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PREAMBULE:
Strategický plán rozvoje obce Skalice nad Svitavou je strategickým rozvojovým
dokumentem obce, který představuje plán rozvoje obce od roku 2021 do roku 2030.
Dokument bude sloužit jako podklad pro činnost samosprávy obce Skalice nad Svitavou
v souladu se zásadami regionální politiky Jihomoravského kraje a také jako dokument pro
konkrétní rozvojové aktivity a projekty, které se v obci připravují.
Strategický dokument představuje společně s územními plány a s rozpočtovými výhledy
základní koncepční dokument obce Skalice nad Svitavou.
Dokument definuje potřeby, rozvojové varianty obce, vize, plány a možnosti financování
těchto plánů a aktivit v dalším období čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů.
Dokument obsahuje statistické šetření, které bylo provedeno průzkumem (dotazníky)
mezi občany obce. Je zřejmé, že potřeby našich občanů, kteří v obci Skalice nad Svitavou žijí,
nás zajímají. Dále byla provedena statistická šetření z dostupných zdrojů (Český statistický
úřad apod.), na jejichž základě byly zanalyzovány kritické oblasti, které je nutné v obci řešit.
V další části dokumentu jsou pak navrženy prioritní oblasti rozvoje s ohledem na splnění
globálního cíle tohoto plánu.

Mgr. Gabriela Šmerdová, starostka
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1. METODIKA
Dokument byl zpracován dle Metodiky tvorby lokálních rozvojových strategií, která je v
souladu s regionální politikou ČR a vychází také z regionální politiky Evropské unie.
Při zpracování Strategického plánu obce Skalice nad Svitavou (dále jen SRP) byl kladen důraz
na soulad s těmito dokumenty:
1. národní úroveň


Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020



Národní strategický referenční rámec Leader + 2014 -2020



Národní rozvojové priority 2014-2020



Program rozvoje venkova pro období 2014-2020

2. regionální úroveň


Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018 - 2021



Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2016-2023



Strategická vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020

3. místní úroveň


Strategie rozvoje Mikroregionu Svitava



Strategický plán LEADER „Boskovicko SOBĚ“ MAS Boskovicko PLUS

Dokumenty v dané úrovni jsou vzájemně provázány a hodnotí východiska, specifika a cíle dané
oblasti rozvoje.
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2. ZÁKLADNÍ INFORMACE
Úvod
Geograficky se jedná o velmi malé území, které je jako celek z hlediska sledování mimo
rozlišovací úroveň záběru statistické služby (ČSÚ, i jiných šetření). Analýzy proto vycházejí
z následujících dostupných informačních zdrojů:
-

ze statistických údajů ČSÚ;

-

z údajů ÚP;

-

z údajů analýzy města Boskovice;

-

z údajů analýzy Jihomoravského kraje;

-

z údajů analýzy Mikroregionu Svitava;

-

z údajů MAS Boskovisko PLUS;

-

z údajů obce Skalice nad Svitavou.

Základní funkcí analýzy je poskytnout relevantní údaje potřebné k rozhodování. Dokument by
měl identifikovat silné a slabé stránky analyzovaného území ve vybraných klíčových oblastech,
a na základě této znalosti by měly být představiteli odpovědnými za rozvoj daného území
identifikovány směry dalšího rozvoje. SRP musí přinést argumenty pro navrhovaná opatření v
podobě identifikace potenciálu pro rozvoj nebo naopak ohrožení daného území.
Předkládaná analýza nese zásady komplexně zpracovávané analýzy, ale zaměřuje se jen na
oblasti identifikovaného zájmu.
Zkoumaná obec Skalice nad Svitavou může mít vzhledem ke své rozloze a významu v zásadě
dvě rozvojové tendence odvozené od schopnosti vlastního financování:
-

rozvoj zcela nezávislý na okolí podmíněný silným potenciálem a vlastními zdroji

finančních prostředků nebo alespoň jinými zdroji, které potřebné finanční prostředky použitelné
na rozvoj dokáží generovat,
-

rozvoj v souladu (a do značné míry podmíněně) s rozvojem okolních územních celků,

nebo nadřazených územních celků z důvodu nutnosti financovat zamýšlený rozvoj z jiných než
vlastních zdrojů. Těmito jinými územními celky mohou v tomto případě být:
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a) město Boskovice;
b) obce na území Mikroregionu Svitava;
c) obce na území MAS Boskovicko PLUS;
d) Jihomoravský kraj.
Na základě primárního zkoumání se jeví reálná druhá varianta, tedy rozvoj ve vzájemném
souladu, součinnosti a partnerství s ostatními subjekty veřejné nebo samosprávné sféry. Bylo
by nanejvýš vhodné sladit rozvojovou činnost obce s rozvojovými trendy okolních větších měst
a dalších větších celků a zároveň pro své rozvojové vize získat aktivní podporu občanů,
neziskových nebo zájmových organizací, ale především podnikatelů z mikroregionu, území
místní akční skupiny, případně i z okolí.

Vymezené území
2.2.1. Územní a administrativní členění
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj se nachází v jihovýchodní části České republiky a sousedí na západě
s Jihočeským krajem a Krajem Vysočina, na jihozápadě s rakouskou spolkovou zemí Dolní
Rakousko, na jihovýchodě se slovenským Trnavským krajem, na východě se Zlínským krajem,
na severovýchodě s Olomouckým krajem a na severu s Pardubickým krajem. Území kraje se
rozkládá na 7 188 km2, což odpovídá 9,1 % z celkové rozlohy ČR. Počtem obyvatel ve výši
1 188 000 se Jihomoravský kraj řadí na čtvrté místo v ČR a je současně čtvrtým nejrychleji
rostoucím krajem v ČR. Je tak patrné, že Jihomoravský kraje je atraktivní pro migrující osoby
a směřuje do něj zejména produktivní složka populace, např. mladé rodiny, a to vzhledem
k nadprůměrným hodnotám přirozeného přírůstku obyvatelstva. Podíl městského obyvatelstva
je cca 63,5% z celkového počtu obyvatel kraje. Sídelním městem je statutární město Brno, jež
je druhým největším městem v ČR a jeho význam přesahuje hranice kraje. Na území kraje je
celkem 672 obcí, z toho 50 měst, 39 městysů a jeden vojenský újezd Březina.
Zatímco západ a severozápad kraje pokrývají výběžky Českomoravské vrchoviny, (Drahanská
vrchovina s Moravským krasem), do východní části už zasahují ze Slovenska Karpaty. Ty jsou
od západních vrchovin odděleny Dolnomoravským úvalem. Nejvyšším pohořím jsou Bílé
Karpaty, o které se kraj územně dělí se Zlínským krajem i se Slovenskem. Nedaleko vrcholu
Durda (Slovensko) se nachází trojmezí územních celků, které je s výškou 836 m.n.m. nejvýše
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položeným bodem kraje. Nejvyšším vrcholem kraje je Čupec (819 m). Na území
Jihomoravského kraje se nachází Národní park Podyjí a dále tři chráněné krajinné oblasti: Bílé
Karpaty, Moravský kras a Pálava.
K 31. 12. 2018 měl Jihomoravský kraj 1 187 667 obyvatel. Nejvíce lidnatým okresem
Jihomoravského kraje byl v roce 2018 okres Brno-město (380 681 obyvatel).
Administrativně se kraj dělí na 21 správních obvodů obcí s rozšířenou působností, které k 1. 1.
2003 nahradily bývalé okresní úřady. Rozlohou je největší správní obvod s rozšířenou
působností Znojmo (17,2 % rozlohy Jihomoravského kraje). Nejmenší je správní obvod
s rozšířenou působností Kuřim (1 % rozlohy Jihomoravského kraje).

Mapa č. 1 Administrativní členění Jihomoravského kraje (zdroj ČSÚ)
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Jihomoravský kraj

znak kraje

vlajka kraje
Sídlo: Brno

Zeměpisné souřadnice: 49°6′ s. š., 16°36′ v. d.
Hejtman: Jan Grolich (KDU-ČSL)
Rozloha: 7 188,1 km²
Počet obyvatel: 1 191 989 (2020)
Hustota zalidnění: 165,8 obyvatel/km²
Nejvyšší bod: u vrcholu Durda (836 m n.m.)
Historické země Morava, Čechy (okrajově)
Počet okresů: 7
Počet správních obvodů obcí 21
s rozšířenou působností:
Počet správních obvodů obcí 35
s pověřeným úřadem:
ISO 3166-2: CZ-64
CZ-NUTS: CZ064
RZ: B
Tabulka č. 1 - Základní informace Jihomoravského kraje

Okres Blansko
Nižší administrativní jednotkou, ke které obec Skalice nad Svitavou, je okres Blansko. Okres
Blansko leží v severní části Jihomoravského kraje a sousedí na západě s okresem Žďár, na
severu hraničí s okresem Svitavy, na severovýchodě pak s okresem Prostějov, na jihovýchodě
s okresem Vyškov, na jihu s okresem Brno-venkov.
Svojí rozlohou 86 268 ha se okres Blansko řadí k menším okresům Jihomoravského kraje.
Administrativně se okres Blansko člení na 116 obcí, statut města má celkem 8 obcí. Od reformy
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veřejné správy u 1. ledna 2003 se okres člení na 2 správní obvody obcí s rozšířenou působností
(Blansko a Boskovice).
Okres Blansko je převážně hornatý, jeho západní části leží v Hornosvratecké vrchovině,
východní části v Drahanské vrchovině. Středem okresu se táhne Boskovická brázda. Turisticky
nejatraktivnější částí je Moravský kras, který leží v jihovýchodní části okresu. Nejvýše
položená obec okresu je Benešov, který má nadmořskou výškou 673 metrů, nejvyšším bodem
jsou Skály, ležící ve stejnojmenné přírodní rezervaci, která se nachází na rozmezí okresů
Blansko a Prostějov a dosahuje 724 metrů nad mořem. Nejnižším místem je údolí řeky Svitavy
u Adamova, kde je nadmořská výška 248 metrů.
Železniční síť na okrese Blansko je poměrně řídká. Roku 1849 byla dána do provozu železniční
trať Brno - Česká Třebová. Nyní je součástí Prvního železničního koridoru. Hlavním silničním
tahem okresu je silnice I/43, která vede z Brna přes Svitavy a Králíky do Polska. Dále zde vede
silnice I/19 spojující kraje Plzeňský, Středočeský (okrajově), Jihočeský, Vysočinu a
Jihomoravský.

SO ORP Boskovice
Správní obvod Boskovice leží v severní části Jihomoravského kraje a sousedí se dvěma SO
ORP (Blansko a Tišnov). V rámci SO ORP Boskovice se nachází 5 obcí se statutem města.
Celkem pak zahrnuje 73 obcí s celkovým počtem 51 836 obyvatel. Výměra SO ORP Boskovice
představuje 51 103 ha, což je cca 7 % z území celého kraje. Většinu území tvoří zemědělská
půda (52,4 %) a lesní pozemky (37,4 %).
Území ORP Boskovice je rozděleno zhruba na poloviny významnou geografickou hodnotou –
Boskovickou brázdou vedoucí od jihozápadu k severovýchodu. Pro Boskovicko je typické
rozložení zaměstnanosti mezi všechny průmyslové uzly, což je vzhledem k členitosti terénu
a celkovému osídlení situace příznivá, přispívající k celkové stabilitě obvodu z hlediska
pracovních sil. Význam má i produktivní zemědělská výroba v prostoru úrodné Boskovické
brázdy.
Vazby do okolních regionů zprostředkovává především silniční tah sever-jih, Svitavy – Brno
(silnice I/43), který je v dnešní době kapacitně velmi problematický a je diskutováno o jeho
náhradě v rychlostní komunikaci R43. Druhou osu lze pojmenovat východ-západ, která vede
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přes Prostějov do Žďáru nad Sázavou a Jihlavy (silnice II/150 a I/19). Na obou koncích tato
dopravní osa navazuje na dálnici D1.

Mapa č. 2 Administrativní rozdělení SO ORP (zdroj ČSÚ)

Obec Skalice na Svitavou
Obec Skalice nad Svitavou se nachází v okrese Blansko, Jihomoravském kraji. Žije zde 619
obyvatel.
Nachází se cca 13 km severně od Blanska a 4 km jihozápadně od Boskovic, které jsou obcí
s rozšířenou působností. Obec Skalice nad Svitavou zastává především funkci bydlení a dalších
činností, které s bydlením přímo souvisí. V obci se nacházejí i významné plochy výroby, které
poskytují široké spektrum pracovních příležitostí.
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Skalice nad Svitavou
Status:

Obec

LAU 2 (obec):

CZ0641 582336

Kraj (NUTS 3):

Jihomoravský (CZ064)

Okres (LAU 1):

Blansko (CZ0641)

Obec s rozšířenou působností: Boskovice
Pověřená obec:

Boskovice

Katastrální území:

Skalice nad Svitavou

Katastrální výměra:

2,99 km²

Počet obyvatel:

619 (2020)

Zeměpisné souřadnice:

49°28′52″s. š., 16°36′13″ v. d.

Nadmořská výška:

330 m n. m.

PSČ:

679 01

Části obce:

1

Základní sídelní jednotky

1

Katastrální území:

1

Adresa obecního úřadu:

Skalice nad Svitavou 48
679 01 Skalice nad Svitavou

Starosta:

Mgr. Gabriela Šmerdová

Oficiální web obce:

www.skalicenadsvitavou.cz

Tabulka č. 2 - Základní informace - obec Skalice nad Svitavou
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Mapa č. 3 Umístění obce Skalice nad Svitavou

Obrázek č. 1 Pohled na náves s kaplí obce Skalice nad Svitavou
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Historie obce
První písemná zmínka o obci Skalice nad Svitavou pochází z roku 1228, z doby vlády Václava
II. a Přemysla Otakara, kdy se píše o osadě v obvodě úsobrněnském přináležející k panství –
převorství opatovickému. V roce 1341 – na konci vlády Jana Lucemburského a od roku 1348
za vlády Karla IV. se připomíná Ješek v Doubravici a na Skalici. V roce 1505 se píše o
přidružení obce Skalice do panství Boskovice. Od roku 1547 pak patřila trvale k panství
Boskovice, panství tak přecházela na nové rody vesměs vdavkami šlechtičen, některé menší
úseky panství též prodeji a kupy.
Ve 30 letech 18. století byla vybudována tehdejší císařská silnice (dnešní silnice I/43 Brno Česká Třebová), ke které ze Skalice vedla přípojka. Přes Skalici pak byla za vlády Ferdinanda I.
a Františka Josefa I. v letech 1843 – 1848 vybudována železniční dráha vedoucí z Brna do
České Třebové. V té době byl železniční stanici ve Skalici přidělen název Skalice - Boskovice,
až roku 1924 byla stanice přejmenována na Skalice nad Svitavou, což se rozšířilo do názvu celé
obce. V roce 1908 byla trať rozšířena ze Skalice směrem přes Boskovice do Chornic a od této
doby začaly v obci stavět rychlíky.
Nová doba sebou přinesla i modernizaci obce. Roku 1912 byla provedena elektrifikace obce. O
osm let později se v obci objevil první automobil a následující rok i první telefon a byla zřízena
četnická stanice. V roce 1928 se v obci objevilo první rádio a roku 1933 bylo provedena úprava
koryta řeky. O rok později byla v obci zbudována kanalizace. V roce 1943 pak byl v obci
vybudován obecní rozhlas.
Dnes tak místním obyvatelům slouží nejen kanalizace a vodovod, ale i plynovod, či hasičská
zbrojnice, mateřská a základní škola, nově také Polyfunkční komunitní centrum.

2.2.2. Partnerství a spolupráce
Obec Skalice nad Svitavou je součástí:


Mikroregionu Svitava;



MAS Boskovicko PLUS.

Mikroregion Svitava
Obec Skalice nad Svitavou je členem sdružení obcí Mikroregionu Svitava, které vzniklo
v prosinci roku 2001. V současnosti má 9 členských obcí, čítajících necelé 4 000 obyvatel.
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Činnost sdružení je směrována na:


udržení, obnovu a rozvoj místních kulturních a společenských tradic, životního stylu,
pospolitosti venkovského obyvatelstva a vědomí vlastní zodpovědnosti za obnovu
a rozvoj obcí;



sociální a ekonomický rozvoj obcí při užívání místních hmotných zdrojů
a zaměstnanosti místního obyvatelstva;



zachování a obnovu vlastního obrazu obcí, jejich sepětí s krajinou, specifického rázu
venkovské zástavby, jeho přirozené a jedinečné působnosti v místě a krajině;



úpravu a čistotu veřejných prostor a staveb, zlepšování občanské vybavenosti
a technické infrastruktury včetně technických zařízení pro ochranu životního prostředí;



udržování, obnovu a rozvoj účelového využívání přirozeného potenciálu venkovské
krajiny při zachování a rozvíjení jejich mimořádných přírodních a rekreačních hodnot;



výměnu zkušeností z realizace rozvoje členských obcí a formulace společných
stanovisek k jednotlivým oblastem rozvoje venkova;



spolupráci se všemi subjekty, které pozitivně působí na rozvoj venkova;



operativní předávání informací o dění při rozvoji venkova u nás i v zahraničí;



koordinaci obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku;



slaďování zájmů činností místních samospráv a společné ovlivňování státní správy
v zájmovém území;



propagaci spolku a jeho zájmového území.

MAS Boskovicko PLUS
Místní akční skupina Boskovicko PLUS byla založena začátkem roku 2006 na území širšího
regionu Boskovicka. Dnes území MAS tvoří celkem 62 měst a obcí okresů Blansko a Brnovenkov a tvoří ji 5 mikroregionů: Boskovicko, Svitava, Kunštátsko-Lysicko, Olešnicko
a Lomnicko. Na celém území žije více než 38 tisíc obyvatel.
Místní akční skupina Boskovicko PLUS je zapsaný spolek, jehož nejvyšším orgánem je valná
hromada, která má v současné době celkem 26 členů.
Tento zapsaný spolek byl založen na principech místního partnerství a za účelem podpory
a rozvoje celého venkovského regionu MAS Boskovicko PLUS. Součástí činnosti je zapojení
se do iniciativy Společenství LEADER, a to jak v programu Leader ČR, tak v programu
Leader+, které soustředí svou podporu na revitalizaci venkova. Hlavním cílem spolku je
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zlepšování kvality života obyvatel venkovského regionu MAS Boskovicko PLUS a nabídka
atraktivního životního prostředí pro obyvatele a návštěvníky. Mezi činnosti spolku vedoucí
k naplňování vytčených cílů patří především:


zkvalitňování života obyvatel regionu MAS realizací rozvojových strategií



propagace regionu MAS, budování a podpora služeb infrastruktury cestovního ruchu



podpora rozvoje zemědělství a jeho diverzifikace



vytváření nových příležitostí pro podporu ekonomických aktivit a zaměstnanosti
v regionu



ochrana životního prostředí a podpora ekologických aktivit



podpora rovných příležitostí pro různé znevýhodněné skupiny obyvatel



ochrana kulturních, přírodních a historických památek



práce s mládeží s orientací na volnočasové aktivity a prevenci sociálně patologických
jevů



podpora celoživotního vzdělávání, pořádání konferencí a seminářů



rozvoj a podpora informačních zdrojů, vydávání info-materiálů a publikací



zajišťování kulturních, sportovních a dalších akcí na území MAS



administrativa a služby související s výzvami, příjmem, výběrem a kontrolou projektů,
které naplňují strategické cíle MAS



konzultantská a poradenská činnost



spolupráce s obdobnými subjekty a odborníky v rámci ČR i zahraniční



jednání s orgány státní správy a orgány jednotlivých dotačních programů – činnosti
spojené s rozvojem regionu MAS.

V rámci dotační činnosti administruje, vybírá projekty a doporučuje je k dotační podpoře
z finančních prostředků EU. Současně poskytuje bezplatnou poradenskou a konzultační činnost
o možnostech čerpání finančních prostředků z EU. Dále řeší Místní akční plány vzdělávání na
území ORP Boskovice a poskytuje bezplatné poradenství v rámci animačních aktivit pro
spádové školy.
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Geografická a demografická charakteristika
2.3.1. Geografické a přírodní podmínky
Z geomorfologického hlediska se oblast obce Skalice nad Svitavou nachází v severní části
Boskovické brázdy, tzv. Malé Hané při přechodu na Drahanskou vrchovinu v provincii Česká
Vysočina.
Boskovická brázda je protáhlá, asi 95 km dlouhá sníženina a geomorfologický celek v oblasti
Brněnské vrchoviny. Táhne se od severovýchodu k jihozápadu mezi Drahanskou a
Českomoravskou vrchovinou – na severu začíná u Městečka Trnávky (jihovýchodně od
Moravské Třebové), na jihu končí u Moravského Krumlova. Vytváří zřetelný pruh nezalesněné
krajiny mezi lesnatější krajinou na jihovýchodě a severozápadě. Severní část (Malá Haná) je od
jižní (Oslavanská brázda) oddělena vyšší oblastí Žernovnické hrásti, součástí Hornosvratecké
vrchoviny.
Napříč brázdou, převážně od severozápadu na jihovýchod, protéká řada vodních toků, například
Rokytná, Oslava, Jihlava, Bobrava, Svratka či Svitava.
Malou Hanou (severní část Boskovické brázdy) vede projektovaná dálnice D43 Brno Moravská Třebová (ve stopě rozestavěné německé dálnice Vídeň - Vratislav z druhé světové
války).
Dle biogeografického členění krajiny se obec Skalice nad Svitavou nachází v Brněnském
bioregionu, jehož celková rozloha činí 807 km2. Tento bioregion je tvořen okrajovou
vrchovinou Hercynika. Patrný je zde panonský a karpatský vliv. Bioregion je tvořen soustavou
granodioritových hřbetů a průlomů se sprašemi. V průlomových údolích řek se nachází
stanovištní mozaika, se segmenty teplomilnými i podhorskými. Dodnes se zvláště v údolí
Svitavy zachovaly rozsáhlé dubohabřiny a bučiny a řada travnatých lad; převažuje zde orná
půda, hojná je však i zástavba.
Bioregion je geologicky velmi pestrý. Výplň Boskovické brázdy tvoří zejména permské slabě
vápnité červené pískovce a jílovce. Údolí Svitavy je hluboké téměř 300 m, ostatní údolí 100200 m. Výrazný je skalnatý hřbet Babího lomu z křemitých devonských slepenců, který
převyšuje okolní zarovnané povrchy o 20-100 m. Typická nadmořská výška bioregionu je 250
– 500 m.
Bioregion leží převážně v nejteplejší mírně teplé oblasti a podnebí je tak poměrně teplé a mírně
suché, což způsobuje poloha v mírném srážkovém stínu Českomoravské vrchoviny.
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Ochrana přírody
Bioregion má poměrně zachovalou biotu, existuje zde hustá síť 47 MZCHÚ.
K nejvýznamnějším patří NPP Červený kopec s nejúplnějším kvartérním profilem spraší ve
střední Evropě. Cenné jsou bučiny, suťové lesy a dubohabřiny v téměř navazujících rezervacích
v údolí Svitavy: PR jelení skok, PR U Nového hradu, PR Coufavá a PR Malužín. PR Slunná
chrání bučinu pralesovitého charakteru na svazích Českomoravské vrchoviny a PR Jelení žlíbek
zachovalé bučiny u Brněnské přehrady. Zvláštností je PR Babí lom, chránící 2,4 km dlouhý
skalnatý hřeben

z devonských

slepenců

s reliktními

bory,

zakrslými

doubravami,

dubohabřinami i bučinami. Dále se zde nachází PR Břenčák, PR Krnovec, PR Bosonožský
hájek, PR Kamenný vrch a PR Obůrky-Třeštěnec. Do bioregionu zasahují podstatnou měrou i
NPR Vývěry Punkvy a NPR Býčí skála z Macošského bioregionu s listnatými lesy.
Přírodní hodnoty
Na území obce nejsou zvlášť chráněná území přírody ani další přírodní hodnoty.

2.3.2. Demografická charakteristika
K 31. 12. 2019 byl počet obyvatel obce Skalice nad Svitavou 619, z toho 308 mužů (49,76 %)
a 311 žen (50,24 %). Bližší demografickou statistiku uvádíme níže v tabulkách:
2015

2016

2017

2018

2019

622

616

628

612

619

Muži

302

303

309

302

308

Ženy

320

313

319

310

311

0-14

105

105

112

105

108

15-64

416

406

406

396

398

65 a více

101

105

110

111

113

40,1

40,5

40,3

41,2

41,4

Počet obyvatel celkem
v tom
podle
pohlaví
v tom
ve věku
(let)

Průměrný věk

Tabulka č. 3 - Stav obyvatel v obci Skalice nad Svitavou dle pohlaví a věku (vždy k 31. 12.)
Počet obyvatel obce je v průběhu let vesměs konstantní, spíše je zaznamenáván jeho mírný
pokles. V roce 2017 došlo k největšímu nárůstu počtu obyvatel, a to zejména z důvodu
vysokému počtu přistěhovalých osob. Nejmenší počet obyvatel měla obec Skalice nad Svitavou
v roce 2018, kdy úbytek zapříčinil vysoký počet vystěhovalých (blíže viz tabulka č. 5).
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2015

2016

2017

2018

2019

Sňatky

6

6

5

3

1

Rozvody

1

2

2

3

2

Tabulka č. 4 - Sňatky a rozvody (vždy k 31. 12.)
2015

2016

2017

2018

2019

Živě narození

10

6

10

5

7

Zemřelí

5

4

6

4

3

Přistěhovalí

22

4

19

6

16

Vystěhovalí

13

12

11

23

13

Přirozený

5

2

4

1

4

Stěhováním

9

-8

8

-17

3

Celkový

14

-6

12

-16

7

Přírůstek
(úbytek)

Tabulka č. 5 - Pohyb obyvatel (vždy k 31. 12.)
Tabulka č. 5 ukazuje vývoj a původ přírůstku obyvatel ve Skalici nad Svitavou v letech 2015 2019. Celkově lze ovšem konstatovat, že počet obyvatel v obci je vesměs stabilní.
Vývoj počtu obyvatel v obci ve Strategickém rozvojovém plánu vychází z Veřejné databáze
Českého statistického úřadu a pro potřeby SRP je sledován od roku 1991.
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612

616
608

619

622

617

610

605

605
597

594

602

594

605

612

615

609

607

606

612

609

577

581

592

603

605

618

622

628

VÝVOJ POČTU OBYVATEL 1991 - 2019

Graf č. 1 - Vývoj počtu obyvatel obce Skalice nad Svitavou 1991 - 2019
Jak je z grafu č. 1 patrné, největší počet obyvatel byl v obci v roce 2017 - 628 obyvatel, nejnižší
počet v roce 1993 – 577 obyvatel. Od roku 1994 docházelo vesměs k pozvolnému nárůstu počtu
obyvatel, což je patrné i ze znázorněné spojnice trendu. Vývoj počtu obyvatel, až na drobné
výkyvy způsobené stěhováním, je tak vesměs konstantní.
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2.3.3. Vzdělanostní struktura
Popis vzdělanostní struktury obce Skalice nad Svitavou vychází z dat Sčítání lidu, bytů a domů
2011.
Obyvatelstvo celkem

v tom

abs.

%

muži

ženy

612

100,0

304

308

z celku
obyvatelstvo ve
věku 15 a více let
podle nejvyššího
ukončeného
vzdělání:

521

85,1

257

264

bez vzdělání

1

0,2

1

-

základní vč.
neukončeného

94

18,0

36

58

střední vč.
vyučení (bez
maturity)

190

36,5

117

75

úplné střední (s
maturitou)

159

30,5

70

89

nástavbové
studium

17

3,3

3

14

vyšší odborné
vzdělání

6

1,2

2

4

Vysokoškolské

43

8,3

25

18

Obyvatelstvo
celkem
z celku podle
věku:

Tabulka č. 6 - Vzdělanostní struktura obyvatel
Nejvíce obyvatel obce Skalice nad Svitavou má střední vzdělání bez maturity vč. vyučení (36,5
%) a úplné střední vzdělání s maturitou (30,5 %).
Vysokoškolské vzdělání má 8,3 % obyvatel obce. Základní vzdělání včetně neukončeného má
18 % obyvatel obce. Vyšší odborné vzdělání má 1,2 %.
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Ekonomický potenciál
2.4.1. Ekonomická aktivita podnikatelských subjektů
V obci Skalice nad Svitavou převládají podniky či činnosti spadající do oblasti Průmyslu (cca
21% ze všech podnikatelských subjektů). Detailní rozbor lze vidět v tabulce č. 7 níže.
Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti
Období

31. 12. 2019

Registrované
podniky
114

Podniky se
zjištěnou aktivitou
62

A Zemědělství, lesnictví, rybářství

7

4

B-E Průmysl celkem

24

13

F Stavebnictví

13

7

G Velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba
motorových vozidel

21

5

H Doprava a skladování

3

2

I Ubytování, stravování
a pohostinství

7

5

J Informační a komunikační činnosti

-

-

K Peněžnictví a pojišťovnictví

2

1

L Činnosti v oblasti nemovitostí

4

2

9

6

2

1

3

3

P Vzdělávání

1

1

Q Zdravotní a sociální péče

-

-

R Kulturní, zábavní
a rekreační činnosti

3

2

S Ostatní činnosti

14

9

-

-

Celkem

M Profesní, vědecké
a technické činnosti
N Administrativní a
podpůrné činnosti
O Veřejná správa
a obrana;
povinné sociální zabezpečení

X nezařazeno

Tabulka č. 7 - Přehled podnikatelských subjektů podle činnosti
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Podle ČSÚ bylo v obci Skalice nad Svitavou do 31. 12. 2019 evidováno 62 aktivních
podnikatelských subjektů. Typově se v obci Skalice nad Svitavou nachází nejvíce Fyzických
osob (36), zejména pak Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona (32). Detailní
rozdělení podle skupin je znázorněno v tabulce č. 8.
Podnikatelské subjekty podle právní formy
Období 31. 12. 2019
Registrované podniky

Podniky se zjištěnou aktivitou

Celkem

114

62

Fyzické osoby

78

36

74

32

1

1

Zemědělští podnikatelé

3

3

Právnické osoby

36

26

Obchodní společnosti

18

14

Akciové společnosti

-

-

Družstva

1

1

Fyzické osoby
podnikající dle
živnostenského zákona
Fyzické osoby
podnikající dle jiného
než živnostenského zákona

Tabulka č. 8 - Podnikatelské subjekty podle právní formy
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2.4.2. Ekonomická aktivita obyvatel
Popis ekonomické aktivity obyvatelstva obce Skalice nad Svitavou vychází z dostupných dat
Veřejné databáze ČSÚ - definitivní výsledky podle obvyklého pobytu k datu 26. 3. 2011.
Obyvatelstvo celkem
Ekonomická aktivita
abs.

%

Obyvatelstvo celkem

612

100,0

Ekonomicky aktivní

289

47,2

252

87,2

243

96,4

pracující studenti a učni

2

0,8

pracující důchodci

3

1,2

ženy na mateřské
dovolené

4

1,6

37

12,8

hledající první zaměstnání

5

13,5

ostatní nezaměstnaní

32

86,5

310

50,7

nepracující důchodci

139

44,8

ostatní s vlastním zdrojem obživy

16

5,2

osoby v domácnosti, děti
předškolního
věku, ostatní závislé osoby

60

19,4

žáci, studenti, učni

95

30,6

13

2,1

zaměstnaní

v
tom
v tom

zaměstnanci,
zaměstnavatelé,
samostatně činní,
pomáhající

nezaměstnaní
v
tom

Ekonomicky neaktivní

v tom

Nezjištěno

Tabulka č. 9 - Ekonomická aktivita obyvatel
Z celkového počtu obyvatel bylo dle zjištění ekonomicky aktivních 289 obyvatel, což je 47,2
%, z toho 252 zaměstnaných a 37 nezaměstnaní. Ekonomicky neaktivních bylo 310 obyvatel,
tedy 50,7 %, v tom jsou zahrnuti nepracující důchodci, ostatní s vlastním zdrojem obživy, osoby
v domácnosti, předškolní děti, ostatní závislé osoby, žáci, učni, studenti. Aktivita nebyla
zjištěna u 13 obyvatel.
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2.4.3. Nezaměstnanost a zaměstnanost obyvatel obce
Ministerstvo práce a sociálních věcí počínaje lednem 2013 přešlo na nový ukazatel registrované
nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl
dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku.
Obec Skalice nad Svitavou náleží do Jihomoravského kraje, okresu Blansko. Analýza dat z let
2014-2019 ukazuje, vývoj nezaměstnanosti v obci Skalice nad Svitavou.
Obyvatelstv
o 15-64

Uchazeči o
zaměstnání

dosažitelní
uchazeči o
zaměstnání

Podíl
nezaměstnaných
osob v %

Volná
místa

Podíl
nezaměstna
nosti v ČR v
%

2019

398

12

11

2,8

4

2,9

2018

396

10

10

2,5

12

3,1

2017

406

12

11

2,7

17

3,8

2016

406

24

23

5,5

1

5,2

2015

416

23

23

5,6

3

6,2

2014

410

27

27

6,5

6

7,5

Období

Tabulka č. 10 - Nezaměstnanost v obci Skalice nad Svitavou
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Zemědělství
Dle ČSÚ má obec Skalice nad Svitavou katastrální výměru 300,35 ha, z celkové výměry obce
tvoří: 68,9 % zemědělská půda (z toho 70,5 % orná půda); 6,4 % lesní pozemek, 2 % vodní
plocha, 3,5 % zastavěná plocha a nádvoří a 19,2 % ostatní plocha.
Plocha území (ha)

Celkem

Zemědělská půda

300,35

celkem

206,87

Orná půda

145,86

Chmelnice

-

Vinice

-

Zahrada
Ovocný sad

11,89
1,59

plocha území (ha)
Trvalý travní porost

Nezemědělská půda

celkem

93,49

Lesní pozemek

19,19

Vodní plocha

6,18

Zastavěná plocha a nádvoří

10,41

Ostatní plocha

57,71

Tabulka č. 11 - Druhy a typy pozemků v katastru obce
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Dopravní a technická infrastruktura
2.6.1. Dopravní infrastruktura

Mapa č. 4 Dopravní infrastruktura v okolí obce Skalice nad Svitavou
Obec Skalice nad Svitavou leží 13 km severně od Blanska a 4 km jihozápadně od Boskovic.
V rámci mikroregionu se tak obec Skalice nad Svitavou řadí mezi obce s nejlepší dopravní
polohou. Dopravně významná je pro obec Skalice nad Svitavou silnice I. třídy č. 43 propojující
Svitavy s Brnem. Dostupnost ze středu obce Skalice nad Svitavou k napojení na tuto
komunikaci I. třídy je ve vzdálenosti cca 2 km, což zajišťuje relativně dobrou dopravní
dostupnost obce. Otázkou je kapacitní problém této silnice I/43. V současné době je však
diskutováno o náhradě této komunikace v rychlostní komunikaci R43, která bude částečně
protínat severozápad katastrálního území obce Skalice nad Svitavou v místě stávající silnice
II/150.
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Silnice II. třídy č. 150 dopravně napojuje obec na Prostějov, Žďár nad Sázavou a Jihlavu. Na
obou koncích tato silnice navazuje na dálnici D1.
Silnice III. třídy
Obcí Skalice nad Svitavou prochází silnice III. třídy č. 37428 Skalice – Krhov – Městys Černá
Hora a silnice III. třídy č. 37429, která zajišťuje nejkratší napojení na nadřazenou dopravní síť
(silnici II. a I. třídy) a dostupnost Boskovic, jako obce s rozšířenou působností.
Síť komunikací III. třídy pak vhodně doplňují místní a účeloví komunikace.
Pro obec jsou významné i tři cyklotrasy č. 5143, 5202 a 5201, které spojují obec Skalice nad
Svitavou s Boskovicemi, Krhovem či Lysicemi.
Železnice
Správním územím obce Skalice nad Svitavou vedou dvě železniční tratě, které jsou pro obec
Skalice nad Svitavou velkou výhodou v dopravní dostupnosti. Důležitější železniční tratí je
trať č. 260 Brno – Česká Třebová, která je součástí prvního železničního koridoru.
Druhou železniční tratí je regionální trať č. 262, propojující regionální dráhu Třebovice
v Čechách – Chornice – Prostějov/Velké Opatovice s hlavní tratí Brno – Česká Třebová. Vede
ze Skalice nad Svitavou přes Boskovice do Velkých Opatovic.
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Mapa č. 5 Autobusová zastávka v katastru obce Skalice nad Svitavou
V katastru obce Skalice nad Svitavou se nachází dvě obousměrné autobusové zastávky:
„Skalice nad Svitavou, žel. st.“ před železniční stanicí a „Skalice nad Svitavou, ACHP“.
Autobusové linky zajišťují přímé spojení např. do Boskovic, Kunštátu, Olešnice, Černé Hory a
Kuřimi. Navržena je nová autobusová zastávka u silnice III/37428 na Jabloňany, která by měla
zajistit chybějící obsluhu západní části obce.
Celkově lze konstatovat, že obec Skalice nad Svitavou disponuje velmi dobrým dopravním
napojením na silniční i železniční síť. Autobusová síť se jeví také jako dostačující.

30

Solutionist s.r.o.
Chaloupky 20, Praha 5
info@solutionist.cz

Strategický rozvojový plán
Skalice nad Svitavou 2021-2030

2.6.2. Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou
V obci je zásobování pitnou vodou zajištěno prostřednictvím stávající vodovodní sítě
skupinového vodovodu. Vodovodní síť se bude postupně rozšiřovat s ohledem na rozšiřující se
zástavbu. Vydatnost zdrojů vodovodu je dostatečná. Zdroje vody se nacházejí mimo řešené
území obce Skalice nad Svitavou.
Kanalizace a čistění odpadních vod
V obci Skalice nad Svitavou je vybudována jednotná kanalizace pokrývající celou obec.
Splaškové vody jsou odváděny do septiků a jímek na vyvážení. Částečně jsou však i vypouštěné
do stávající kanalizace. Kanalizace je vyústěná do místních recipientů. Čistírna odpadních vod
v obci vybudována není.
Plynofikace
Obec Skalice nad Svitavou je zásobována zemním plynem z VTL plynovodu Černá Hora –
Boskovice, který prochází v západní a severní části katastru obce. Z tohoto VTL plynovodu
jsou provedeny dvě odbočky VTL plynovodu pro obec Skalice nad Svitavou, které jsou
zakončeny VTL regulační stanicí. Odtud je do obce přiveden zemní plyn STL plynovodem.
Vlastní rozvodná síť obce je provedena v systému středotlak.
Nakládání s odpady
Nakládání s komunálním odpadem je v obci Skalice nad Svitavou upraveno obecní vyhláškou
vycházející z platných právních předpisů. Obec má dále kontejnery na tříděný odpad.
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Služby pro obyvatele obce
2.7.1. Bydlení
Podle ČSÚ je v obci Skalice nad Svitavou celkem 245 bytů a 165 domů. Bližší informace jsou
uvedeny v tabulce níže.
Byty celkem

Počet
bytů

druh
domu

245

bytový dům

68

rodinný dům

168

Samostatný

-

Dvojdomek

-

z toho
ostatní budovy
z toho

9

ubytovací zařízení pro
dlouhodobé bydlení

Celkem
Počet
domů

druh
domu

165

bytové domy

15

rodinné domy

144

ostatní budovy (bez rodinných a
bytových domů)

6

Tabulka č. 12 - Počty domů, bytů v obci Skalice nad Svitavou, Veřejná databáze ČSÚ k datu
26. 3. 2011

2.7.2. Školství
V obci Skalice nad Svitavou se nachází mateřská i základní škola. Další mateřské i základní
školy se nejblíže nacházejí v nedalekých Boskovicích, kam je směřována prakticky veškerá
dostupná občanská vybavenost obce Skalice nad Svitavou. Dále také ve Velkých Opatovicích,
Kunštátě, Černé Hoře nebo Letovicích. Nejbližší zařízení středoškolského či učňovského
vzdělávání jsou pak v Boskovicích, Kuřimi, Blansku či Brně.
Zájmová a umělecká zařízení a vysokoškolská zařízení jsou především v centru
Jihomoravského kraje v Brně.

2.7.3. Zdravotnictví a sociální péče
V obci Skalice nad Svitavou není dostupný poskytovatel sociální ani zdravotní péče. Nejblíže
se nachází zdravotní středisko v Boskovicích. Zde je i nemocnice, která zajišťuje spádově
ošetření občanů v několika ambulancích (pediatrická, chirurgická, interní, neurologická,
kardiologická apod.). Praktického lékaře pro dospělé lze nalézt také ve Svitávce. Lékárny jsou
pak dostupné také v Boskovicích nebo v Lysicích.
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2.7.4. Občanská vybavenost
Pojem občanská vybavenost zahrnuje vše, co lidé potřebují v místě svého bydliště. Do tohoto
pojmu spadají školy, včetně mateřských, ordinace praktického lékaře a polikliniky, dále také
lékárny, obchody, knihovny a pošty. Dá se říci, že dostupnost občanské vybavenosti je jedním
z faktorů, které jsou podmínkou kvalitního bydlení.
Instituce občanské vybavenosti

Výskyt v obci

Pošta

Ano

Škola a mateřská škola

Ano

Zdravotnické zařízení

Ne

Jednotka SDH

Ano

Knihovna

Ano

Obchod

Ano

Hřiště

Ano

Hřbitov

Ne

Polyfunkční komunitní centrum

Ano

Tabulka č. 13 - Instituce občanské vybavenosti v obci Skalice nad Svitavou

Obrázek č. 2 - Polyfunkční komunitní centrum
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V případě hodnocení občanské vybavenosti obce Skalice nad Svitavou je potřeba mít na zřeteli
skutečnost, že obec leží necelé 4 km od města Boskovice. S městem Boskovice má obec
vytvořeny hlavní vazby (ORP, POÚ – Pověřený obecní úřad). Z toho plyne i zřejmá spádovost
všech dalších služeb a potřeby občanské vybavenosti.

2.7.5. Informovanost, komunikace a prezentace obce
Obec Skalice nad Svitavou poskytuje svým občanům informace několika způsoby:


pomocí webových stránek obce www.skalicenadsvitavou.cz;



úřední deskou;



facebookem obce;



obecním rozhlasem.

Volný čas v obci
Spolková činnost v obci by se měla významně podílet na sounáležitosti obyvatel s daným
územím,

přispívat

ke zvýšení

vzdělanosti,

nabízet

širokou škálu

volnočasových

a sportovních aktivit, a proto je potřeba podporovat její rozvoj.
Obec Skalice nad Svitavou má svůj Sbor dobrovolných hasičů, který byl založen již v roce
1904 a má v současné době 59 členů, z toho 19 dětí.
V obci Skalice nad Svitavou aktivně pracuje také spolek Kultura Skalice, z.s., který sdružuje
aktivní občany obce za účelem udržení a rozvoje komunitního života obce. Spolek tak
napomáhá při výchovně vzdělávací činnosti dětí, podílí se na pořádání různých kulturních,
sportovních a společenských akcí, radí občanům v oblasti sociálních dávek, apod..
V areálu místního hřiště aktivně působí TJ SOKOL Skalice nad Svitavou z.s.. V obci také
působí dětský tábornický klub Stopa a Klub vojenské historie Markland, z.s. Další kulturní,
společenské a sportovní vyžití nabízí i nedaleké město Boskovice.

Cestovní ruch
Území obce Skalice nad Svitavou má předpoklady být zázemím pro cestovní ruch v
atraktivnějších částech Blanska, hlavně však vzhledem k blízkosti Boskovic, může být jeho
venkovským obytným satelitem se specifickým venkovským prostředím a vysokou kvalitou
bydlení v málo narušeném prostředí. Jeho výhodou je blízkost k hojně navštěvovanému
Moravskému Krasu, Brněnska či Olomoucka. Za významnou je zde považována cykloturistika,
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pěší turistika, případně myslivost. Také individuální rodinná rekreace zde nabízí mnoho
možností.
Obcí Skalice nad Svitavou vedou cyklotrasy č. 5143, 5202 a 5201, které spojují obec Skalice
nad Svitavou s Boskovicemi, Krhovem či Lysicemi a napojují se na další cyklotrasy v okolí.
Obcí dále vede červená turistická značka spojující obce Skalice nad Svitavou přes Jabloňany,
Krhov a dále do Bořitova.
Příroda a genius loci
Na území samotné obce nejsou zvlášť chráněná území přírody. V zájmovém území se také
nevyskytuje žádné zvláště chráněné území ochrany přírody, evropsky významná lokalita, ani
zde není vyhlášen žádný památný strom.
V obci jsou vymezeny architektonické a urbanistické hodnoty daného území. Konkrétně se
jedná o kapli Panny Marie Pomocné z roku 1926 stojící na návsi obce. Tato je postavena
nedaleko místa, kde stávala starší kaple z roku 1888.

Obrázek č. 3 Kaple Panny Marie Pomocné ve Skalici nad Svitavou
Významnou je v obci také budova nádražní vodárny, která je současně také nemovitou
kulturní památkou. Původní vodárna byla postavena v rámci výstavby železniční trati Brno –
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Česká Třebová v letech 1843 – 1848. Nová, stávající budova vodárny byla postavena v roce
1912. Je situována na východním okraji skalického nádraží. Voda byla přiváděna z řeky Svitavy
přes usazovací studnu. Původně parním čerpadlem, později elektrickým, byla voda čerpána do
nádrží umístěných v poschodí vodárny. Odtud byla samospádem rozváděna do vodních jeřábů
pro plnění do lokomotiv a jako užitková po stanici. Využití vodárny skončilo ukončením
„parního“ provozu.

Obrázek č. 4 Bývalá nádražní vodárna v obci Skalice nad Svitavou
Také v blízkém okolí obce Skalice nad Svitavou je mnoho zajímavých míst ke zhlédnutí:
Rozhledna na Malém Chlumu
Veřejnosti je zpřístupněna od roku 2005. Stojí na kopci, který je klasickou přírodní dominantou
a vyhledávaným turistickým bodem pro svoji jedinečnou polohu. Na zábradlí horního ochozu
rozhledny jsou umístěny panoramatické fotografie s popisy důležitých vrcholů a bodů, které
turista z rozhledny vidí pouhým okem. Za dobré viditelnosti je možno spatřit i vrcholky
Pradědu.
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Sochy na úpatí Velkého Chlumu
Po červené turistické značce se z Obory přes Huť svaté Antonie dostaneme k Velkému Chlumu,
který je výjimečný pískovcovými sochami, vytvořenými amatérským sochařem Stanislavem
Rolínkem, rodákem z blízkého Bořitova. Jana Husa, Jana Žižku a Prokopa Holého vytesal
sochař amatér téměř 500 let po události, kterou popsal Alois Jirásek ve své divadelní hře „Jan
Žižka“. Podle pověstí v roce 1431 na úpatí Velkého Chlumu tábořila husitská vojska, vedená
Prokopem Holým, při svém tažení na Olomouc.
Zřícenina hradu Doubravice nad Svitavou
Na malém návrší, asi 300 metrů za posledními domy obce Doubravice nad Svitavou, jsou
poslední zbytky zdi, která pochází patrně ze vstupní věže hradu. Na hlavním nádvoří, které
mělo tvar nepravidelného pětiúhelníku, je možno pozorovat obrysy zdí hlavního paláce, k tomu
ještě zasypanou hradní studnu a vchod do hradu.

Obrázek č. 5 Zřícenina hradu Doubravice nad Svitavou
Za zmínku a za návštěvu určitě také stojí nedaleké Westernové městečko Boskovice. Zde je
možné nalézt pravou indiánskou vesnici, střelnici či si zkusit zarýžovat zlato. Součástí je
divadelní představení v obrovském přírodním pískovcovém lomu s vodopádem. Jedná se o
autentické prostředí Divokého západu a návštěvníci v něm zažijí celodenní program se
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spoustou zábavy pro všechny věkové kategorie. Ubytovat se je možné ve westernových
hotýlcích a najíst se ve westernových barech a restauracích.

Obrázek č. 6 Westernové městečko Boskovice
V okolí obce Skalice nad Svitavou lze nalézt i množství přírodních památek včetně nedaleké
chráněné krajinné oblasti Moravský Kras.
Nejbližší přírodní památka je na území obce Lhota Rapotína. Jedná se o přírodní památku
Lebeďák. Důvodem ochrany je zakrslá doubrava a skalní lada s významnou květenou. Ve
stromovém patře převládá porost 2. bukodubového stupně s převahou dubu zimního
s příměsemi habru a javoru babyky. V bylinném patře se nachází bělozářka větevnatá, oman
hnidák, kakost krvavý, tolita lékařská, kopretina chocholičnatá, mochna písečná, plamének
přímý, sesel sivý či rozchodník bílý.
Moravský kras je krasová oblast s nejširším spektrem krasovských jevů v České republice.
Hlavním turistickým lákadlem Moravského krasu je světoznámá propast Macocha, která je
součástí komplexu Punkevních jeskyní. Do propasti lze buď nahlédnout shora z horního či
dolního můstku nebo zdola při návštěvě Punkevních jeskyní. Její největší hloubka je 138,4 m.
V nejnavštěvovanější severní části Moravského krasu se nacházejí čtyři veřejně přístupné
jeskyně s prohlídkou, a to jeskyně Sloupsko-šošůvské, Balcarka, Kateřinská a Punkevní
jeskyně. Ve střední části krasu je jedna veřejně přístupná jeskyně s prohlídkou – Výpustek.
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Obrázek č. 7 Propast Macocha v Moravském krasu
V území je mnoho dalších zajímavostí, ať už přírodních, urbanistických či architektonických.
Navštívit tak lze řada hradů, zámků či projít mnoho turistických tras.
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Životní prostředí v obci
Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Na území obce Skalice nad Svitavou jsou dle územního plánu vymezeny následující prvky
ÚSES (územního systému ekologické stability:
Mezi regionální ÚSES patří regionální biokoridor RK 1414 a RK 1417B. Oba biokoridory jsou
existující a funkční.
Regionální biokoridor RK 1414 je vymezen podél řeky Svitavy, reprezentuje vlhká a
zamokřená stanoviště převážně mezofilně nitrofilní trofické řady. Do biokoridoru jsou vložena
dvě biocentra místního významu.
Regionální biokoridor RK 1417B je vymezen na lesní půdě na východní hranici katastru obce
Skalice nad Svitavou, reprezentuje mezotrofní stanoviště normální hydrické řady. Do biocentra
je vloženo jedno biocentrum místního významu.
Dále na území obce Skalice nad Svitavou leží 8 systémů prvků lokálního ÚSES. 5 z nich jsou
biocentra lokálního významu a 3 biokoridory lokálního významu. Bicentrum „Skalický mlýn“
je vymezeno v nivě Svitavy na pravém břehu, zahrnuje luční a břehové porosty. Bicentrum „Na
Úmoří“je vymezené na jižní hranici obce Skalice nad Svitavou, tvoří ho náhradní luční
společenstva a keřové a stromové porosty náletového charakteru. Lokální biocentrum „Úlehla“
se nachází na jihovýchodní hranici katastru obce na lesní půdě. Čtvrté lokální biocentrum
„Mladkovský mlýn“ se nachází v nivě Svitavy na pravém břehu, zahrnuje luční a břehové
porosty. Poslední páté biocentrum „U autostrády“ je nefunkčním biocentrem v trase bývalé
„německé dálnice“.
Lokální biokoridory jsou 3, jeden je vymezený podél vodního toku Výpustek v severozápadní
části obce. Druhý je vymezený podél vodního toku Úmoří v jižní až jihovýchodní části území
a třetí biokoridor je nefunkčním a neexistujícím biokoridorem, který souvisí s lokálním
nefunkčním pátým biocentrem „U autostrády“.

40

Solutionist s.r.o.
Chaloupky 20, Praha 5
info@solutionist.cz

Strategický rozvojový plán
Skalice nad Svitavou 2021-2030

3. STATISTICKÁ ŠETŘENÍ
Zaměření, organizace a metoda průzkumu
Průzkum s názvem „Investice obce v budoucích letech“ byl proveden metodou vyplňování
standardizovaných dotazníků občany obce Skalice nad Svitavou a to v papírové a elektronické
podobě.
Tisk a rozdání dotazníků zabezpečovali zástupci Obecního úřadu Skalice nad Svitavou. Šetření
bylo dobrovolné, anonymní, nebyla uváděna jména a ani adresy dotázaných.
V dotazníku měli občané subjektivně určit, do jakých oblastí by měla obec investovat
v následujících letech. Dotazník obsahoval 15 oblastí rozvoje, které občané hodnotili dle
důležitosti od 1 (nejdůležitější) do 3 (nejméně důležitá).
Z důvodu zachování anonymity občané odevzdávali vyplněné dotazníky do schránky obecního
úřadu. Vyplněné dotazníky byly odevzdávány v říjnu roku 2020.

Výsledky průzkumu
Celkem bylo vyhodnoceno 148 dotazníků, další 4 dotazníky musely být z analýzy vyřazeny pro
neúplnost dat. Z vyhodnocených dotazníků bylo 52 % hodnoceno ženami a 48 % muži. Nejvíce
respondentů mělo středoškolské vzdělání (65 %), základní vzdělání mělo 11 % respondentů
a vysokoškolské vzdělání 24 % respondentů. Z hlediska věkové struktury bylo nejvíce
respondentů ve věkové kategorii do 50 let (48 %) následováno skupinou obyvatel nad 50 let
(41 %) a skupinou do 25 let (11 %).

3.2.1. Priority rozvoje obce dle občanů
Pro každou z 15 rozvojových oblastí se zvlášť sčítaly body dle subjektivních preferencí každého
občana. Považoval-li občan danou oblast za nejdůležitější, ohodnotil ji číslem 1 a daná oblast
rozvoje získala tedy 1 bod, pokud ji považoval za nejméně důležitou, ohodnotil ji číslem
3 a oblast získala 3 body.
Vzhledem k tomu, že nejdůležitějším prioritám respondenti přiřazovali „známku“ 1, mají
nevýznamnější priority nejnižší součty bodů. Výsledky jsou prezentovány formou průměrných
známek udělených danou skupinou respondentů, kde tato známka se počítá vzorcem

=

𝑠𝑜𝑢č𝑒𝑡 𝑝ř𝑖𝑑ě𝑙𝑒𝑛ý𝑐ℎ 𝑏𝑜𝑑ů
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡ů 𝑧 𝑑𝑎𝑛é 𝑠𝑘𝑢𝑝𝑖𝑛𝑦

.
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PRIORITY ROZVOJE OBCE DLE OBČANŮ
Opravy místních komunikací
Podpora životního prostředí
Investice do infrastruktury
Podpora Hasičského záchranného sboru
Rozvoj občanské vybavenosti
Podpora sportovních aktivit
Podpora kultury
Rozvoj sociální sféry
Rozvoj cestovního ruchu
Podpora místních spolků
Investice do veřejných prostranství
Podpora zaměstnanosti a vznik pracovních míst
Opravy veřejných budov
Činnost místní knihovny a komunitního centra
Péče o sakrální stavby

1.55
1.57
1.61
1.64
1.76
1.86
1.90
1.91
1.96
1.99
1.99
2.05
2.11
2.14

2.50
0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

Důležitost pro občany (nejnižší = nejdůležitější)

Graf č. 2- Priority rozvoje obce podle průzkumu
Z hlediska priorit občanů se ukázaly jako nejvýznamnější:
1. Opravy místních komunikací

(průměrná známka 1,55)

2. Podpora životního prostředí

(průměrná známka 1,57)

3. Investice do infrastruktury

(průměrná známka 1,61)

Dále byla pro účastníky výzkumu důležitá Podpora HZS (1,64) a Rozvoj občanské vybavenosti
(1,76).
Jako nejméně důležité pak občané zvolili Péči o sakrální stavby (2,50), Činnost místní knihovny
a komunitního centra (2,14), Opravy veřejných budov (2,11) a Podporu zaměstnanosti a vznik
pracovních míst (2,05).
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Nejvýznamnější priority podle pohlaví respondentů
2.00

1.77 1.74 1.76

1.80

Průměrná známka

1.60

1.55 1.56 1.55

1.54

1.60 1.57

1.63 1.58 1.61

1.63 1.65 1.64

Investice do
infrastruktury

Podpora Hasičského
záchranného sboru

1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
Opravy místních
komunikací

Podpora životního
prostředí
muži

ženy

Rozvoj občanské
vybavenosti

průměr bez ohledu na pohlaví

Graf č. 3 - Nejvýznamnější priority podle pohlaví respondentů
Následující analýza se zabývá zkoumáním nejvýznamnějších priorit dle pohlaví respondentů.
Výsledky ukazují, že v případě nejdůležitějších priorit panuje mezi pohlavími relativní shoda.
Muži považují za nejvýznamnější tyto oblasti (seřazeny dle průměrné známky; nejnižší =
nejdůležitější):
1. Podpora životního prostředí

(průměrná známka 1,54)

2. Opravy místních komunikací

(průměrná známka 1,55)

3. Investice do infrastruktury

(průměrná známka 1,63)

Ženy preferují stejné priority, ale v jiném pořadí (seřazeny dle průměrné známky; nejnižší =
nejdůležitější):
1. Opravy místních komunikací

(průměrná známka 1,56)

2. Investice do infrastruktury

(průměrná známka 1,58)

3. Podpora životního prostředí

(průměrná známka 1,60)

Pro muže je nejdůležitější Podpora životního prostředí, která je u žen na třetí pozici a ty naopak
upřednostňují Opravy místních komunikací. Při porovnání pořadí jednotlivých priorit mužů
a žen s průměrem je patrné, že zde jsou preference obou pohlaví vyvážené. Absolutní shoda
nastala u priorit č. 4 (Podpora HZS), č. 5 (Rozvoj občanské vybavenosti) a č. 15 (Péče o sakrální
stavby), která je zároveň poslední a nejméně žádanou prioritou celého průzkumu.
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Nejvýznamnější priority podle vzdělání respondentů
2.00

1.91

1.80

1.60

Průměrná známka

1.40

1.58 1.54 1.55

1.59 1.56 1.57 1.57

1.59 1.66

1.61
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0.20
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komunikací
základní

Podpora životního
prostředí
středoškolské

Investice do infrastruktury
vysokoškolské

Podpora Hasičského
záchranného sboru

průměr

Graf č. 4 - Nejvýznamnější priority podle vzdělání respondentů
Po rozdělení respondentů do skupin podle vzdělání se ukázalo, že jedinou absolutní shodu lze
pozorovat u priority Péče o sakrální stavby, která je nejméně důležitou prioritou pro všechny
skupiny (nejnižší důležitost ji přiřadila skupina s vysokoškolským vzděláním – hodnocení
2,57).
Výsledky průzkumu ukazují, že každá úroveň vzdělání má vlastní preference. Relativní shoda
ohledně nejdůležitějších priorit je však patrná u všech tří skupin. Celkově lze vypozorovat, že
respondenti se základním vzděláním považují většinu priorit za významnější (průměrné
známky jsou v souhrnu nižší). Tato skupina ovšem tvoří menšinu (11 %).
Z analýzy vyplynulo, že skupina se středoškolským vzděláním, která zahrnuje valnou většinu
respondentů (65 %) svými preferencemi významně ovlivnila průměr, tudíž celkově převládají
preference středoškolsky vzdělaných.
Skupina respondentů s vysokoškolským vzděláním (24 %) vykazuje největší rozdílnost u
priority Podpora HZS, která je, na rozdíl od předchozích dvou skupin, až na 9. místě. Pořadí
nejdůležitějších priorit u jednotlivých skupin se v porovnání s průměrným výsledkem však
neliší tolik, aby nebylo možné získaná data považovat za dostatečně vypovídající.
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Základní vzdělání

Průměrná známka
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prostředí

Graf č. 5 - Nejvýznamnější priority pro respondenty se základním vzděláním
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Graf č. 6 - Nejvýznamnější priority pro respondenty se středoškolským vzděláním

Vysokoškolské vzdělání
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Graf č. 7 - Nejvýznamnější priority pro respondenty s vysokoškolským vzděláním
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Graf č. 8- Nejvýznamnější priority podle věku respondentů
Data z této analýzy indikují napříč věkovými skupinami relativní shodu u 4 nejdůležitějších
priorit a absolutní shodu u nejméně důležité priority Péče o sakrální stavby. U ostatních priorit
lze pozorovat významné rozdíly prioritizace jednotlivých věkových skupin, například Investice
do veřejných prostranství vykazuje velké rozdíly podpory u obyvatel zejména u skupin do 25
let a nad 50 let. Z těchto důvodů níže přikládáme výsledky pro jednotlivé věkové kategorie.

Nejvýznamnější priority skupiny do 25 let
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Graf č. 9 - Nejvýznamnější priority skupiny do 25 let
Věková skupina do 25 let (viz. Graf č. 9), disponující 11 % respondentů, se svými prioritami
liší od ostatních zejména Podporou HZS, kterou má jako jediná na prvním místě a považuje ji
tím za nejdůležitější. Následuje Oprava místních komunikací, Podpora životního prostředí,
Investice do infrastruktury a Investice do veřejných prostranství.
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Nejvýznamnější priority skupiny 25-50 let
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Graf č. 10 - Nejvýznamnější priority skupiny 25-50 let
Skupina respondentů ve věkové kategorii 25-50 let, která zaujímá největší počet respondentů
(48 %) v dotazníkovém průzkumu, vykazuje nejvíce absolutních shod v porovnání s průměrem.
Za nejdůležitější tato skupina považuje Opravy místních komunikací, následované Podporou
životního prostředí, Podporou HZS a Investicemi do infrastruktury.

Nejvýznamnější priority skupiny nad 50
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Graf č. 11 – Nejvýznamnější priority skupiny nad 50 let
Skupina respondentů ve věkové kategorii nad 50 let tvoří 41 % všech dotázaných. Za
nejdůležitější tato skupina považuje Investice do infrastruktury, následované stejně jako u
předchozí skupiny Podporou životního prostředí. Dále preferuje Opravy místních komunikací,
Podporu HZS a Rozvoj občanské vybavenosti.
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3.2.2. Vybrané textové připomínky respondentů
Respondenti průzkumu měli možnost do výzkumu uvést své připomínky. Uvádíme zejména
nejčastěji se opakující:


„Bylo by vhodné vybudovat ČOV.“



„...navrhuji, ať obec postaví další obecní byty“



„Dvůr na tříděný odpad včetně velkoobjemového.“



„Investovat do zázemí fotbalového hřiště, protože je využíváno i na kulturní akce



„Komunikace od nádraží je v dosti dezolátním stavu.“



„V naší obci by se měla modernizovat nebo postavit nová hasičská zbrojnice.“



„Oprava mostku na konci Školní ulice přes potok…“



„Dětské hřiště – nějaký nový prvek“

3.2.3. Shrnutí průzkumu
Priority a jejich pořadí dle respondentů průzkumu jsou shrnuty v níže uvedené tabulce. Jako
významné priority se ukázaly: Opravy místních komunikací, Podpora životního prostředí,
Investice do infrastruktury a Podpora Hasičského záchranného sboru. Jako nedůležité pak
priority Péče o sakrální stavby, Činnost místní knihovny a komunitního centra, Opravy
veřejných budov a Podpora zaměstnanosti a vznik pracovních míst.
Tabulka č. 14 - Priority rozvoje obce podle průzkumu
Pořadí priorit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Priorita

Průměrné hodnocení

Opravy místních komunikací
Podpora životního prostředí
Investice do infrastruktury
Podpora Hasičského záchranného sboru
Rozvoj občanské vybavenosti
Podpora sportovních aktivit
Podpora kultury
Rozvoj sociální sféry
Rozvoj cestovního ruchu
Podpora místních spolků
Investice do veřejných prostranství
Podpora zaměstnanosti a vznik pracovních míst
Opravy veřejných budov
Činnost místní knihovny a komunitního centra
Péče o sakrální stavby

1,55
1,57
1,61
1,64
1,76
1,86
1,90
1,91
1,96
1,99
1,99
2,05
2,11
2,14
2,50
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4. ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE
Strategická vize rozvoje obce Skalice nad Svitavou popisuje základní strategickou orientaci
obce, která deklaruje, čeho chce obec realizací rozvojové strategie v daném časovém horizontu
(tj. do roku 2030) dosáhnout.
Obec Skalice nad Svitavou se nachází v okrese Blansko v Jihomoravském kraji zhruba 13 km
severně od Blanska a 4 km jihozápadně od Boskovic, místního centra vybavenosti. Za
významnou může být považována poloha obce a její dostupnost, kterou zajišťují autobusové
a železniční spoje a pozemní komunikace, které obcí prochází. Nedaleko je také silnice I/43,
která vede z Brna přes Svitavy až do Polska.
V obci se nachází zajímavé pamětihodnosti např. kaple Panny Marie Pomocné a mnoho dalších
drobných památek v podobě soch, křížů aj. Za zmínku stojí i technická památka v podobě
nádražní vodárny. Jedním z primárních rozvojových cílů je rozvoj infrastruktury obce
a podpora životního prostředí.
Vize:
Obec Skalice nad Svitavou:


Malebné prostředí nabízející kvalitní a stabilní zázemí pro život mladých i seniorů.



Zelený život v obci v kontextu rozvoje životního prostředí.



Pestrý spolkový život a kultura v obci.



Obec s potenciálem dalšího rozvoje v oblastech bydlení, služeb, lesnictví, spolkového
života a turistiky.

Priority rozvoje obce se budou týkat především rozvoje občanské vybavenosti, infrastruktury
obce, turistického ruchu, životního prostředí, spolkového a komunitního života. Na základě
dotazníkového šetření byly stanoveny některé dílčí cíle jednotlivých priorit, které budou
realizovány během období 2021-2030 v obci Skalice nad Svitavou.
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SWOT analýza
Tabulka č. 15 - SWOT analýza
Silné stránky





Slabé stránky

Poloha v rámci Jihomoravského kraje
Dobrá dostupnost Boskovic–
místního centra vybavenosti.
Zeleň a kvalita životního prostředí
Občanská vybavenost






Příležitosti










Slabší nabídka komerčních služeb.
Nízká aktivita spolků.
Infrastruktura v obci
Stav místních komunikací

Rizika



Lokální identita, vztah obyvatel
k obci a okolí.
Rozvoj v oblasti komunitního života.
Rozšíření spolkových
a volnočasových aktivit.
Využití dotačních fondů.
Meziobecní spolupráce obcí.
Zachování tradičního rázu obce.
Budování cyklotras, turistických tras
s ohledem na životní prostředí
a okolní krajinu.
Turistický a rekreační potenciál.
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Nedostatek financí.
Vysoká administrativní zátěž.
(dotačního řízení, v podnikání,
v místní samosprávě).
Nízká podpora státu malých obcí.
V případě většího přílivu obyvatel do
obce může nastat horší sociální
identifikace obyvatelstva s místem
bydliště.
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Cíle a priority
Při zpracování této rozvojové strategie byl stanoven hlavní cíl rozvoje obce, který odpovídá
výše uvedené strategické vizi.
Globální cíl je v souladu s celostátním pohledem na danou obec, charakterizuje výchozí situaci.
A je stanoven takto: Obec Skalice nad Svitavou, obec pro spokojený život a budování zázemí
pro rodinu v malebném prostředí. Rozvoj obce s dobrou občanskou vybaveností,
fungující technickou infrastrukturou, bohatým spolkovým životem.
Cíle jednotlivých oblastí byly navrženy především s přihlédnutím k následujícím stanoviskům:


současný profil regionu,



strategická vize regionu,



globální cíle regionu,



SWOT analýzy,



výsledky průzkumu názorů občanů,



aktuální problémy obce,



aktuální návrhy samosprávy obce.

Na globální cíl navazují strategické cíle, které se pak rozpadají do prioritních rozvojových os.
Z tohoto je zřejmá provázanost a zpětná vazba na splnění předem stanoveného globálního cíle.
Strategické cíle představují ukazatel pro rozvoj dané obce a informace o stavu, kterého by mělo
být dosaženo realizací navržených rozvojových aktivit. Strategické cíle se odvozují od vizí
oblastí, globálního cíle a výsledků SWOT analýz.
Stanovení strategických cílů navazuje na výběr kritických oblastí a tvoří základ pro přijímání
rozhodnutí o opatřeních a rozvojových aktivitách.
Strategickým cílem obce Skalice nad Svitavou je rozvíjet její potenciál.
Strategické cíle:


Podpora spolkového a komunitního života.



Rozvoj infrastruktury obce.



Rozvoj občanské vybavenosti.



Podpora životního prostředí.



Rozvoj a podpora turistické infrastruktury.
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Základní myšlenkou Strategického plánu rozvoje obce je usilovat o zkvalitnění života v obci
s ohledem na různé potřeby obyvatel, s ohledem na životní prostředí a udržitelný rozvoj
technické infrastruktury. Dále rozvoj a podpora drobného podnikání, rozvoj občanské
vybavenosti.
Z tohoto cíle vyplynuly priority a opatření naplňující vizi. Jedná se o typické oblasti, které jsou
zpravidla identifikovány a řešeny v regionech jako hlavní články jejich strategií. Prioritní
oblasti rozvoje konkretizují střednědobé úkoly rozvoje dané oblasti. Navržené prioritní oblasti
rozvoje by měly být výstižné (logické provázání se strategickými cíli), výběrové (koncentrace
na danou oblast), provázané (zajištění synergetického efektu) a adresné (přesně stanovené, kdo
bude garantem a realizátorem).
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Zde přikládáme výčet prioritních oblastí rozvoje a dále následuje bližší popis prioritních oblastí
rozvoje:
Tabulka č. 16 - Prioritní oblasti rozvoje v obci Skalice nad Svitavou
PRIORITA 1.

1.1 Výstavba, oprava a rekonstrukce obecních bytů

Občanská vybavenost

1.2 Výstavba, oprava a rekonstrukce školních budov
1.3 Výstavba, rekonstrukce a údržba dětských hřišť
a sportovišť
1.4 Výstavba a oprava hasičského zázemí
1.5 Průběžná péče o historické a sakrální stavby

PRIORITA 2.

2.1 Výstavba kanalizace

Infrastruktura obce

2.2 Výstavba a údržba vodovodního vrtu
2.3 Výstavba, oprava a obnova místních komunikací a cest
2.4 Výstavba a rekonstrukce chodníků
2.5 Výstavba, obnova a rekonstrukce mostů
2.6 Výstavba veřejného osvětlení
2.7 Rozšíření inženýrských sítí

PRIORITA 3.

3.1 Výstavba a údržba cyklostezek

Turistický ruch

3.2 Informační a orientační systém obce

PRIORITA 4.

4.1 Výsadba a údržba zeleně a veřejného prostranství

Životní prostředí
PRIORITA 5.
Komunitní a spolkový
život

4.2 Systém třídění odpadů
5.1 Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů
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PRIORITA 1. Občanská vybavenost
Strategický cíl:
Cílem tohoto opatření je zkvalitnit podmínky pro bydlení místních obyvatel, přilákat mladé
lidi do obce, zkvalitnit a rozšířit nabídku občanské vybavenosti tak, aby byly zlepšeny
životní podmínky obyvatel v obci.

PRIORITA 1.1: Výstavba a oprava obecních bytů
Popis priorit y 1.1: Výstavba a oprava obecních bytů
V rámci této priority je cílem výstavba a oprava obecních bytů. Toto opatření povede
k rozvoji bydlení v obci a přispěje k možnosti občanů žít v obci kvalitní život.
V připomínkové části byla tato priorita velmi často zmiňována. Respondenti žádali obecní byty
nejen pro mladé lidi, ale i pro seniory.
Akt ivit y vedoucí k naplnění priorit y 1. 1:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace

Opatření bude realizováno v letech 2023-2024.

PRIORITA 1.2: Výstavba, oprava a rekonstrukce školních budov
Popis priorit y 1.2: Výstavba, oprava a rekonstrukce školních budov
Cílem této priority je výstavba, oprava a rekonstrukce budov základní školy. Realizace tohoto
opatření

přispěje

ke

kvalitnímu

vzdělávání
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a povede k celkovému zvýšení kvality nabízených služeb a tím i života v obci. Konkrétně bude
např. provedena rekonstrukce topné soustavy a zateplení stropů na základní škole.
Akt ivit y vedoucí k naplnění priorit y 1. 2:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře



Kolaudace



Provoz

Opatření bude realizováno v letech 2021-2022.

PRIORITA 1.3: Výstavba, rekonstrukce a údržba hřišť a sportovišť
Popis

priorit y

1.3:

Výstavba,

rekonstrukce

a

údržba

dětských

hřišť

a sportovišť
Cílem této priority je výstavba dětských hřišť a sportovišť. Toto opatření povede
ke zlepšení možnosti sportovat v obci, vést aktivní životní styl a umožní rodinám s malými
dětmi trávit volný čas pohybem na čerstvém vzduchu. Mezi záměry obce je např. oprava
fotbalového hřiště, což v připomínkové části dotazníkového šetření respondenti sami žádali.
Akt ivit y vedoucí k naplnění priorit y 1. 3:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace
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Opatření bude realizováno v letech 2023-2029.

PRIORITA 1.4: Výstavba a oprava hasičského zázemí
Popis priorit y 1.4: Výstavba a oprava hasičského zázemí
Cílem této priority je výstavba a oprava zázemí určeného pro potřeby sboru dobrovolných
hasičů v obci Skalice nad Svitavou. Toto opatření povede k zajištění kvalitního zázemí
hasičské jednotky a ke zvýšení požární bezpečnosti. Jedním ze záměrů obce je např.
rekonstrukce hasičské zbrojnice. Tato priorita byla v průzkumu nejdůležitější pro skupinu ve
věku do 25 let. Celkově byla vyhodnocena jako čtvrtá nejdůležitější priorita a také byla často
zmiňována v připomínkové části dotazníkového šetření.
Akt ivit y vedoucí k naplnění priorit y 1. 4:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace



Provoz



Údržba

Opatření bude realizováno v letech 2025-2028.
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PRIORITA 1.5: Průběžná péče o historické a sakrální stavby
Popis priorit y 1.5: Průběžná péče o historické a sakrální stavby
V rámci této priority je cílem průběžná péče o historické a drobné sakrální stavby. Toto opatření
povede k obnově a zachování historických a drobných sakrálních staveb na území obce.
Akt ivit y vedoucí k naplnění priorit y 1. 5:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace



Údržba

Opatření bude realizováno v letech 2022-2024.
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PRIORITA 2. Infrastruktura obce
Strategický cíl: Vybudování místních komunikací a zlepšení technické infrastruktury v obci.
Předmětem tohoto záměru je zejména rekonstrukce a modernizace místních komunikací a cest
včetně dobudování systémů komunikací určených pro pěší přesun obyvatel a návštěvníků obce
(chodníků). Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že infrastruktura obce je pro
respondenty třetí nejdůležitější prioritou. V připomínkové části respondenti žádali především
vybudování ČOV, opravu místních komunikací, mostů a chodníků.

PRIORITA 2.1: Výstavba a oprava kanalizace
Popis priorit y 2.1: Výstavba a oprava kanalizace
V rámci této priority je cílem vybudování a oprava kanalizační sítě a její napojení na ČOV.
Kanalizace je důležitým prvkem v infrastruktuře obce, kterým se zvýší kultura bydlení a zlepší
se životní prostředí v daném území.
Akt ivit y vedoucí k naplnění priorit y 2. 1:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře



Kolaudace



Provoz

Opatření bude realizováno v letech 2023–2028.
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PRIORITA 2.2: Výstavba a údržba vodovodního vrtu
Popis priorit y 2.2: Výstavba a údržba vodovodního vrtu
V rámci tohoto opatření je cílem výstavba a údržba vodovodního vrtu. Toto opatření povede
k zajištění dodávek pitné vody v odpovídající kvalitě a množství a ke zvýšení zabezpečení
stability dodávky pitné vody. Konkrétně bude např. zprovozněn nový vrt v k.ú. Krhov.
Akt ivit y vedoucí k naplnění priorit y 2.2:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Kolaudace



Provoz



Údržba

Opatření bude realizováno v letech 2022-2023.

PRIORITA 2.3: Výstavba, oprava a obnova místních komunikací a cest
Popis priorit y 2.3: Výstavba, oprava a obnova míst ních komunikac í a cest
V rámci této priority je cílem výstavba, oprava a obnova sítě místních komunikací a cest. Toto
opatření povede k zajištění bezpečnosti osob, silničního provozu a zvýšené mobilitě občanů
i návštěvníků obce Skalice nad Svitavou a následnému zvýšení kvality života v obci. Konkrétně
bude např. provedena rekonstrukce komunikace na nádraží a jedním ze záměrů je i oprava
místní komunikace v Zahradách, čehož si respondenti v dotazníkovém šetření sami žádali.
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Akt ivit y vedoucí k naplnění priorit y 2. 3:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře



Kolaudace



Provoz

Opatření bude realizováno v letech 2025–2030.

PRIORITA 2.4: Výstavba a rekonstrukce chodníků
Popis priorit y 2.4: Výstavba a rekonstrukce chodníků
V rámci této priority je cílem výstavba nových a rekonstrukce stávajících chodníků v obci. Toto
opatření povede ke zlepšení dopravní situace, zvýšení bezpečnosti chodců a ke zlepšení
celkového vzhledu obce.
Akt ivit y vedoucí k naplnění priorit y 2. 4:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře



Kolaudace



Provoz

Opatření bude realizováno v letech 2029-2030.
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PRIORITA 2.5: Výstavba, obnova a rekonstrukce mostů
Popis priorit y 2.5: Výstavba, obnova a rekonstrukce mostů
V rámci této priority je cílem výstavba nových a obnova a rekonstrukce stávajících mostů
v obci. Toto opatření povede ke zlepšení dopravní situace a zvýšení bezpečnosti účastníků
silničního provozu. Konkrétně bude např. obnoven most přes Úmoří. Tato priorita patří mezi
jednu z nejvíce zmiňovaných v připomínkové části dotazníkového šetření. Respondenti žádali
především opravu mostu na konci Školní ulice.
Akt ivit y vedoucí k naplnění priorit y 2. 5:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře



Kolaudace



Provoz

Opatření bude realizováno v roce 2021.

PRIORITA 2.6: Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení
Popis priority 2.6: Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení
V rámci této priority je cílem modernizace stávajícího veřejného osvětlení. Dále vybudování
veřejného osvětlení nového typu v místech, kde doposud veřejné osvětlení nebylo. Toto
opatření povede k zajištění bezpečnosti osob, silničního provozu, k ochraně veřejného
a soukromého majetku a k dobré orientaci v obci Skalice nad Svitavou.
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Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.6:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře



Kolaudace



Provoz

Opatření bude realizováno v letech 2021-2022.

PRIORITA 2.7: Rozšíření inženýrských sítí
Popis priorit y 2.7: Rozšíření inženýrských sít í
V rámci této priority je cílem rozšíření stávajícího pokrytí inženýrských sítí, kterým se zvýší
kultura bydlení a zlepší kvalita životní úrovně v obci. Konkrétně bude v obci např. vytvořena
nová lokalita pro výstavbu RD. Někteří respondenti v dotazníkovém šetření žádali právě
o zajištění stavebních parcel pro mladé rodiny.
Akt ivit y vedoucí k naplnění priorit y 2. 7:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Kolaudace



Provoz

Opatření bude realizováno v letech 2025-2026.
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PRIORITA 3. Turistický ruch
Strategický cíl: Rozvoj turistického potencionálu obce s důrazem na rozvoj atraktivit,
související infrastruktury a doplňkových služeb.

PRIORITA 3.1: Výstavba a údržba cyklostezek
Popis priorit y 3.1: Výstavba a údržba cyklostezek
Cílem této priority je výstavba a údržba cyklostezek v obci Skalice nad Svitavou. Toto opatření
povede ke zvýšení turistické atraktivity obce. Vybudovaná infrastruktura bude sloužit jako
prostředek k aktivnímu životnímu stylu obyvatel. Konkrétně bude např. vybudována
cyklostezka Mladkov-Svitávka, což bylo také jedním z častých požadavků v dotazníkovém
šetření.
Akt ivit y vedoucí k naplnění priorit y 3.1:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Posouzení zastupitelstvem



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace informačního a orientačního systému obce



Kolaudace



Provoz



Údržba

Opatření bude realizováno průběžně v letech 2022-2024.
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PRIORITA 3.2: Informační a orientační systém obce
Popis priorit y 3.2: Informační a orientační systém obce
Cílem této priority je vybudování informačního a orientačního systému v obci Skalice nad
Svitavou. Smyslem opatření je zvýšit informovanost jak pro obyvatele obce, tak i pro
návštěvníky a návazně tak zvýšit turistický ruch skrze napojení obce na informační systémy
používané v rámci ČR. Konkrétně bude např. obnovena informační tabule na nádraží.
Akt ivit y vedoucí k naplnění priorit y 3.2:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Posouzení zastupitelstvem



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace systému



Provoz



Údržba

Opatření bude realizováno v roce 2021.

PRIORITA 4. Životní prostředí

Strategický cíl: Cílem této priority je podpořit rozvoj ochrany životního prostředí v obci.
Hlavním cílem úprava veřejných prostranství, úprava a výsadba zeleně v intravilánu obce
a revitalizace vodních ploch. Tato priorita vyšla v průzkumu jako druhá nejdůležitější.

PRIORITA 4.1: Výsadba a údržba zeleně a veřejného prostranství
Popis priorit y 4.1: Výsadba a údržba zeleně a veřejného prostranství
V rámci této priority je cílem úprava veřejných prostranství, úprava a revitalizace zeleně v obci
a vybudování veřejné infrastruktury v rámci těchto úprav. Konkrétně dojde např. k revitalizaci
zeleně u bytových domů.
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Akt ivit y vedoucí k naplnění priorit y 4.1:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Stavební práce vedoucí k úpravě veřejných prostranství v obci



Revitalizace zeleně v rámci veřejných prostranství



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře



Údržba

Opatření bude realizováno v letech 2021–2025.

PRIORITA 4.2: Systém třídění odpadů
Popis priorit y 4.3: Systém třídění odpadů
V rámci této priority je cílem zkvalitnění sběru tříděného odpadu a návazné snížení uhlíkové
stopy a ekologické zátěže na životní prostředí vytvářené obyvateli obce Skalice nad Svitavou.
Jedním ze záměrů obce je např. vybudování sběrného dvora, který respondenti v dotazníkovém
šetření požadovali.
Akt ivit y vedoucí k naplnění priorit y 4.2:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Kolaudace



Provoz



Údržba

Opatření bude realizováno v letech 2028-2030.
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PRIORITA 5. Spolkový a komunitní život
Strategický cíl: Cíl napomáhá vnímání obce jako území pro radostný a spokojený život,
atraktivní pro mladé rodiny. Dává prostor se zapojit do života v komunitě. Udržení a rozvoj
spolkového a komunitního života vede k posílení lokální identity prostřednictvím spolupráce
místních lidí a práce s dětmi a mládeží. Pro vědomí lokální identity je důležité formování vztahu
k určitému místu se zvláštním zřetelem na děti a mládež. Spolky obce a neziskové organizace
podílejí na většinovém společenském a kulturním dění v obci, jejich činnost má mezigenerační
kontinuitu.

PRIORITA 5.1: Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů
Popis priorit y 5.1: Podpora volnočasových aktivit dět í, mládeže a seniorů
Cílem této priority je vytvoření kvalitní volnočasové náplně pro děti, mládež a seniory.
Přiměřená míra volnočasových aktivit vede k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času
a je dobrou prevencí patologických jevů u dětí a mládeže. Jedním ze záměrů obce je např.
dovybavení Polyfunkčního komunitního centra.
Akt ivit y vedoucí k naplnění priorit y 5.1:


Vytipování vhodných volnočasových aktivit



Výběr vhodné lokality a data realizace



Personální zajištění volnočasových aktivit



Zajištění průběhu volnočasových aktivit



Propagace akce

Opatření bude realizováno v letech 2021-2030.
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5. MONITOROVACÍ UKAZATELE
Monitorovací ukazatele vyjadřují naplnění Strategického plánu (globálního cíle a strategických
cílů). Zvolené ukazatele naplňují efektivitu realizace dílčích opatření a projektů a propojenost
souvisejících aktivit. Vyhodnocení a porovnání ukazatelů bude vypovídat o rozvoji obce
a naplňování zvolené strategie. V průběhu naplňování monitorovacích ukazatelů se může
ukázat, že dané ukazatele se nedaří realizací zvolených aktivit naplnit. V této chvíli je nutné
uvažovat o úpravě či změně v rámci naplňování Strategického plánu, a to prostřednictvím
aktualizace Strategického plánu.
Monitorovací ukazatele budou navrženy až po schválení navržených strategických cílů
Zastupitelstvem obce.
Zpracování Strategického plánu obce Skalice nad Svitavou má potřebu střednědobého
programování při využívání různých dotačních titulů. Daná potřeba zdůrazňuje princip
integrovaného přístupu k řešení problémů (průřez aktivit, víceoborové zaměření projektů).
Proces postupného naplňování Strategického plánu se nazývá „implementace“.

6. IMPLEMENTACE STRATEGICKÉHO
ROZVOJOVÉHO PLÁNU
Implementace je složitým a dlouhodobým procesem, který je závislý na těchto faktorech:
-

politické vůli a otevřenosti vedení obce,

-

jasných pravidel při naplňování Strategického plánu,

-

organizační struktuře,

-

komunikaci, informovanosti a propagaci,

-

kontrole,

-

zpětné vazbě a dalších specifických faktorů.

Financování dílčích projektů je považováno vždy za klíčový problém v celém rozvojovém
procesu. Praxe a zkušenosti však ukazují, že významným faktorem k naplňování Strategického
plánu je promyšlenost, funkčnost celého systému a personální zajištění. Měl by být zaveden
průhledný systém nakládání s veřejnými prostředky, se kterými nakládají důvěryhodní lidé.
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Jinak dochází ke kritice a zpochybňování účelnosti a efektivity vynakládaných finančních
prostředků, což může být předmětem i různých sporů a diskuzí.
U většiny podporovaných projektů se předpokládá společné financování schválených projektů.
Tím je myšleno kofinancování z rozpočtu obce, v některých případech doplněné o finanční
podporu z jiných zdrojů (krajské dotace či dotace z EU). Předpokládá se, že se realizátoři budou
ucházet o spolufinancování z různých finančních zdrojů (např. kraj, stát, EU či jiné).
Tím bude naplňován princip doplňkovosti „adicionality“, což znamená, že se finanční
prostředky vynakládané z krajského, státního nebo EU rozpočtu budou doplňovat, nikoliv
nahrazovat vlastní finanční prostředky na rozvoj obce.
Dále je doporučen princip koncentrace, který navrhuje cílené soustředění finančních prostředků
jen pro nejproblémovější oblasti rozvoje, aby nedocházelo k jejich rozmělňování do velkého
množství malých projektů do různých oblastí.
Jednotlivá opatření Strategického plánu tak, jak jsou popsána pro příslušné kritické oblasti, jsou
vzájemně propojena a při jejich realizaci musí být s tímto počítáno. Strategický plán je celek,
který přinese výsledek pouze v případě, že budou rozhodující instituce a vlivní jednotlivci obce
a regionu spolupracovat a svoje dílčí činnosti vzájemně propojovat a podporovat. Koordinace
činností bude významnou součástí procesu implementace.
-

Monitoring implementace a komunikace s okolím

Proces strategického plánování vyvolává určitou potřebu vyhodnocování toho, co má být
dosaženo s porovnáním skutečně dosažených výsledků s Plánem. Tomuto procesu se obecně
říká Monitoring. Monitorováním je také označováno průběžné hodnocení plnění Strategického
plánu dle stanovených pravidel. Především se hodnotí finanční a fyzické ukazatele, kvalita
a kvantita odvedené práce, hospodářské a sociální dopady, vliv projektů na životní prostředí,
kvalitu života apod. O dílčích výsledcích je informováno Zastupitelstvo obce. V případě
potřeby se provádí operativní změny při realizaci projektů či dokonce úprava celého
nastaveného systému.
Smyslem celého monitoringu je sledování naplňování Strategického plánu a jeho cílů. Je nutné
monitorovat, zda realizace konkrétních projektů přináší přímý vliv na žádané změny v rozvoji
obce a či je vhodné přehodnotit zvolenou cestu prostřednictvím aktualizace Strategického
plánu, a přitom zvolit jinou cestu rozvoje.
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Součástí celého systému je efektivní komunikace a vzájemná informovanost mezi jednotlivými
organizačními složkami uvnitř i vně systému. Jde o dlouhodobý proces, který si vyžaduje
odbornou péči a politickou vůli vrcholných představitelů obce a začleněných organizací. Do
této oblasti spadá i neustálá komunikace s krajem, státními úřady a ostatními subjekty jak
uvnitř, tak i vně regionu. V tomto smyslu se jedná o organizace a podniky v zájmové sféře obce.
Patří sem také neustálá propagace a prezentace Programu rozvoje, osvěta široké veřejnosti
a snaha o získání přízně a spolupráce veřejnosti při rozvoji obce.
Tímto bude naplňován princip partnerství, který zdůrazňuje aktivní spolupráci rozhodujících
institucí v regionu. Pro efektivní partnerství je potřebné splnit řadu podmínek, ke kterým patří
odborná a morální úroveň partnerů, vzájemný respekt a ochota ke kompromisním řešením.
Ceněna je spolupráce veřejného a soukromého sektoru při řešení problémů ve společně
užívaném území.
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Vzor projektového listu
Pro identifikaci rozvojových projektů je navržen projektový list, který je závazně používán pro
všechny rozvojové projekty obce. Bude používán jako závazný dokument v celém projektovém
cyklu, zahrnující fázi přípravy, realizace, monitoringu a kontroly.
Níže předkládáme „vzor projektového listu“. V projektovém listu budou zaznamenány údaje
k dílčímu projektu.

6.1.1. Projektový list

Karta projektu č.1
Název projektu:
Obec Skalice nad Svitavou

Investor / nositel projektu
Odpovědná osoba
Zařazení projektu do SP
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy
projektu)

Připravenost projektu
Investiční záměr
Projektová dokumentace
Doklady dle staveb. zákona
Výběrové řízení
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Odhad celkových nákladů
Předpokládaná doba realizace
Možnosti financování
Dotační
Z rozpočtu obce
Z darů
Z jiných zdrojů
Ostatní – poznámky a připomínky

Tabulka č. 17 - Vzor projektového listu
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7. NÁVRH NA FINANCOVÁNÍ
Financování a schopnost realizovat rozvojové projekty
Základní ekonomický axiom, že vždy bude existovat více potřeb a přání než zdrojů k jejich
naplňování, platí i v regionálním rozvoji. K získání reálnějších představ o možnostech daného
území, resp. jeho správy (vedení managementu), může dobře posloužit analýza finančních
možností. Ta se může skládat z analýzy rozpočtu obce, identifikace běžných a investičních
výdajů v minulosti a naplánované budoucnosti a identifikace volných prostředků. Dále je třeba
posoudit schopnost obcí sdružovat prostředky (v rámci mikroregionu). V zásadě je cílem
identifikovat vlastní zdroje použitelné na financování nebo kofinancování rozvojových
projektů. Následně je třeba provést analýzu ostatních vnějších zdrojů financování, tedy
možnosti, kde lze vratné nebo nevratné prostředky na rozvojové aktivity získat. V zásadě platí,
že donor určuje pravidla použití svěřených fondů, a proto i pravidla financování mohou mít vliv
na škálu realizovatelných činností.
V neposlední řadě jde o posouzení vlastních schopností řízení rozvojových aktivit. Na jedné
straně totiž stojí schopnost přicházet s inovativními projekty a úspěšně se ucházet o rozvojové
fondy, ale na druhé straně stojí schopnost projektového managementu, tedy řízení projektů tak,
aby bylo dosaženo naplánovaných výstupů, a aby výsledky naplňovaly původní očekávání.
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Základní možnosti podpor
7.2.1. Programy pro programové období 2014-2020
Pro programové období 2014-2020 jsou připraveny nové programy, které budou
spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Proces přípravy
programů probíhá souběžně na úrovni EU a na národní úrovni.

Graf č. 12 - Alokace ESI fondů mezi programy v období 2014-2020

Národní operační programy
1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený
Ministerstvem průmyslu a obchodu;
2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy;
3. Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
4. Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;
5. Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;
6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
7. Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy;
8. Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
9. Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství;
10. Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství;
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Programy přeshraniční spolupráce
1. Interreg V-A Česká republika - Polsko, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
2. Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, koordinovaný na území České
republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
3. Interreg V-A Rakousko - Česká republika, koordinovaný na území České republiky
Ministerstvem pro místní rozvoj;
4. Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl
EÚS 2014-2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní
rozvoj;
5. Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020,
koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce
1. Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE, koordinovaný na
území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
2. Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE, koordinovaný na území České
republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením vlády ČR č.
447 ze dne 12. června 2013);
3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinované na území
České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.
4. Program meziregionální spolupráce ESPON 2020
5. Program meziregionální spolupráce INTERACT III
6. Program URBACT III
Programy byly vymezeny v návaznosti na 8 tematických okruhů stanovených na národní
úrovni, které představují „převodník“ mezi úrovní národních rozvojových priorit a cílů
a prioritních os jednotlivých programů. Tyto okruhy se opírají o řádně zdůvodněné
problémové analýzy zpracované resorty, kraji a zástupci měst a obcí a byly podrobeny dlouhé,
důkladné a detailní debatě a systematickému ověřování potřeb ze strany partnerů.
Programy jsou připravovány v gesci příslušných resortů a projednávány s relevantními
partnery regionálními, lokálními, hospodářskými i sociálními a také se zástupci neziskového
sektoru. Koordinací přípravy programových dokumentů jak na úrovni ČR, tak i EU bylo
usnesením vlády č. 650 ze dne 31. srpna 2011
ČR.
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Doplňkové možnosti
V předchozí kapitole jsou uvedeny možnosti dotačních titulů a podpor na léta 2014–2020,
převážně z prostředků Evropského společenství.
Obec Skalice nad Svitavou má možnost využít také řadu menších programů pod záštitou
ministerstev České republiky, které vyhlašují dotace vázané na konkrétní oblast podpory. Tyto
programy jsou vyhlašovány průběžně a řeší aktuální potřeby obcí v daných letech.
Dnes jsou k dispozici také odborné poradenské vyhledavače, kde podle předmětu podpory nebo
podle žadatele okamžitě vyhledá vyhlášený program. Mezi nejznámější např. www.edotace.cz,
www.mmr.cz odkaz na fondy EU (webový portál o fondech financovaných z Evropské unie).
Důležitým zdrojem finančních zdrojů mohou být také mnohá partnerství v národních projektech
a v projektech větších měst. Tyto projekty mohou také přinést obci pomoc pro určitou cílovou
skupinu obyvatel.
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8. DATABÁZE PROJEKTŮ
Databáze projektů tvoří samostatně svázanou část, jelikož se jedná o „živý materiál“,
který bude průběžně doplňován a aktualizován v závislosti na požadavcích jednotlivých členů
samosprávy obce.
Tabulka č. 18 - Databáze projektů
NÁKLADY
V KČ

ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Výstavba obecních bytů
Rekonstrukce topné soustavy v ZŠ+ zateplení
stropů
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Opravy křížků v obci
Opravy fotbalového hřiště – zastřešení pódia,
zastřešení hlediště, oprava kabin
Vybudování kanalizace
Zprovoznění nového vrtu v k.ú. Krhov
Rozšíření inženýrských sítí – vytvoření nové
lokality pro výstavbu RD – zpracování
urbanistické studie
Oprava místní komunikace v Zahradách
Oprava účelových komunikací u bytových domů
Obnova mostu přes Úmoří
Rekonstrukce komunikace na nádraží + oprava
chodníků (přestupní terminál)
Dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení
Cyklostezka Mladkov-Svitávka

15. Obnova informační tabule na nádraží
16. Revitalizace zeleně u byt. domů
17. Sběrný dvůr

18.

Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a
seniorů-dovybavení PKC mobiliářem
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PRIORITA

10 000 000 Priorita 1 –
Občanská
1 000 000 vybavenost
3 000 000
70 000
750 000
70 000 000 Priorita 2 –
1 500 000 Infrastruktura
obce
250 000
10 000 000
1 500 000
5 000 000
20 000 000
700 000
100 000 Priorita 3 –
Turistický
15 000
ruch
250 000 Priorita 4 –
Životní
1 000 000
prostředí
Priorita 5 –
Spolkový a
50 000
komunitní
život
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Tento dokument byl zpracován v roce 2020 společností Solutionist s.r.o. zastoupenou
Ing. Miroslavem Kölblem.
Za Solutionist s.r.o.:

Ing. Miroslav Kölbl
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