krajská a Česká struktura rozpočtových
příjmů je téměř stejná, přes 50 % tvoří daňové příjmy, nedaňové příjmy jsou téměř stejné,
investiční dotace tvoří v obou případech přes 30 % příjmů a navíc zde figurují i kapitálové
příjmy.

Srovnání struktury rozpočtových příjmů v období 2009 - 2013

Pramen: ČSÚ

Vývoj rozpočtového hospodaření v obci vypadá následovně, v roce 2009 byly příjmy 4,2 mil.
Kč a výdaje 4,8 mil. Kč, schodek rozpočtu byl 0,7 mil. Kč. V následujícím roce to již bylo
vyrovnanější, příjmy činily 4,1 mil. Kč a výdaje 3,9 mil. Kč, to je 200 tis. navíc. V následujícím
roce se realizoval velký projekt, zateplení kulturního domu, proto měla obec v tomto roce
schodek rozpočtu 1,5 mil. Kč. V posledních letech se však bilance lepší, v roce 2012 byly
příjmy a výdaje téměř totožné, dokonce v roce 2013 měla obec 0,8 mil. Kč navíc.
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Vývoj rozpočtového hospodaření v obci Medlovice v letech 2009 - 2013 (v tis. Kč)

Pramen: ČSÚ
7.3.

Vnější vztahy a vazby

Obec Medlovice je členem MAS Buchlov a také Mikroregionu Buchlov. Spolupráce s těmito
organizacemi je přínosem ve spolupráci mezi obcemi, dále koordinují postupy při
zajišťování společných zájmů obcí MAS a Mikroregionu.
7.4.

Dotace v posledních 5 letech a projekty realizované v obci

Od roku 2007 se v obci realizovalo mnoho projektů, největší bylo mezi nimi jistě zateplení
kulturního domu, na který obec získala 40% dotaci z celkových více než 3 mil. Kč. Dále se v obci
rekonstruovala autobusová zastávka, obnovovala se kaple Panny Marie a památník T. G. M,,
vyměňovaly se okna na OÚ a čtyři krát se žádalo dotaci Nadaci D-K-S na vybavení dětského
hudebního souboru. O všechny tyto projekty žádala obec, pouze v roce 2013 a 2014 žádalo
občanské sdružení LOM o dotaci na obnovu technické vybavení pro pořádání akcí.
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A. 2 Východiska pro návrhovou část

SWOT analýza je shrnutí celé analytické části, snaží se celkově zaznamenat silné stránky obce, ale i problémy a bariéry. Zároveň se zaměřuje na
vnější vlivy, které působí jednak jako příležitosti, které by obec měla využit, ale i hrozby.

Silné stránky ( S – Strenghts )
výhodná poloha obce z hlediska krajiny a blízkosti turistických center
vydaný územní plán podle zákona č. 183/2006 Sb.
kvalitní zázemí pro sportovní a kulturní akce
zavedený kulturní život a akce v obci
zastavěné území napojené na plyn
aktivní spolková činnost
členství obce v regionálních sdruženích
klidné a čisté životní prostředí
oblast PR Chřiby
zateplení a nový vzhled veřejných budov
dětská a sportovní hřiště
speciální vzdělávání (MŠ, ZŠ)
existence sociálních služeb - Domov pro osoby se zdravotním postižením
síť turistických stezek
hustota cyklostezek vzhledem k velikosti obce
udržování tradic a zvyklostí
Příležitosti ( O – Opportunities )

Slabé stránky ( W – Weaknesses )
špatná dopravní dostupnost o víkendech, svátcích a prázdninách
absence služeb pro obyvatele
absence čistírny odpadních vod
nízká intenzita bytové výstavby
absence zdravotnických zařízení
špatný stav chodníků – bezpečnost občanů
absence ubytovacího zařízení pro turisty i soukromého ubytování
špatný technický stav zařízení pro spolkovou a komunitní činnost
špatný stav silnic
nezasíťované plochy pro výstavbu rodinných domů
zastaralé veřejné osvětlení
absence sociálních služeb pro seniory
nepřehledné webové stránky

Hrozby ( T – Threats)

efektivní využívání dotací
stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení
rozvoj celého regionu prostřednictvím působení místní akční skupiny a svazků obcí omezení územního rozvoje vzhledem k vysokému podílu zemědělské půdy
rozvoj a podpora spolupráce s okolními obcemi
nízké investice do dopravní a technické infrastruktury
zvyšování ekologické stability území vytvořením a propojením základních prvků ÚSES Odliv kvalifikované pracovní síly do větších měst a zahraničí
zlepšení životního prostředí vybudováním ČOV
Růst negativního vlivu dopravy na obyvatelstvo a životní prostředí
rekonstrukce, příp. výstavba nových chodníků u přilehlých, příp. nově vzniklých
Zhoršující se technický stav místních komunikací
komunikací
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možnosti využití neobydlených domů
zatraktivnění obce kvalitnější údržbou komunikací, chodníků, zeleně (veřejných
prostranství)
existence ploch vhodných pro rozvoj podnikatelských aktivit
podpora menších a středních podniků z evropských dotačních zdrojů
rekvalifikační kurzy a finanční podpora úřadu práce pro nezaměstnané
modernizace a úsporná opatření veřejného osvětlení
modernizace zařízení pro spolkovou a komunitní činnost
rozšíření parkovacích ploch a rekonstrukce komunikací
zvýšení turistického ruchu v obci
podpora rozvoje bydlení mladých rodin

Udržitelnost projektů financovaných prostřednictvím dotační fondů
Upadající zájem pro spolkovou činnost
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST

B. 1 Strategická vize

Strategická vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce a formuluje směřování rozvoje
obce. Součástí vize mohou být i principy, na nichž obec staví svůj rozvoj. Strategická vize zastřešuje
období 10–20 let a zajišťuje kontinuitu jednotlivých střednědobých programů rozvoje obce. Opatření
a aktivity formulují způsoby naplňování vize ve střednědobém období.
Opatření zastřešuje soubor aktivit k určitému tématu/prostoru a stanoví přístup k řešení jednotlivých
témat/problémů. Opatření musí obsahovat min. 1 aktivitu. Aktivita označuje konkrétní akci, činnost v
rámci opatření. Aktivity jsou následně detailně specifikovány v tzv. zásobníku projektů, který funguje
jako soubor konkrétních projektů (aktivit), určených a seřazených podle priorit obce. Popisuje
projekty samotné, jejich realizátory, zdroje financování, oblasti možných dosažitelných dotací a jejich
výši, předpokládaný rozpočet projektu a v neposlední řadě údaj o časové realizaci projektů.

Strategická vize obce Medlovice pro období 2016-2022

Obec Medlovice bude atraktivní obcí pro místní obyvatele, turisty, ale i pro podnikatele. Bude zdravá
díky čistému prostředí v obci i okolnímu životnímu prostředí, prosperující díky kvalitnímu školství,
dostatečně široké nabídce služeb i nabídce pracovních příležitostí a podnikatelských činností,
bezpečná díky jednoznačným, přehledným a přesným značením na komunikacích, kvalitním
povrchem komunikací i bezbariérovostí přechodů, kvalitním napojením obce na bezpečnostní složky
a zajištěním ochrany občanů před mimořádnými situacemi i během nich, živé díky bohatému
kulturnímu životu v obci s velkým množstvím společenských, kulturních i sportovních akcí pro děti,
dospělé i seniory, otevřené pro spolupráci na projektech a akcích nejen s místními občany a
podnikateli, ale také s regionálními příp. mezinárodními (nejen v rámci školství) sdruženími a
subjekty, otevřené díky moderním technologiím při prezentaci obce navenek, udržitelné pro další
generace díky realizacím projektů, ochraňující veřejné zdraví, životní prostředí, šetřící energie a
podporující trvaje udržitelný rozvoj.
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B. 2 Programové cíle, opatření, aktivity
Programové cíle stanovují, čeho chce obec dosáhnout realizaci Programu rozvoje obce. Tyto
cíle jsou navrhovány na základě analytické části, definovaných problémů v horizontu
přibližně sedmi let. Opatření se dají charakterizovat jako nejdůležitější úkoly k naplnění
programových cílů. Navazují na stanovené cíle a realizují se po celou dobu návrhového
období nebo v kratším časovém úseku. Nejmenší jednotkou v programu jsou jednotlivé
aktivity, což jsou projekty nebo činnosti, vedoucí k naplnění stanovených opatření.
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Cíl

A

Opatření

A.1

Bezpečnost občanů
na komunikacích

A.2

Bezpečnost občanů
při povodních

BEZPEČNÁ

A.3
A.4

B

ČISTÁ
&
ZDRAVÁ

B.1

C.1

C.2

C

PROSPERUJÍCÍ

C.3

C.4

D.1
D

ŽIVÁ

D.2

Aktivita
rekonstruované/nové, bezpečné a bezbariérové chodníky
rekonstruované/nové a bezpečné místní komunikace
rekonstruované/nové a bezpečné účelové komunikace
rekonstruované/nové a bezpečné cyklostezky a cyklotrasy
rekonstruované/nové a bezpečné parkoviště včetně parkovacích systémů
rekonstruované/nové, bezbariérové zastávky a přestupní terminály
funkční a bezpečnost zvyšující veřejné osvětlení navigační systémy
systém pravidelné údržby a kontroly bezpečnosti na komunikacích

revitalizace místních toků
monitoring stávajících svahových nestabilit
Stabilizace sesuvů
programy a projekty pro řešení stávajících svahových nestabilit
prevence podomního prodeje
Ochrana majetku
preventivní programy na ochranu majetku
pravidelná údržba a čistění veřejných ploch a komunikací
mobiliář pro čistotu centra obce, technika pro čištění
pravidelná údržba intravilánové zeleně
systém sběru odpadu včetně kvalitního vybavení
systém svozu odpadu včetně kvalitního vybavení
systém separace odpadu včetně kvalitního vybavení
Čistá obec
sběrné dvory, sběrná místa, kompostárny, překladiště
preventivní odpadové programy
pravidelná údržba extravilánové zeleně
čisté a udržované obecní rybníky a vodní nádrže
likvidace náletových dřevin a výsadba nových stromů / zeleně
napojení na kanalizaci a ČOV
rekonstruované zázemí školních areálů a sportovišť
Kvalitní školství
aktivní politika pro vytváření pracovních příležitostí v obci
nabídka práce ze strany obce a obecních organizací
Pracovní příležitosti
zaměstnávání osob z úřadu práce, VPP
preventivní programy v oblasti zaměstnanosti
aktivní spolupráce obec a relevantní zaměstnavatelé
dostupnost prostor a pozemků pro podnikatelské aktivity
atrakce podnikatelů na území obce
Podnikatelské
realizace akcí na podporu podnikání
příležitosti
vlastní podnikatelské aktivity obce
aktivní spolupráce obec a podnikatelé
sociální poradenství, sociální služby, nízkoprahová zařízení
služby pro seniory, pečovatelské služby, domovy důchodců apod.
Široká nabídka služeb autobusové / vlakové spojení, veřejná doprava
podpora místních/lokálních producentů
podpora uvádění místních produktů na trh – místní trhy, ochutnávky
nová výstavba rodinných a bytových domů
sociální byty (matky s dětmi, sociálně slabí)
Bydlení
seniorské byty
&
startovací byty
Rozvojové plochy
infrastruktura související s lokalitami pro bydlení
aktivní spolupráce obec a developeři
Rozvoj
dětská hřiště, workouty, seniorské herní prvky
volnočasové
kulturní, zábavní a zážitkové areály
podpora spolků a organizací s akcentem na volnočasovou infrastrukturu
infrastruktury
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Potřeb
nost
1-5
1
1
2
2
2
2
2
3
3
2
2
3
3
2
2
2
3
3
3
2
3
3
2
2
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
2
1
2
3
3
3

D.3

D.4
D.5

E

UDRŽITELNÁ G.1

F

ATRAKTIVNÍ

F.1
F.2
G

OTEVŘENÁ

G.1

Rozvoj
sportovní
infrastruktury

sportovní areály - venkovní
fotbalové hřiště včetně zázemí
podpora sportovních oddílů, týmu apod.
podpora sportovních akcí, turnajů a utkání
aktivní spolupráce obec a představitelé sportu

Podpora místních
organizací,
sdružení a spolků pomoc místním organizacím v oblasti materiálně-technického vybavení
Podpora cestovního podpora podnikatelů v oblasti cestovního ruchu
realizace obecních expozic, muzeí, výstav apod.
ruchu
zateplení budov / výměna oken veřejných budov a budov ve vlastnictví
Energetická
obce
udržitelnost
využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) na obecním majetku
moderní veřejné osvětlení
modernizace veřejných prostranství v obci - náměstí, mobiliář apod.
Atraktivní vzhled obce podpora občanů při rekonstrukci vlastních domů / fasád apod.
údržba veřejných prostranství, jednotná architektura
obecní pobídky v oblasti levných stavebních pozemků
Faktor X
obecní pobídky v oblasti zasíťování stavebních parcel
Komunikace obec okolí
účast na nadregionálních akcích (Vesnice roku apod.)
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2
2
3
3
3

2
3
3
3
3
1
3
3
3
3
2
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B. 3 Podpora realizace Programu rozvoje obce

Program rozvoje obce Medlovice na období 2016 – 2022 stanovuje základní cíle a opatření,
kterými by se obec měla řídit. Zároveň jsou zde zahrnuty konkrétní aktivity, včetně
předpokládaných termínů realizace a nákladů, které pomáhají k naplnění požadovaných cílů.
Součástí programu je rovněž zásobník projektů, který obsahuje soubor konkrétních projektů,
určených a seřazených podle priorit obce.
Garantem Programu rozvoje obce je starostka obce Medlovice, která bude odpovídat za
realizaci a popřípadě i následnou aktualizaci programu. Dále je nutné zajistit spolupráci všech
aktérů rozvoje obce (obec, soukromý sektor, spolky, veřejnost apod.) na straně jedné,
současně pak externího koordinátora přípravy a realizace Programu rozvoje obce na straně
druhé.

Monitorování průběhu realizace projektu
K zajištění optimálního plnění cílů je nutné sledovat doposud dosažené úspěchy – průběžně
hodnotit naplňování rozvojových aktivit. Základním nástrojem monitoringu je Zpráva o
průběhu realizace programu obce, která bude zpracována jednou za 1-2 roky (dle interního
nastavení obce) a následně projednána zastupitelstvem. Jako flexibilnější monitorovací
rámec bude fungovat zásobník projektů, který bude aktualizován i několikrát v průběhu
jednotlivých let, a to informacemi o:






již zrealizovaných aktivitách v daném monitorovacím období



aktuálně realizovaných aktivitách v daném monitorovacím období



připravovaných aktivitách v daném monitorovacím období



souhrnných aktualizací zásobníků a jednotlivých projektů (aktivit) obce

Program rozvoje obce bude zpřístupněn všem občanům na internetových stránkách obce
www.obec-medlovice.cz, případně i k zapůjčení v tištěné formě na obecním úřadě. Na
obecních stránkách můžou být rovněž zveřejňovány informace o plnění programu včetně
Zprávy o průběhu realizace programu obce

Způsob aktualizace Program rozvoje obce
Program rozvoje obce je dynamický dokument, který je nutné aktualizovat dle průběhu
realizace jeho jednotlivých částí. Aktualizace dokumentu proběhne nejpozději v roce 2020.
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Dílčí revize budou probíhat v případě potřeby, ideálně pak ke konci daného kalendářního
roku. Tyto změny budou prováděny přímo v dokumentu – vždy s označením data aktualizace.
Tyto úpravy a změny budou předloženy ke schválení zastupitelstvem obce Medlovice
souběžně se schvalováním ročního rozpočtu.

Způsob financování Programu rozvoje obce
Základním zdrojem financování rozvojových aktivit souvisejícím s Programem rozvoje obce je
obecní rozpočet obce Medlovice. Vzhledem k nízké míře disponibilních finančních prostředků
v rámci rozpočtu obce se předpokládá intenzivní hledání vhodných dotačních titulů na
projekty (aktivity) zpracované dle zásobníku projektů obce. Zahrnutí dotačních prostředků je
nezbytným předpokladem pro realizaci jednotlivých aktivit v rámci rozvojového dokumentu.
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