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Úvod
Program rozvoje obce Veliká Ves na období 2017-2024 je základním plánovacím
dokumentem obce, který doposud mezi plánovacími dokumenty obce chyběl. Jeho vznik doporučuje
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce, protože zachycuje hlavní
problémy a předpoklady jejího rozvoje a formuluje možná řešení. Umožňuje tak komplexní přístup
k řešení problémů a podporuje využívání finančních a personálních kapacit obce i jejího celkového
potenciálu. Je také podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech. Program
rozvoje by měl být rovněž jedním ze základních podkladů pro aktualizace územního plánu.
Dokument vytvořila Místní akční skupina Vladař s důrazem na zapojení veřejnosti do tvorby
tohoto plánu a s přihlédnutím k metodice Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Plán byl tvořen
v období září 2016 až května 2017 s vedením obce a ve spolupráci s místními občany. Občané měli
možnost se vyjádřit v tištěných i elektronických dotaznících a připomínkovat rozpracovaný plán
vyvěšený na webu obce.
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Obrázek 1 Historické obrázky obcí Podletitz (Podlesice), Großwitschitz (Vitčice), Weitentrebetitsch (Široké Třebčice) a
Michelsdorf (Veliká Ves)

Zdroj: www.heimatkreis-podersam-jechnitz.de
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1.1 Charakteristika obce
1.1.1

Základní údaje
Obec Veliká Ves se nachází na horním toku Třebčického potoka a potoka Dubá u jižního úpatí
Doupovských hor na území okresu Chomutov v Ústeckém kraji. Veliká Ves je centrem okrajové
hnědouhelné pánve přibližně vymezené sousedními vesnicemi. Chomutov je vzdálen 30 km. Ze
severu sousedí s obcí Račetice, ze západu městem Mašťov, na jihu s obcí Krásný Dvůr a na západě
s městem Podbořany. Územím obce prochází silnice č. 224 Vejprty – Očihov a železniční trať č. 164
– Doupovská dráha zastávka Vitčice. Obec Veliká Ves má jedno katastrální území (Veliká Ves) a 5
místních částí (Veliká Ves, Podlesice, Vitčice, Nové Třebčice a Široké Třebčice). Příslušnou obcí
s rozšířenou působností je město Kadaň, která je vzdálena 18 km. Veliká Ves byla také úspěšná
v soutěži Vesnice roku. V roce 2008 získala Oranžovou stuhu (za spolupráci obce a zemědělského
subjektu) a v roce 2004 dokonce Zlatou stuhu (vítěz krajského kola).
1.1.2

Historické souvislosti
Obec Veliká Ves vznikla teprve v roce 1960 při reorganizaci krajů a okresů. Sloučili se
samostatné obce Podlesice, Široké Třebčice (se svojí místní částí Nové Třebčice) a Veliká Ves. Do
té doby patřili obce do podbořanského okresu, který ale v rámci této reorganizace zanikl. Následně
byly včleněny do okresu Chomutov, i když některé vazby na Podbořansko, jako přirozené spádové
území zůstaly. Všechny současné místní části bývaly samostatnými obcemi s bohatou místní historií.
Obce spojovala těžba uhlí v blízkých dolech, které však pro svoji nerentabilitu skončili na začátku
20. století. Dalším pojítkem je zemědělská tradice území díky velmi úrodné půdě. Jako ostatní sídelní
celky v regionu, ráz obcí a krajiny se výrazně změnil po odsunu českých Němců a následné
kolektivizaci. Díky přerušení přirozeného vývoje a administrativnímu slučování zde vzniklo několik
zajímavostí: v obci Veliká Ves je největší počet obyvatel v místní části Široké Třebčice a obecní úřad
sídlí v místní části Podlesice.
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Obrázek 3Lokalizace Velké Vsi v rámci ČR

Obrázek 2Lokalizace katastru obce Veliká Ves

Zájmové území
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Obyvatelstvo a demografická situace

K začátku roku 2016 činil počet obyvatel Veliké Vsi celkem 299 obyvatel. Z výsledků
celoplošných sčítání lidu vychází, že počet obyvatel po většinu času klesal. Až při posledním sčítání
lidu nastal mírný nárůst. Z každoročních dat o počtu obyvatel vyplývá, že od roku 2008 dochází
k mírnému růstu.
Zastoupení pohlaví je dlouhodobě přibližně vyrovnané. Od roku 2008 do 2014 nastal většinou
přirozený přírůstek obyvatel. Počet narozených byl vyšší než počet zemřelých. Počet nově
narozených občánků se pohybuje průměrně okolo 4. Ve sledovaném období v oblasti migrace
panoval rovnovážný stav. V důsledku těchto faktorů, se podíl seniorů v místní komunitě drží na
stabilní úrovni 12 %. Pozitivním faktem je, že podíl dětí se drží kontinuálně okolo 16 %. Přesto
dochází ke zvyšování průměrného věku v obci a pomalému přesunu z produktivní do poproduktivní
skupiny obyvatel. Jak ukazuje graf č. 1, v posledním čtvrtstoletí se průměrný věk obyvatel Veliké Vsi
zvýšil o 15 %, z 37 na téměř 42 let. Vzhledem k rozvojovým záměrům, nelze v budoucnu očekávat
skokové navýšení počtu obyvatel např. výstavbou bytových domů. Zastavení poklesu počtu obyvatel
a jeho mírný růst může zapříčiňovat trend stěhování lidí do menších obcí při větších městech či návrat
lidí, kteří odešli dočasně za studiem či prací. K tomu je ale potřebné zajišťovat a udržet dobré
podmínky pro mladé rodiny.
Podle vzhledu grafu č. 2 je patrné, že v místní populaci jsou patrné tři babyboomy v ročnících
0-4 roky, 30-39 let a 55-64 let. V nejvyšších věkových kategoriích převažují ženy. Celkem 5 žen byly
starších 80 let, naopak ve stejné věkové skupině žil pouze 1 muž. Z grafu 3 je možné vyčíst
vzdělanostní strukturu obyvatel Velké Vsi. Největší podíl mají obyvatelé se středoškolským
vzděláním bez maturity. 29 % obyvatel má pouze základní vzdělání nebo jej nemá dokončené. Podíl
obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou činí 18 %. Vysokoškolské či vyšší odborné
vzdělání má 7 % obyvatel, což je pod krajským i celostátním průměrem. Svědčí to o trendu, že
absolventi tímto vzděláním se po ukončení studia do Veliké Vsi již převážně nevrací.
Podle sčítání lidu, domů a bytů se za věřící považuje 11 % obyvatel, 39 % obyvatel uvedlo,
že jsou bez náboženského vyznání a 50 % obyvatel neuvedlo žádnou odpověď. Z těch, kteří se
přihlásili k nějaké církvi, celkem 3 % uvedlo církev římskokatolickou, 4 % se pak označilo za věřící,
ale nehlásící se k žádné církvi. Římskokatolická farnost Podbořany má ve své správě kostel v obci
Široké Třebčice a Římskokatolická farnost Kadaň má ve své správě kostel ve Veliké Vsi a Podlesicích.
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Graf 1 Průměrný věk obyvatelstva ve Veliké Vsi
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Graf 2Věkové složení obyvatelstva Veliké Vsi podle pohlaví
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Graf 3 Struktura obyvatelstva podle typu studia
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Graf 4Celkový počet obyvatel
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Graf 5Počet obyvatel ve všech místních částech
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Zdroj: ČSÚ a SLBD 2011

1.1.4

Trh práce
Trh práce je významně ovlivněn vyjížďkou za prací do lokálních subcenter Kadaně, Žatce a
Podbořan. Ve Veliké Vsi samotné je nízký počet volných pracovních míst a příležitostí, obzvlášť pro
obyvatele s vyšším vzděláním. Významnými zaměstnavateli v okolí jsou průmyslové zóny
v Podbořanech, Kadani či Žatci. V místě působí ekonomické subjekty, které se zaměřují na činnost
zemědělství, stavebnictví a dále služeb. Míra nezaměstnanosti do roku 2008 klesala, následně
s příchodem celosvětové krize vyskočila až na 14 %. Avšak od té doby se nezaměstnanost výrazně
snižuje s oživením celé ekonomiky.
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Graf 6Míra nezaměstnanosti ve Veliké Vsi v %
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Tabulka 1Vyjíždějící do školy a zaměstnání

Vyjíždějící, doba cesty
Vyjíždějící do zaměstnání a škol
v tom:
v rámci obce
do jiné obce okresu
do jiného okresu kraje
do jiného kraje
do zahraničí
Vyjíždějící denně mimo obec
z toho doba cesty:
do 14 minut
15–29 minut
30–44 minut
45–59 minut
60–89 minut
90 a více minut
Zaměstnaní bez stálého pracoviště
Zaměstnaní a žáci s nezjištěným
místem pracoviště, školy v ČR
Zdroj: ČSÚ a SLDB 2011

celkem

Zaměstnaní
muži
49
27

Žáci
a studenti

ženy
22

16

7
23
10
5
4
34

3
12
6
3
3
19

4
11
4
2
1
15

X
9
3
3
1
13

6
20
6
1
x
1
6

2
14
2
x
x
1
6

4
6
4
1
x
x
x

2
8
2
1
x
x
x

7

5

2

2
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1.1.5

Hospodářství
Ve všech místních částech Veliké Vsi jsou k dispozici prostory pro podnikání typu brownfield.
Jedná se o bývalé zemědělské a hospodářské budovy. Nové plochy pro podnikání se nachází ve
Veliké Vsi (areál místního zámečku), dále v Nových Třebčicích (areál bývalé bejkárny). V řízení je
nyní změna územního plánu z roku 2011. V návrhu změny č. 1 Územního plánu obce Veliká Ves se
počítá s možností nové plochy pro rozvoj podnikatelských aktivit u obce Podlesice, a to konkrétně
výstavba farma skotu a bioplynové stanice na rozloze 9,9 ha. Na téma vybudování kravína se v červnu
2016 konalo místní referendum, které ale nesplnilo zákonné podmínky, aby jeho výsledek byl pro
zastupitelstvo závazné. V obci působí firma AGRO Podlesice, zemědělská farma Široké Třebčice,
která patří Ing. Zdeňku Ornstovi a v Nových Třebčicích podniká v zemědělství rodina Máškova. Ve
Vitčicích najdeme zámečnickou firmu, v Podlesicích zahradnictví a firmu zabývající se výkopovými
pracemi. Do budoucna, pokud vše půjde podle představ investora, vznikne v Podlesicích minipivovar.
Původní objekty a zařízení státního statku sloužící zemědělství byly restituovány či
privatizovány na výrobu či drobné podnikání. Zemědělská půda na území obce je obhospodařována
z velké části farmou pana Ornsta a společností AGRO Podlesice, jejíž vlastník pochází z Nizozemska.
Ve Veliké Vsi působilo v roce 2015 celkem 27 ekonomických subjektů. Převažují živnostníci a
mikropodniky do 10 zaměstnanců. Polovina z nich působí v odvětví služeb.
Graf 7Struktura aktivních ekonomických subjektů v %

37%

41%

Zemědělství, lesnictví, rybářství
Stavebnictví
Služby

22%

Zdroj: ČSÚ
1.1.6

Infrastruktura a technická vybavenost
Vodárenská infrastruktura je ve vlastnictví společnosti Severočeské vodárenské společnosti

a.s. Odvádění splaškových vod v Podlesicích je prováděno kanalizací, která ústí do čistírny odpadních
vod na okraji obce.
Kanalizace chybí kompletně v obci Nové Třebčice, Široké Třebčice a ve Vitčicích. V obci
Veliká Ves je čistička odpadních vod, na kterou je napojen areál místního zámečku a bytovka, která
je ve vlastnictví obce. V současné době probíhá projektová příprava na odkanalizování všech
místních částí. Odpovědnost za vývoz odpadních vod je tak na majitelích nemovitostí, převážně
pomocí septiku.
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Veřejné osvětlení v jednotlivých obcích je různého stáří. V Podlesicích a Vitčicích je veřejné
osvětlení nejnovější. V ostatních obcích prošlo veřejné osvětlení částečnými rekonstrukcemi. V obci
Podlesice a Vitčice bylo při rekonstrukci veřejného osvětlení uloženo do země elektrické a telefonní
vedení. Veliká Ves nedisponuje místním rozhlasem. Pro šíření informací občanům je využíván SMS
rozhlas, který byl pořízen na konci roku 2016 a postupně začíná být využíván vedením obce
k informování svých občanů. K internetu je možné se připojit přes dva místní poskytovatele skrz
technologii Wi-Fi (rychlost do 16Mbps) nebo pomocí telefonní linky, technologie ADSL či VDSL
(rychlost do 40Mb).
V obci a nejbližším okolí nejsou zatím vybudovány žádné cyklostezky, cyklotrasy ani
turistické značky. Pro pohyb pěších a cyklistů mimo zastavěnou část obce slouží účelové polní cesty.
Příkladem je polní cesta na Račetice. Pozemkové úpravy v katastru Veliké Vsi neproběhly, ale obecní
úřad v minulosti o pozemkovou úpravu usiloval, prozatím neúspěšně.
Místní komunikace ve vlastnictví obce mají ve většině starší, ale stále dostatečně kvalitní
asfaltový povrch. Výjimku tvoří zvažované prodloužení místní komunikace v obci Nové Třebčice.
Tato cesta bude navazovat na stávající asfaltovou silnici, která vede podél Třebčického potoka. Obec
v roce 2017 předpokládá její prodloužení cca o 30 metrů, a to z důvodu plánované výstavby
rodinného domu. Povrch komunikace bude tvořen asfaltovým recyklátem. S plánovanou výstavbou
rodinných domů v Podlesicích (v současné době se jedná o 4 rodinné domy), bude nutné vybudovat
příjezdovou asfaltovou cestu k těmto rodinným domům. Síť chodníků na území Veliké Vsi je velmi
nedostatečná. Buď neexistují vůbec (Veliká Ves, Široké a Nové Třebčice) nebo jsou ve špatném stavu
(Vitčice). Nový chodník se nachází pouze na návsi v Podlesicích. Velký problém s neexistencí
chodníků pociťují obyvatelé Širokých Třebčic, kde prochází krajská silnice II. třídy č. 224 VejprtyOčihov. Je zde značná osobní, a především nákladní doprava. Pohyb chodců a cyklistů při kraji
komunikace je tak nebezpečný pro všechny účastníky silničního provozu. V současné době probíhá
revize stávajícího projektu na vybudování chodníku podél této silnice a obec předpokládá realizaci
v průběhu roku 2018.
Integrovaný dopravní systém Ústeckého kraje – Doprava Ústeckého kraje (DÚK) obsluhuje
obec autobusovou a železniční dopravou. V pracovní dny je autobusová doprava zajištěna minimálně
6 autobusovými spoji. Dálkové spoje se dají absolvovat s přestupem v Kadani, Podbořanech a Žatci.
Vlaková doprava má pouze turistický charakter. Provoz Doupovské dráhy, kterou financuje Ústecký
kraj, je omezen pouze na víkendy a svátky. Autobusové zastávky jsou ve Vitčicích, Podlesicích a
Širokých Třebčicích jsou v dobrém stavu. Zastávky ve Veliké Vsi a Nových Třebčicích jsou zděné a
obec je plánuje v dohledné době opravit.
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Kvalita života a vybavenost
Bydlení

Domovní fond obce Veliká Ves tvořilo v roce 2011 podle údajů SLBD celkem 126 domů,
z nich 95 % byly rodinné domy. Počet bytů ve Veliké Vsi byl celkem 103 jednotek. Rodinná zástavba
se rozšiřovala po roce 1990 především v Podlesicích. Územní plán obsahuje další plochy určené
k rodinné zástavbě v každé místní části. Nejblíže je výstavba 4 rodinných domů v Podlesicích.
1.1.7.2

Školství

Ve Veliké Vsi se nenachází školské zařízení. Děti jezdí do školy v Krásném Dvoře,
Podbořanech, Kadaně, Vilémově nebo Radonicích.
1.1.7.3

Zdravotnictví a sociální služby

Zdravotnické zařízení se ve Veliké Vsi nenachází. Občané za základní zdravotní péčí dojíždí
do Podbořan, Kadaně a Radonic. Další specializovaná pracoviště se nachází v Podbořanech či
Nemocnici Žatec, Kadaň a Chomutov.
1.1.7.4

Památky1, kultura a spolkový život

Na území obce se nachází množství památek. Mezi místně významné patří kostel sv. Jakuba
apoštola ve Veliké Vsi se zvoničkou, kostel v Širokých Třebčicích, který v roce 2016 prošel
částečnou rekonstrukcí. Byly vyměněny krovy a střecha dostala novou krytinu. Podbořanská farnost
do budoucna počítá s další rekonstrukcí. Poté by kostel sloužil jako kulturní centrum obce, kde by
probíhaly různé výstavy, koncerty, a dokonce se zde počítá s možností výuky některých předmětů
pro žáky okolních škol. Další významnou památkou je kostel svatého Vavřince v Podlesicích.
V zastavěném území obcí se nachází množství dalších drobných památek např. pomníky obětem
světových válek, kamenné skulptury svatých (nejčastěji je zobrazen sv. Jan Nepomucký), či morový
sloup. Postupně dochází k jejich opravám.
Ve volné krajině se nachází do 10 drobných sakrálních památek v různém stavu poškození.
K jejich opravám dochází taktéž postupně. Z grantů na podporu zákonem nechráněných památek jsou
postupně opravovány ohradní zdi hřbitovů, které má obec ve správě. V roce 2016 byla takto opravena
zeď hřbitova ve Veliké Vsi.
V oblasti živé kultury, obec disponuje obecním sálem v Podlesicích, který ale potřebuje
rekonstrukci. Mezi nejvýznamnější akce, které v obci probíhají, patří Svatovavřinecká pouť
v Podlesicích, Svatojakubská pouť ve Veliké Vsi, která probíhá současně se srazem motorkářů. Dále
zde byl obnoven Masopustní průvod, který prochází obcí Nové Třebčice, Vitčice a Podlesice. Dalšími
kulturními akcemi je tradiční Dětský den, Soutěž v požárním útoku O pohár starosty obce, Drakiáda
a Adventní posezení. Ve Veliké Vsi aktivně působí organizovaně Sbor dobrovolných hasičů
Podlesice, který má i výjezdovou jednotku, dále Sbor dobrovolných hasičů Široké Třebčice a ve
Veliké Vsi mají svoji klubovnu motorkáři. V Podlesicích se schází k biliardu spolek Náhoďáci.
1.1.7.5

Sport, volný čas, rekreace, cestovní ruch

V obci působí dobrovolní hasiči, motorkáři. Ke sportovnímu vyžití lze využít fotbalové hřiště
ve Vitčicích. V místních částech se nachází dětská hřiště v různém technickém stavu. V roce 2016
vzniklo nové dětské hřiště v Širokých a Nových Třebčicích. V horizontu dvou let počítá vedení obce,

1

Seznam všech zákonem chráněných památek na území obce: www.1url.cz/rtwgK
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že v každé vesnici bude nové dětské hřiště, které odpovídá současným normám, tak aby bylo pro děti
i jejich rodiče zdraví bezpečné. V Podlesicích je počítáno s multifunkčním hřištěm na nohejbal, tenis
fotbal a podobně.
Rekreační funkce je vzhledem k charakteru obce omezená na krátkodobou každodenní
rekreaci pro obyvatele obce. Veliká Ves leží stranou atraktivních oblastí cestovního ruchu i zájmu
turistů. Katastr obce má za současných podmínek z hlediska míry rekreační využitelnosti z pohledu
cestovního ruchu nízké předpoklady.
Obec je propagována vlastními webovými stránkami, dále prostřednictvím profilu na síti Facebook.
V neposlední řadě v rámci aktivit dobrovolného svazku obcí Radonicko, jejímž je obec členem.
1.1.7.6

Služby

Budova obecního úřadu se zasedací místností se nachází v horní části obce Podlesice, a to nad
místním kostelem. Úřad poskytuje také služby Czech Point. Ve Veliké Vsi v současnosti není obchod,
ale o jeho obnovení s vybraným sortimentem potravin je do budoucna uvažováno.
Ve Veliké Vsi jsou provozovány různé druhy služeb (viz kapitola Hospodářství) Většina
těchto služeb je součástí objektů k bydlení jako vestavěná vybavenost. Ostatní služby jsou dostupné
v Podbořanech, komplexní zázemí zajišťuje blízká Kadaň či Žatec. Nejbližší policejní stanice je
v Radonicích. Kriminalita v regionu je pod republikovým průměrem.
Graf 8Kriminalita a její objasněnost v okr. Chomutov v letech 2014-2015

Zdroj: Policie ČR
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Správa obce

Správa je v obci zastoupena obecním úřadem. Obecní úřad nevykonává správní činnost pro
jiné obce, zajišťuje správu pouze pro území obce. Obecní zastupitelstvo je 9členné, obec zastupuje
starosta.
Obec vlastní 8 obyvatelných obecních bytů, dalších minimálně 7 bytů plánuje upravit, a to
v bytovkách ve Vitčicích a v Širokých Třebčicích. Obecní úřad informuje své občany pomocí úřední
desky a elektronické úřední desky, dále pomocí tzv. vývěsek, které se nacházejí v každé obci, na
webových stránkách, profilu Veliké Vsi na síti Facebook, dále SMS rozhlasem či informačním
zpravodajem Obecní drbna, který vychází jednou za dva měsíce. Rozpočtové saldo je v posledních
letech kladné. Obec hospodaří s mírnými přebytky a je bez dluhů. Hlavním nedaňovým příjmem je
pachtovné z obecních polností, které jsou pronajímány.
Graf 9Vývoj rozpočtového hospodaření obce Veliká Ves

Zdroj: MF ČR

1.1.7.8

Vnější vztahy a vazby

Obec Veliká Ves je členem Místní akční skupiny Vladař, která sdružuje 52 obcí z regionu.
Dále je členem Dobrovolného svazku obcí Radonicko. Veliká Ves je také členem Svazu měst a obcí
ČR a Sdružení místních samospráv ČR. Veliká Ves má dále majetkové podíly ve firmách Skládka
Vrbička a Severočeská vodárenská společnost a dále v České spořitelně a.s. Sousedské přeshraniční
vztahy jsou udržovány se saskou obcí Cunersdorf.
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Životní prostředí

Veliká Ves je obec se zemědělskou tradicí, která se až do roku 1945 držela v intencích
generacemi zdokonalované drobné malovýroby. Ta byla velmi rychle nahrazena v rámci
kolektivizace 50. let extenzivní zemědělskou činností v rámci místního JZD, později Státního statku,
kterou provázelo scelování pozemků, zvyšování výkonu mechanizace, rozorávání mezí a narovnávání
a vybetonování koryt místních toků.
V současnosti tvoří zemědělská půda 90 % výměry katastru obce, z toho orná půda zaujímá
89 %. Koeficient ekologické stability činí ve Veliké Vsi 0,05, což představuje území s maximálním
narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být intenzivně a trvale nahrazovány
technickými zásahy. Území je intenzivně využívané zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení
autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich značnou labilitu a vyžaduje vysoké vklady
dodatkové energie. Klimaticky jde o oblast mírně teplou, suchou v nadmořské výšce přibližně 280 m.
V katastru je několik menších i větších vodních ploch. Největší jsou rybníky v Širokých
Třebčicích. Územím protéká potok Dubá II a Třebčický potok, které vtékají přes říčky Leska a Liboc
do Ohře
Mezi částmi Nové Třebčice a Veliká Ves se nachází bývalá skládka, která v nedávné době
prošla částečnou rekultivací – zavezením zeminou na úroveň okolního terénu (Pískovna II) 2. Na
obrázku 6 je mapa evidovaných ložisek a dobývacích prostorů. Pod obcí se nachází dva typy
těžitelných surovin: hnědé uhlí a bentonit. Většinu chráněných dobývacích prostorů a ložisek tvoří
ložiska hnědého uhlí, které se zde těžilo historicky do začátku dvacátého století. S obnovením těžby
není z důvodu rentability a blízkosti osídlení počítáno. V nedávné době byla zanesena ochrana
dobývacího prostoru na bentonit, který vlastní firma Keramost a.s. V současné době je řešena tzv.
EIA, která se připomínkuje. 3
1.1.7.10 Odpadové hospodářství

Svoz komunálního odpadu zajišťuje pro obec Skládka Vrbička. Svoz pytlů s tříděným
odpadem provádí obec ve vlastní režii. Do budoucna se uvažuje o bonifikaci občanů, kteří třídí odpad.
Kontejnery s recyklovaným odpadem, konkrétně plast a papír si vyváží obec sama a poté takto
vytříděné odpady předává dalším zpracovatelům. Kontejner na sklo je vyvážen firmou Marius
Pedersen. Bioodpad pro obec vyváží opět Skládka Vrbička. Všichni občané starší 18 let platí poplatek
745 Kč. V každé místní části se nachází „hnízdo“ s nádobami na sklo, papír, plasty či bioodpad.
V roce 2015 bylo odvezeno cca 60 tun bioodpadu. V roce 2016 byla v Širokých Třebčicích na farmě
pana Ornsta vybudována kompostárna s kapacitou 150 t/rok, která jej bude moci do budoucna
přeměnit v kompost a ornici.

2
3

http://info.sekm.cz/lokality/lokalita/17800002
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP432
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Graf 10 Složení půdního fondu
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Graf 11Podíl půdy ohrožené vodní erozí

Zdroj: VÚMOP
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Obrázek 4Letecký snímek Podlesic a Vitčic 1952
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Obrázek 5Letecký snímek Podlesic a Vitčic2011

Zdroj: ČÚZK
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Obrázek 6Mapa chráněných ložiskových území

Zdroj: ČGS, ČÚZK
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1.2 Východiska pro návrhovou část
V průběhu přípravy strategického plánu proběhl sběr statistických dat pro analytickou část
plánu, průběžné konzultace s vedením obce. Během října 2016 proběhlo ve Veliké Vsi dotazníkové
šetření, do kterého se zapojilo celkem 77 obyvatel (více v příloze). Cílem bylo zejména zmapování
územního charakteru a potenciálu obce. Dalším cílem byl výběr priorit SWOT analýzy a doplnění
rozvojových záměrů v dalších oblastech života obce.
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1.3 SWOT analýza
SILNÉ STRÁNKY
Blízkost přírody
Vzhled obce
Množství památek
Výhodná geografická poloha (blízkost KV,
PH, SRN)
Blízkost větších zaměstnavatelů (Alpka,
Triangle, Královský vrch)
Zemědělská tradice (rostlinná a živočišná
výroba)
Vlaková trať
Levné a dostupné bydlení

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

PŘÍLEŽITOSTI
Dovybavení infrastrukturou Velikou Ves i
MČ (chodníky, VO, kanalizace, vodovod aj.)
Vybudování zázemí pro spolkový život a
podpora spolků
Podpora drobného a středního podnikání
Obnovení pravidelného provozu vlakové
linky
Obnova památek a pravidelné pořádání
kulturních akcí na jejich oživení
Prohloubení regionální a spolupráce (DSO,
MAS Vladař)
Přeshraniční spolupráce
Lepší prezentace místních turistických
zajímavostí (kostel, místní výrobky)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SLABÉ STRÁNKY
Nedostatek lokálních prac. příležitostí
Nutnost dojíždění za prací, lékařem,
vzděláním či kulturou
Odchod mladých, vzdělaných s širší
možností uplatnění na trhu práce
Periferní oblast kraje i státu
Úpadek zemědělství
Nedostatek, nízká kvalita obchodů a
služeb
Nízká míra podnikatelské aktivity
(drobné a malé podnikání)
Přerušená identita území
Pouze turistické vlakové spojení
HROZBY
Pokles počtu obyvatel, vylidňování
místních částí
Rychlé stárnutí obyvatelstva
Těžba nerostných surovin
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2 Návrhová část
2.1 Vize obce
Vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce, o tom, jak se bude Veliká Ves měnit a
zlepšovat, soubor představ a priorit. Vize je „směrovkou“ rozvoje na příštích sedm let. Byla formulována
jako výstižné vyjádření toho, jaká je Veliká Ves v našich představách a k čemu směřujeme.
Veliká Ves, je příjemným místem k životu těžící z výhod malé vesničky ležící v hezkém prostředí
pětipeské pánve. Svým upraveným veřejným prostorem, kvalitní dopravní obslužností, bytovou
výstavbou a bohatým společenským životem stále naplňuje vzrůstající potřeby mladých rodin. Zároveň
však nezapomíná na seniory, kterým pomáhá prožít důstojné stáří tam, kde se cítí doma.

K naplnění vize byly stanoveny strategické cíle, které odpovídají výsledkům analytické části,
SWOT analýzy a podmětům občanů.

2.2 Strategické cíle
1. Budujeme a trvale pečujeme o základní infrastrukturu a majetek obce
Majetek a infrastruktura obce jsou více či méně viditelné základní podmínky pro dobré fungování obce.
Na infrastrukturu není nikdy dost prostředků.

2. Udržujeme vysoký standard životního prostředí uvnitř obce a v jeho okolí
Kvalitu každodenního života v obci považujeme za klíčovou hodnotu. Jsme malou obcí, která nabízí
hezká veřejná prostranství, klid, přirozený odpočinek a snadno dostupnou přírodu.

3. Vytváříme podmínky pro zdraví, aktivní a ekonomicky hodnotný život ve Veliké Vsi
Obec je taková, jací jsou její občané. Spolkové aktivity považujeme za ctnost, které je třeba vyjádřit
podporu co nejkonkrétněji. Stejně tak podnikání a zaměstnávání lidí budeme podporovat dle
rozpočtových možností.
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2.3 Opatření a aktivity
Opatření blíže specifikují oblasti a nástroje, jakými má být dosaženo strategických cílů. Aktivity
upřesňují prostředky, kterými mají být naplněna opatření a kterých bude použito k dosažení
dlouhodobých strategických cílů, potažmo vize obce.
K naplnění příslušného opatření jsou vymezeny jednotlivé rozvojové aktivity a u každé z nich je
stanovena její důležitost s ohledem na finanční možnosti obce a na logickou návaznost jednotlivých
činností. Jsou uvedeny 3 stupně důležitosti, a to vysoká (3), střední (2) a nízká (1).
Přílohu Strategického plánu tvoří právě harmonogram aktivit seřazený podle jednotlivých cílů a
stupňů důležitosti, a to na celé programové období.

Cíl 1: Budujeme a trvale pečujeme o základní infrastrukturu a majetek obce.
Opatření
1.1 Rozvíjíme a rekonstruujeme veškerý majetek Veliké Vsi.
1.2 Průběžně pracujeme na zlepšování přístupu občanů k pitné vodě a odvádění odpadních vod.

Aktivity k opatření 1.1
1.1.1 Opravujeme veřejné osvětlení.
1.1.2 Realizujeme opatření na snížení energií v obecních budovách.
1.1.3 Opravujeme infrastrukturu hřbitovů a hřbitovní zdi.
1.1.4 Opravujeme obecní památky.
1.1.5 Pravidelně investujeme do budov a pozemků v majetku obce.
1.1.6 Pořizujeme a obměňujeme technické zázemí a vybavení obce.
1.1.7 Opravujeme, v potřebných lokalitách budujeme, chodníky, místní komunikace a polní cesty.

Vazba

Název projektu

Důležitost Termín

Celk.
náklady
v tis. Kč

Vlastní
náklady
Zdroje
obce v tis. financování
Kč
30
R, MPO

1.1.1

Oprava VO v Podlesicích

1

2023

100

1.1.1

Oprava VO ve Veliké Vsi

2

2019

300

90

R, MPO

1.1.1

Oprava VO v Širokých Třebčicích

2

2020

600

180

R, MPO

1.1.1

Oprava VO v Nových Třebčicích

2

2019

300

90

1.1.2

Zateplení budovy obecního úřadu

1

2023

500

150

1.1.2

Zateplení bytového domu v Širokých Třebčicích

1

2021

500

150

R, MPO
MMR,
OPŽP
ZÚ

1.1.2

Nová okna a dveře na čp. 2 v Podlesicích (hospoda)

1

2020

400

120

R

1.1.2

Nový kotel v čp. 2 v Podlesicích

2

2019

100

100

R
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1.1.3

Výstavba parkoviště u hřbitova ve Vitčicích

1

2018

50

50

R

1.1.3

Oprava hřbitova ve Vitčicích

2

2018

500

150

R, MMR

1.1.3

Oprava hřbitova v Širokých Třebčicích

2

2017

500

150

R, MMR

1.1.4

Restaurování památníku v Nových Třebčicích

3

2017

150

40

1.1.4

Rekonstrukce kapličky v Nových Třebčicích

1

2020

100

30

1.1.4

Restaurování kulturních památek v majetku obce

1

průběžně

600

180

1.1.4

Restaurování nezapsaných památek v majetku obce

1

průběžně

300

90

1.1.5

Odvodnění pozemku v Podlesicích

3

2018

50

50

MO, N
ÚK, MZe,
N
R, MK, N
R, MMR,
MZe, N
R

1.1.5

Oprava hasičárny v Širokých Třebčicích

1

2019

100

100

R, MMR

1.1.5

Oprava fasády budovy čp. 2 v Podlesicích

3

2019

300

90

R, ÚK

1.1.5

2

2019

1 500

1 500

R, ZÚ

3

průběžně

100

100

R

1

průběžně

100

100

R

1.1.6

Oprava bytovky v Širokých Třebčicích
Oprava bytového fondu
Zázemí pro pořádání venkovních akcí (ozvučení, stany,
sety)
Nové technické vybavení obce

1

průběžně

600

180

R, OPŽP

1.1.7

Výstavba chodníku ve Vitčicích

1

2019

50

50

R

1.1.7

Výstavba chodníku v Podlesicích

1

2021

50

50

R

1.1.7

Výstavba chodníků v Širokých Třebčicích

3

2018

600

180

R, IROP

1.1.7

Výstavba chodníku ve Veliké Vsi

2

2019

100

30

R

1.1.7

Rekonstrukce místních komunikací v Nových Třebčicích
Výstavba místní komunikace ke stav. parcelám v
Podlesicích
Plánované rekonstrukce dalších komunikací do roku 2024 cíl: dokončení rekonstrukcí místních komunikací

3

2017

50

50

R, MMR

3

2018

600

180

R, MMR

3

2019

550

200

R, MMR

1.2.1

Vybudování vodovodu ve Veliké Vsi a Nových Třebčicích

3

2019

5 000

1 500

R, OPŽP

1.2.1

Nová kanalizace ve Vitčicích

3

2019

3 000

900

R, ÚK, SVS

1.2.1

Nová kanalizace ve Veliké Vsi, Širokých Třebčicích a
Nových Třebčicích

3

2019

8 000

2 400

R, ÚK, SVS

1.1.5
1.1.6

1.1.7
1.1.7
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Cíl 2: Udržujeme vysoký standard životního prostředí uvnitř obce a v jeho okolí.
Opatření
2.1 Systematicky chráníme a udržujeme přírodní zázemí obce.
2.2 Pravidelně a systematicky pečujeme o charakter a vzhled obce a její veřejné prostory.

Aktivity k opatření 2.1
2.1.1 Vhodně vysazujeme zeleň v intra a extravilánu obce.
2.1.2 Udržujeme a čistíme obecní rybníky a potoky.
Aktivity k opatření 2.2
2.2.1 Budujeme a udržujeme odpočinková místa – propagujeme místní přírodu, historii a památky.
2.2.2 Zlepšujeme vzhled veřejných prostor nad rámec běžné údržby.
2.2.3 Budujeme další hřiště.

Vazba

Název projektu

Vlastní
Celk.
náklady
Důležitost Termín náklady
obce v tis.
v tis. Kč
Kč
1
průběžně
100
30

Zdroje
financování

2.1.2

Nové stromy a zeleň v obci
Obnova historických linií ovocných a
listnatých stromů
Odbahnění potoka v Nových Třebčicích
Vyčištění rybníků ve Vitčicích, Nových
Třebčicích a Podlesicích
Úprava blízkého okolí rybníků

2.2.1

Zřízení naučné stezky napříč MČ Vel. Vsi

1

průběžně

50

15

MMR

2.2.1

Změna lesíku ve Vitčicích na sad

1

2017–
2018

90

27

MAS, N, SFŽP

1

2020

300

90

R, N

1

průběžně

100

30

R, MMR

1

2017

20

20

R

1

průběžně

10

10

R

3

2017

360

360

MMR, MŠMT

2

2017

600

200

MMR, N

2.1.1
2.1.1
2.1.2
2.1.2

2.2.1
2.2.1
2.2.2
2.2.2
2.2.3
2.2.3

Výstavba pergoly před hospodou v
Podlesicích
Nová odpočinková místa s informacemi a
mapou okolí, např. v blízkosti rybníků
Oprava autobusové zastávky v Nových
Třebčicích a Veliké Vsi
Tematická výzdoba obce
Dětská hřiště ve Vitčicích, Podlesicích a
Veliké Vsi
Multifunkční hřiště v Podlesicích

R, N
OPŽP, N

3

2017

0

0

Povodí Ohře

3

průběžně

200

60

R, MMR, OPŽP

1

průběžně

90

27

MMR
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Cíl 3: Vytváříme podmínky pro zdraví a aktivní život ve Veliké Vsi.
Opatření
3.1 Pečujeme o základní zázemí pro kulturu a spolkovou činnost našich občanů.

Název projektu

Vazba

Důležitost

100

100

R

3

1 500

1 500

1

průběžně

200

60

R, ÚK
R, MMR

Podpora činnosti spolků

3

3.1

Oprava sálu v Podlesicích + střechy objektu

3.1

Úprava dalších prostor pro další spolky

R – rozpočet obce
ÚK – dotace Ústeckého kraje
N – nadace
MAS – Místní akční skupina Vladař
SFŽP – Státní fond životního prostředí
MMR – Ministerstvo místního rozvoje
SVS – Severočeská vodárenská společnost
MK – Ministerstvo kultury
MZe – Ministerstvo zemědělství
MO – Ministerstvo obrany
ZÚ – Zelená úsporám
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
IROP – Integrovaný regionální operační program
OPŽP – Operační program životní prostředí
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu

3 Přílohy
•

Výsledky dotazníkového šetření

Celk.
Vlastní
Zdroje
náklady náklady obce
financování
v tis. Kč
v tis. Kč

grantový
program
2018

3.1

Zdroje financování (použité zkratky):

Termín
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3.1 Výsledky dotazníkového šetření
Dotazníkové šetření probíhalo online prostřednictvím Google formuláře a v papírové formě
distribuovaný v místním zpravodaji a ZŠ Vilémov v průběhu října 2016. Další dotazník byl vytvořen za
zjištěním stavu a potřeb občanů včetně dětí a mládeže, místních neziskových organizací a podnikatelů.
3.1.1 Vyhodnocení dotazníku pro širokou veřejnost včetně dětí a mládeže
Jak se Vám ve Veliké Vsi žije? (77 odpovědí)

19%
velmi dobře

38%

spíše dobře
ani dobře, ani špatně
spíše špatně
velmi špatně

43%

Co se Vám ve Veliké Vsi nejvíce líbí? (77 odpovědí)
Blízkost přírody
Dostupné a příjemné bydlení
Bezpečnost v obci
Vzhled obce
Kulturní a společenské vyžití
Dobré mezilidské vztahy
Dobrá dopravní dostupnost
Množství památek
Klid
Dostupnost pracovních příležitostí

41
34
27
25
15
15
9
6
4
1
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Co se Vám ve Veliké Vsi nelíbí? (73 odpovědí)
Nedostatek, špatná dostupnost, nízká kvalita obchodů/služeb
33
Nedostatek pracovních příležitostí
27
Nezájem občanů o obec
23
Špatné mezilidské vztahy
19
Špatná dostupnost zdravotní péče
16
Odchod mladých lidí
9
Nedostatečné kulturní a společenské vyžití
7
Málo kvalitní životní prostředí
3
Špatné podmínky pro podnikání
1
Další odpovědi: závist některých spoluobčanů, okrajový zájem zastupitelstva, vždycky jsme druzí
někdy i třetí, znečištěné rybníčky i požární nádrže, nepřístupnost židovského hřbitova v Širokých
Třebčicích, řepka olejka všude kolem
Jaká charakteristika budoucnosti Veliké Vsi odpovídá nejvíce Vašemu přání a představám (74
odpovědí)
Obec s dobrými vztahy, kde se lidé aktivně podílejí na plánování a rozvoji obce
51
Obec s dominantní funkcí bydlení, ze které se jezdí za prací
21
Obec, která se vyznačuje aktivními spolky a péčí o místní tradice
20
Obec zaměřená na turismus, rekreaci a sport
12
Obec, která se věnuje rozvoji podnikání a možnostem zaměstnání
11
Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na jaké oblasti
byste je přednostně využil/a? (77 odpovědí)
Rekonstrukce a výstavba technické infrastruktury (komunikace, chodníky, kanalizace)
52
Častější spoje veřejné dopravy
30
Výstavba dětských hřišť
19
Zlepšení vzhledu obcí
18
Podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
18
Údržba památek
18
Omezení spalování nekvalitních paliv
18
Nakládání s odpady, podpora třídění
18
Podpora výstavby rodinných domů – zlepšení podmínek pro podnikání
17
Vybudování a údržba veřejných prostor pro setkání občanů
16
Rekonstrukce obecních budov
16
Zřízení dalších služeb a vybavenosti v obci
15
Péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci a okolní krajině
14
Zapojení občanů do rozhodování
9
Dopravní situace v obci (kontrola rychlosti, přechody pro chodce)
6
Větší podpora místních spolků, kultury a tradic
5
Další odpovědi: Nejčastější spoje v.d. ale návaznost spoje, vyčistit potok v Širokých Třebčicích,
napojení cyklostezky, vybudování vedlejších cest a cyklostezek s výsadbou stromů, bezúročné
půjčky, rekonstrukce jímky, fasády, místnost pro děti-herna a pro dospělé fitko, kanalizace a
vodovodní řad, zaměstnat nezaměstnané na podpoře. Kino, obchody
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Jste spokojeni s dopravní obslužností v obci (64 odpovědí)

30%
Ano
Ne
Nevím, nevyužívám veřejnou dopravu

61%
9%

Jste spokojeni s údržbou chodníků, komunikací na veřejných prostranstvích? (70 odpovědí)

16%
Ano
Ostatní

84%

Odpověď Ostatní: Silnice znečištěné zemědělskou technikou, odklízení padajícího listí a
exkrementů po psech, 2x špinavé komunikace, někde infrastruktura chybí, chodníky zde vůbec nemáme
ale máme zde hlavní tah jak na Prahu (Š. T.)3x vybudovat chodníky a asf. cestu, chodníky nemáme,
upravit příjezdové cesty
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Jste spokojeni s úrovní poskytovaných služeb?

13%

Ano
Ostatní

87%

Odpověď Ostatní: 3x služby chybí, 2x dostupnost základních potravin-obchod
Byli byste ochotni se aktivně zapojit do práce pro rozvoj obce?

32%

36%

Ano
Ne
Ano, již se podílím

32%
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Jste spokojeni se službami a informacemi OÚ Veliká Ves? (58 odpovědí)

7%

Ano

Ne
Ostatní

93%

Jaký způsob informování o dění a aktualitách v obci upřednostňujete? (76 odpovědí)
Obecní drbna
Webové stránky, Facebook
SMS rozhlas
Informační vývěsné tabule
Osobní kontakt se zástupci správy obce
Jste (76 odpovědí)
Muž
Žena

46
22
22
22
16

49 %
51 %
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Váš věk (76 odpovědí)

18%

21%

1 - 15 let
15 - 29 let

8%

30 - 49 let
50 - 64 let

28%

65 a více let

25%

V obci: (73 odpovědí)

8%

žiji od narození

21%
přistěhoval jsem se v dětství s rodiči

19%
52%

přistěhoval jsem se v dospělosti před
více než 5ti lety
přistěhoval jsem se v dospělosti v
posledních 5ti letech
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Kde žijete? (76 odpovědí)

12%
33%

Podlesice

Široké T.

Vitčice

Nové T.

Veliká Ves

16%

23%

Vaše další náměty, připomínky a komentáře:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Zákaz pití alkoholu při akcích obce (ti kteří danou akci zajišťují). Možnost zapojení do akcí – volební
komise, dětský den atd. Rozšíření stánků při akcích – možnost prodeje domácích výrobků. Více dbát na
bezpečnost.
Pokračovat ve výstavbě dětských hřišť a začít s výstavbou multifunkčního.
Máme zde 2 krásně opravené rybníky, ze kterých jsou všichni nadšení, ale to je asi tak všechno.
Kromě hlavní silnice, zde chybí polní nebo vedlejší komunikace pro možnosti vycházek a cyklotoulek.
Možnost pracovní příležitosti v nově postaveném kravíně, se kterým většina občanů nesouhlasí a je to
škoda.
Schvalovat záměry jednotlivých osad na veřejných schůzích osady, poté projednat v obci.
Proč se již nestaví na prodaných pozemcích? Zavedl bych sankce.
Vybudovat cyklostezku.
Opravit v Nových Třebčicích zastávku.
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3.1.2 Vyhodnocení dotazníku dětí a mládeže
Dotazník byl zaměřen na téma feelingu a volný čas.

Jakým způsobem trávíš volný čas? (15 odpovědí)
Jsem venku
Chodím do kroužku, mám trénink
Jsem ve školní družině, poté jen doma
Hraji hry na počítači
Pracuji s počítačem
Čtu si
Koukám na televize

10
9
3
3
3
1
1

Pokud chodíš do kroužku, kde se odehrává? (14 odpovědí)
ve Veliké Vsi
v jiném městě

2
12
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Která místa ve využíváš k trávení volného času? Nepočítej místa kroužků (jdeš se tam pobavit,
popovídat si, zahrát či posedět s kamarády, na výlet atd.)
Náves
6
Dětské hřiště
5
Fotbalové hřiště
3
Odpovědi Ostatní: Nikam nechodím, rybník, u kamarádky, procházky se psem okolo
rybníků a polí

Další nápady, připomínky: opravit zastávku v Širokých Třebčicích, více hřišť, vybudovat
cyklostezku, hřiště ve Vitčicích není dostatečné
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3.1.3

Název
organizace

Náhoďáci
Podlesice

SDH
Podlesice

Vyhodnocení dotazníku pro místní neziskové organizace

Členská
základna
(z toho
do 18
let)

Vývoj počtu
členů

15 - (0)

stabilní

32 - (5)

Rostoucí – V
posledních
letech
oslovujeme
mládež v
našem okolí.

Hlavní
uskutečňované
aktivity

Biliard

Soutěže,
kulturní akce
pro naše
spoluobčany

Podmínky v
obci pro
činnost
organizací?

Průměrné – je
nutné vytvořit
nové herní
místo

Podmínky
jsou dobré.

Jak hodnotíte
spolupráci s
obcí?

velmi dobře

Co očekáváte od
obce pro podporu
Vaší činnosti?

Zakoupení dresů,
vytvoření herny

Velmi dobrá
Minimálně stejnou
až
podporu jako
nadstandardní dosud

Co nyní v obci pro
Vaše fungování a
rozvoj činnosti
nejvíce postrádáte?

hernu

Větší zapojení
občanů obcí (Široké
Třebčice, Veliká
Ves)

Jaké investiční či
neinvest. akce by
měla obec
uskutečnit?

Investice do
herny

Rekonstrukce
klubovny v
hasičárně

Co můžete
nabídnout?

Reklamu

Pomoc s
pořádáním
kulturních a
jiných akcí

Vaše další náměty,
připomínky,
komentáře

Jaké akce plánujete v roce
2017?

Pokud obec
zainvestuje do
herny, budeme se
aktivně na realizaci
rekonstrukce

Postup do play-off - duben
Masopust – únor 2017
Setkání rodáků a přátel –
červen 2017
Soutěž v požárním sportu srpen 2017
Drakiáda - říjen 2017
Společné bruslení - zima
2017
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4 Podpora realizace strategického plánu
4.1 Realizace strategického plánu
Pro úspěšnou realizaci a kontrolu naplňování strategického plánu jsou stanoveny následující
odpovědné subjekty a osoby za kontrolu plnění jednotlivých aktivit, ale také za řízení realizace
celého procesu.
Řídicí složka
•

starosta

•

místostarosta

•

zastupitelstvo obce

Řídicí složka bude především usměrňovat realizaci strategického plánu. Konkrétně tedy bude na
základě podkladů výkonné a kontrolní složky (viz dále) a jiných podkladů zejména:
•

iniciovat realizaci opatření a aktivit,

•

vyhledávat a zajišťovat zdroje financování aktivit strategického plánu,

•

projednávat podněty vztahující se k realizaci opatření a aktivit,

•

projednávat změny a aktualizace strategického plánu,

•

schvalovat aktualizace a revize strategického plánu,

•

delegovat jednotlivé činností a pravomoci na odpovědné osoby,

•

aktuální Strategický plán bude zveřejněn na internetových stránkách obce,

•

zveřejňovat další informace týkající se strategického plánu na internetových stránkách,
Facebooku, případně Obecní drbně.

Kontrolní složka
• Kontrolní výbor
Mezi činnosti kontrolní složky bude patřit zejména:
• příprava podkladů pro jednání prosincového zastupitelstva obce (hodnocení naplnění
strategického plánu za příslušný rok),
• evidence podnětů vztahujících se k doplnění a aktualizací strategického plánu,
• činnosti spojené s monitoringem realizace strategického plánu.
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Výkonná složka
S ohledem na omezené personální možnosti obce je starosta obce členem i výkonné složky

Název funkce

Činnosti při realizaci SP

Starosta

Koordinace činnosti při realizaci SP,
Administrace a zpracování podkladů pro
realizaci a monitoring aktivit SP

Předseda finančního výboru

Finanční plánování, spolupráce na rozpočtu

Vyprofilováním kompetencí, odpovědností a náplní činnosti Řídící, Výkonné a Kontrolní složky
je vytvořen realizační rámec pro provádění aktivit vedoucích k dosažení cílů strategického plánu.
Aktivity budou realizovány podle jejich důležitosti a finančních prostředků.

4.2 Monitoring realizace strategického plánu
Monitorovací zpráva o průběhu realizace strategického plánu bude obsahovat zejména:
• informace o realizaci dílčích aktivit a projektů – každoroční přehled o aktivitách, které se
podařilo v uplynulém roce realizovat,
• zdůvodnění odchylek od plánovaného průběhu realizace strategického plánu,
• návrh na změny či revize ve strategickém plánu.
Monitorovací zprávu bude zpracovávat kontrolní složka a bude ji předkládat zastupitelstvu na
prosincovém jednání.

4.3 Způsob aktualizace strategického plánu
Strategický plán (program rozvoje obce) je živým dokumentem, který je nutné revidovat,
případně aktualizovat dle průběhu realizace jeho dílčích částí. Podnětem k aktualizaci může být
závažná změna vnějších podmínek, naplnění části strategického plánu, či potřeba stanovení nových
cílů. Podnětem k aktualizaci nemá být změna politické reprezentace obce.
Dílčí revize dokumentu budou probíhat podle potřeby; nejlépe ke konci některého
kalendářního roku, ve vazbě na formulování dalších realizačních kroků strategického plánu a
rozpočet obce.
Změny budou prováděny přímo do dokumentu strategického plánu, dokument bude v
úvodu obsahovat seznam revizí. Po každé revizi se strategický plán označí datem, ke kterému se
vztahuje. Aktualizace strategického plánu a jeho změny budou schváleny prosincovým
zastupitelstvem obce a aktualizovaný strategický plán pak bude zveřejněn na internetových
stránkách obce.
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4.4 Způsob financování strategického plánu
Základním zdrojem financování rozvojových aktivit jsou vlastní zdroje obce, místní akční
skupiny a také spolufinancování z veřejných rozpočtů (kraje, ČR, fondy EU). Dílčí aktivity mohou
být realizovány za podpory grantů nadací a firemních donorů.
Program rozvoje obce Veliká Ves na období 2017-2024 byl schválen Zastupitelstvem obce
usnesením číslo 258/17 dne 3. července 2017.

