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Úvodní slovo starosty

Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou dokument, který si klade za cíl nastínit Vám, jak by se měla naše obec
rozvíjet v následujících letech 2018 - 2023. Předložený Strategický plán rozvoje obce
Chuchelná na stanovené období vychází z požadavků občanů získaných jejich přímým
oslovením a dotazníkovým šetřením přes internet.
Stanovení vize a cílů bere v úvahu i mnoho různých vnějších faktorů ovlivňujících dnes
i v budoucnosti život občanů v naší obci. Každý z Vás je bezesporu schopen položit velké
množství otázek a zamýšlet se nad tím, co Chuchelná potřebuje, kam by měla v budoucnu
směřovat.
Strategický plán rozvoje, který máte v rukou, popisuje vize a cíle pro rozvoj Chuchelné do roku
2023 a ukazuje i cesty a nástroje, jak jednotlivé priority naplnit. Naše obec má všechny
předpoklady pro to, aby se v následujících létech stala vyhledávaným a atraktivním místem
s pestrým občanským životem, s dobrou dostupností či občanskou vybaveností. Strategický
plán by nicméně neměl být pouze „technickým“ dokumentem, ale měl by především umožnit
všem občanům jasně posuzovat různé aktivity ve vazbě na předpokládaný dlouhodobý cíl
rozvoje obce.
Je nutné si uvědomit, že předmětem strategického plánování na úrovni obcí nejsou dnes
pouze „tvrdé“ či investiční faktory determinující hospodářský rozvoj či dopravní obslužnost.
Mnohem větší význam získávají faktory „měkké“ či neinvestiční, které výrazným způsobem
ovlivňují kvalitu života v obcích a mezi něž lze zařadit kupříkladu činnosti spolků, služby či
vytváření pozitivního obrazu obce v regionu. Rozvoj obou typů faktorů by měl být vždy vázán
na dlouhodobou vizi a všichni občané by měli být jasně srozuměni proč a za jakým účelem se
ta či ona investice či dotace realizuje. Předložený dokument si klade ambici tento předpoklad
naplnit a ukázat v základních rysech jaké jsou možnosti rozvoje ať už v oblasti investiční či
neinvestiční.
Strategický plán rozvoje obce Chuchelná 2018–2023 umožní efektivnější využívání různých
typů dotací včetně evropských a bude možné ho používat jako podkladový dokument
pro různé druhy řízení včetně územního plánování. Věříme, že sestavený dokument přinese
obci Chuchelná možnosti koncepčního dlouhodobého rozvoje směřujícího uceleně k nastíněné
vizi pro následující léta.
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1. Úvod
Strategický plán obce Chuchelná byl zpracováván od července do listopadu 2018.
V úvodu proběhlo dotazníkové šetření, které bylo doplněno přímým oslovením občanů
prostřednictvím tazatelů a možnost vyplnit dotazníky přes internet.
Pracovní skupina ke zpracování strategického plánu se sešla jednou, přičemž byla možnost
korespondenčního připomínkování postupu zpracování.

Základní informace o zpracování plánu

Obec Chuchelná je realizátorem metody kvality ve veřejné správě Místní Agenda 21. Je tedy
nezbytné i strategický plán zpracovávat komunitním způsobem, tedy se zapojením veřejnosti.
Komunitní plán /dále KP/:
•

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

•

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

Charakteristickými znaky KP je důraz kladený
•

Na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká

•

Na dialog a vyjednávání

•

Na dosažení výsledků, které jsou přijaty a podporovány většinou účastníků

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

Analytická část – zpracování situační analýzy oblasti rozvoje lidských zdrojů

•

Strategická část KP – její zpracování včetně expertů

•

Realizační část – realizace KP a jeho aktualizace
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Byla vytvořena pracovní skupina, tvořená z klíčových osobností obce. Pracovní skupina se sešla
1x. Při stanovování priorit vycházela pracovní skupina primárně z analytické části
(dotazníkového šetření) a dále možností obce jednotlivé priority realizovat. Plán byl následně
prezentován občanům, kteří měli možnost jej připomínkovat.

2. Analytická část
2.1.

Základní údaje o obci Chuchelná

Obec Chuchelná leží v okrese Opava. Ve vzdálenosti 11 km jižně leží město Hlučín, 16,5 km
jihozápadně statutární město Opava a 21 km jižně statutární město Ostrava. Obec Chuchelná
se rozkládá na území o celkové výměře 767 ha. Hustota zalidnění je 166 obyvatel na km2.
Demografická charakteristika

Obec eviduje k 31. 12. 2017 celkem 1 277 obyvatel. Průměrný věk obyvatel obce činí 42 let.
Z celkového počtu obyvatel jich bylo ve věkové kategorii 0-14 let 193, tj. 15,1 %.
V produktivním věku 15-64 let bylo 878 osob, tj. 68,8 % a počet obyvatel ve věku nad 65 let
tvoří 16,1 % - 206 osob. Index stáří dosahuje v obci Chuchelná ke konci roku 2017 hodnoty
106,73.
Skladba obyvatel obce Chuchelná
Počet obyvatel k Počet obyvatel ve věku
31. 12. 2017

0-14 let

15-64 let

65 a více let

Celkem

1 277 193

878

206

Muži

633

101

444

88

Ženy

644

92

434

118

Počet obyvatel a jeho vývoj
Vývoj počtu obyvatel od roku 2007 do roku 2017 zachycuje následující tabulka (údaje platné
vždy k 31. 12. 2017). Pro obec je poměrně negativní, že počet obyvatel v obci dlouhodobě
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kolísá. Nejvyšší skok počtu obyvatel byl zaznamenán v roce 2015. Od roku 2007 až do roku
2017 se počet obyvatel v obci snížil celkem o 43 osob.
Vývoj počtu obyvatel obce
v letech 2007-2017
Rok

Počet obyvatel

2007

1 313

2008

1 299

2009

1 303

2010

1 284

2011

1 277

2012

1 273

2013

1 266

2014

1 285

2015

1 271

2016

1 270

2017

1 277

Graf vývoje počtu obyvatel v letech 2007 až 2017
1 320

1313

1 310
1299

1 300

1303

1 290

1285

1284
1277

1 280

1277

1273

1271

1270

2015

2016

1266

1 270
1 260
1 250
1 240
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2017

5

Vývoj počtu obyvatel dle pohlaví
Z tabulky je zřejmé, že v obci je jen velmi mírná převaha žen nad muži o pouhé 1 %, což
v absolutní hodnotě činí 50 osob. Ke konci roku 2017 je v obci přibližně 50,5 % žen a 49,5 %
mužů.
Počet obyvatel k 31. 12. 2017
Muži

633

Ženy

644

Celkem

1 277

Počet obyvatel k 31. 12. 2017 dle
pohlaví

50%

50%

Muži

Věková struktura obyvatelstva
Nejvíce zastoupenou věkovou skupinu tvoří občané ve věku 15-64 let, což představuje 52,2 %.
V této věkové skupině mají ženy mírnou převahu nad muži – o 5,84 %, v absolutní hodnotě
o 22 osob. Ve věkové kategorii 0-14 let je naopak mírná převaha můžu nad ženami v absolutní
hodnotě o 9 osob, což je o 9,78 % více. Převahu žen nad muži jsme zaznamenali také ve věkové
kategorii 65 a více let, zde je žen o 34,09 % více než mužů, což představuje rozdíl 30 osob.
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Věková struktura obyvatel dle pohlaví
Muži
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

444

101

Ženy
434

92

88

0-14 let

15-64 let

118

65 a více let

Přirozený přírůstek a migrace
Ke konci roku 2017 byl v Chuchelné zaznamenán celkový přírůstek obyvatel o 7 osob více než
na počátku. Kladný přírůstek je zapříčiněný především kladným migračním saldem, tedy
do obce se přistěhovalo více osob, nežli se vystěhovalo. Z níže uvedené tabulky je zřejmé,
že v Chuchelné je k uvedenému datu rovněž kladný přirozený přírůstek, tedy více lidí se
narodilo, nežli zemřelo.
Přistě-

Vystě-

Přírůstek

hovalí

hovalí

přirozený migrační

celkový

31.12.

9

34

27

4

7

11

1 313

19

16

14

31

3

-17

-14

1 299

2009

17

7

25

31

10

-6

4

1 303

2010

19

16

22

44

3

-22

-19

1 284

2011

15

10

22

24

5

-2

3

1277

2012

11

16

27

26

-5

1

-4

1 273

2013

11

17

31

32

-6

-1

-7

1 266

2014

8

6

33

16

2

17

19

1 285

2015

8

18

26

30

-10

-4

-14

1 271

Rok

Narození Zemřelí

2007

13

2008

Přírůstek Přírůstek Stav

7

2016

10

17

30

24

-7

6

-1

1 270

2017

11

9

36

31

2

5

7

1 277

Nezaměstnanost
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti
V obci Chuchelná eviduje Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Opava ke konci roku 2017
celkem 45 uchazečů o zaměstnání. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 byl tento stav
uchazečů o 2 uchazečů nižší. Z tabulky je patrné, že míra nezaměstnanosti v obci stoupala
do roku 2015, v dalších letech pak začala klesat. Ke konci roku 2017 dosahuje míra
nezaměstnanosti v obci celkem 4,79w %.
Vývoj
nezaměstnanosti
31.

12.

(k

uvedeného

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

55

71

54

45

roku)
Uchazeči o zaměstnání 47
Uchazeči

se

11

zdravotním
postižením
Uchazeči o zaměstnání
dosažitelní
Míra nezaměstnanosti
(%)

46

54

68

53

42

5,8

6,13

7,54

5,94

4,79

Charakteristika obce
V obci je zajištěna běžná občanská vybavenost. Výhodou je existence pošty, knihovny
a zdravotního střediska, rehabilitačního ústavu, lékárny, dvou obchodů, květinářství atd.
Podniká zde několik subjektů v různých oblastech. Do obce dojíždí za prací i obyvatelé okolních
obcí.
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Občanům je k dispozici obecní úřad s bezbariérovým přístupem.
Obec má 15členné zastupitelstvo, starosta obce je uvolněný.
Život v obci
V obci Chuchelná působí mnoho spolků a neformálních sdružení. Jedná se např. o SDH
Chuchelná, TJ SPARTAK Chuchelná, klub seniorů, KMB-Muzeum, atd.
Ve spolupráci se spolky jsou realizovány akce a aktivity pro širokou veřejnost.
V obci je Kaple sv. Kříže, Kříže s restaurovanými sarkofágy, nový kostel Povýšení sv. Kříže. Také
se zde nachází několik restauračních a pohostinských zařízení.
Aktuality z obce se občané mohou dozvědět z internetových stránek, z několika vývěsních míst
přímo v obci, z obecního rozhlasu
Infrastruktura
Obec Chuchelná je spojena s okolními obcemi a městy silnicí druhé třídy č. 466, ta spojuje obec
také s nedalekým Polskem.
Doprava občanů do sousedních obcí a měst je zabezpečována autobusovou a vlakovou
dopravou, kterou provozují firmy TQM Holding s.r.o., Arriva Moravia a.s. a České dráhy, a.s.
Obec je napojena na síť cyklostezek oblasti Hlučínska a je propojena s Opavou, Ostravou,
Hlučínem atd.
Obec je zásobována elektrickou energií z rozvodné soustavy.
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2.2.

Výstupy z dotazníkového šetření

V rámci přípravy strategického plánu obce Chuchelná bylo provedeno dotazníkové šetření
mezi občany obce.
Dotazníkové šetření bylo zpracováno přímým oslovením občanů obce a internetu (on-line
odpovědi).
Přímým oslovením bylo získáno 40 odpovědí a prostřednictvím internetu 16 odpovědí.
Celkem tedy bylo získáno 56 odpovědí.

Dotazníky

Počet

Podíl

z

celku v %
Strukturované rozhovory

40

71

Internet

16

29

Celkem

56

100

Zastoupení dle pohlaví
Pro zjištění potřeb, které jsou často rozdílné i podle pohlaví, jsme se v přímém oslovení snažili
o rovnoměrné rozložení na muže a ženy. Tento záměr se podařil, i když odpovědi
prostřednictvím internetu nelze ovlivnit.

Pohlaví

Počet

Podíl v
%

Muži

27

48

Ženy

29

52

Celkem

56

100

Zastoupení dle věkových skupin
Důležitým faktorem pro stanovení priorit SP jsou rozdílné potřeby jednotlivých věkových
kategorií.
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Věkové skupiny

Počet Podíl z odpovědí Z toho ženy

Podíl z odpovědí

v%

v%

16-25

8

15

5

17

26-35

8

15

5

17

36-45

10

18

4

15

46-59

14

26

5

17

60 a více

14

26

10

34

Celkem odpovědí

54

100

29

100

Celkem

56

29

Odpovědi dle věku a pohlaví
60 a více
46-59
36-45
26-35
16-25
0

2

4

6
Muži

8

10

12

14

16

Ženy

Na níže uvedené otázky již mohli respondenti odpovědět několikrát.

Jak se Vám v obci žije?

Jak z níže uvedené tabulky vyplývá, spokojenost občanů se životem v obci je velmi vysoká.
Průměrná známka je 1,9.
Vzhledem k tomu, že dotazování realizovali tazatelé, kteří nebyli občany obce, a dotazování
na internetu bylo anonymní, je pravděpodobné, že takto to občané skutečně cítí.
Na některé otázky neodpovídali všichni občané.

11

Pro vedení obce je to tedy velmi dobrá vizitka.

Odpověď

Počet odpovědí

% z odpovědí

Velmi dobře

21

39

Spíše dobře

12

22

Ani dobře ani špatně

19

35

Spíše špatně

1

2

Velmi špatně

1

2

Celkem počet odpovědí

54

100

Bez odpovědi

2

Spokojenost občanů se životem v obci
2%2%

39%

35%

22%
Velmi dobře

Spíše dobře

Ani dobře ani špatně

Spíše špatně

Velmi špatně

Pokuste se zhodnotit život v obci

Níže v tabulce je uvedeno známkování, tedy průměrná známka ze všech odpovědí. Ne
na všechny otázky občané odpovídali, navíc měli možnost odpovídat několikrát.

Jak je zřejmé, nejvíce jsou občané spokojeni s kvalitou bydlení, čistotou ovzduší, úrovní
školských zařízení, možnostmi pro výstavbu rodinných domů, nakládání s odpady, vzhledem
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obce a infrastrukturou, v neposlední řadě pak s podporou spolků a jejich spolupráce
a bezpečností v obci.
Nejméně jsou pak spokojeni se zdravotnictvím, možnostmi kulturního vyžití, nakupování. Práci
místní samosprávy hodnotí průměrnou známkou 2,4, což se pohybuje v horní hranici
hodnocení.
Celková průměrná známka je pak 2, což je velmi dobré hodnocení.

1

Příležitosti pro podnikání

2,2

2

Možnosti kulturního vyžití

2,5

3

Možnosti sportovního vyžití

2,2

4

Služby pro seniory

2

5

Úroveň zdravotní péče

2,6

6

Dostupnost zdravotní péče

2,6

7

Úroveň školských zařízení

1,8

8

Kvalita bydlení

1,7

9

Možnosti pro výstavbu rodinných domů

1,9

10

Možnosti nakupování

2,6

11

Cestovní ruch v obci

2,6

12

Množství a kvalita zeleně

2

13

Čistota ovzduší

1,4

14

Čistota vod

2,1

15

Nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace

1,6

16

Celkový vzhled obce

1,4

17

Úroveň dopravní infrastruktury /silnice

1,7

18

Úroveň

technické

infrastruktury

(odkanalizování, 1,8

zásobování vodou a plynem, elektrickou energií)
19

Bezpečnost v obci

1,6

20

Práce místní samosprávy

2,4

21

Práce a komunikace úřadu

2,2

22

Podpora spolkové činnosti (hasiči, senioři, děti, mládež)

1,8

23

Podpora spolupráce spolků

1,8
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Představte si, že můžete rozhodnout o využití finančních prostředků obce. Na jaké investice
byste je přednostně využil/a?

Níže uvádíme otevřené odpovědi, které budou sloužit jako podklad pro SWOT analýzu
(v dotazníku byly uvedeny otázky tak, aby odpovídaly SWOT analýze). Náměty jsou bez
jazykových úprav.
•

Úprava chodníku a cest x4

•

Rekonstrukce zdravotního střediska

•

Úprava hřbitova

•

Osvětlení

•

Vlakové nádraží – oprava

•

Podpora sportu (fotbalu)

•

Podpora cestovního ruchu

•

Podpora spolků x2

•

Stavební místa x3

•

Služby občanům (zdravotnictví, kultura, doprava)

•

Infrastruktura – opravy chodníků, cest, kanalizace x2

•

Podpora spolků a jejich zapojení do veřejného dění

•

Podpora mládežnického sportu

•

Aktivní udržení mladých v obci

•

Vylepšení dětského hřiště

•

Rekonstrukce kulturního domu

•

Na důstojnou autobusovou zastávku na osadě Resta

•

Čistička odpadních vod v obci Chuchelná

•

Posílení O2 telefonního signálu na Restě – Poláci mají na Restě mnohem silnější signál

•

Vybudování záchytné nádrže na vodu a přírodního koupaliště na přítoku a loukách
poblíž Resty

•

Zhotovení nového povrchu silnic – to, v jakém stavu jsou cesty už několik let, je strašné
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•

Stavba tělocvičny

•

Stavba multifunkčního hřiště s umělým povrchem

•

Rozšíření zeleně v obci a kolem obce

•

Opravu místní komunikace ulice Mírové od kostela až na Kopaniny

•

Výtah u zdravotního střediska okamžitě

•

Chodníky kolem kostela

•

Odkoupení a zlikvidování dubového lesíka

•

Dům seniorů

•

Bankomat

6. Co konkrétně Vám v obci nejvíce chybí? (uveďte maximálně 5 odpovědi)

Tato otázka v podstatě naplňuje část SWOT analýzy – slabé stránky. V tomto případě jsme už
odpovědi zařadili do logických celků.
Občanská vybavenost
•

Obchody

•

Bankomat x5

•

Kvalitnější restaurace

•

Více restaurací

•

Obchod se smíšeným zbožím

•

Pořádný obchod

•

Možnost se naobědvat přes týden bez objednání x2

•

Lepší sortiment v obchodě x4

Z uvedených odpovědí vyplývá, že občané nejsou spokojeni se stávajícím obchodem
a nedostatkem restaurací. Rovněž by uvítali v obci umístění bankomatu.

Kultura, sport, volný čas
•

Kulturní vyžití x2

•

Sportovní vyžití
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•

Nová tělocvična

•

Větší tělocvična x2

•

Hřiště s umělým povrchem

•

Lepší sportovní zázemí pro děti

•

Koupaliště x2

•

Více kulturních akcí x3

•

Více se starat o děti a sportovce

Občané by uvítali investice do tělocvičny, aktivity pro děti a více kulturních akcí.

Zdravotnictví
•

Dětský lékař

•

Dostupnost praktického lékaře pro staré spoluobčany

•

Dětský lékař x6

•

Opravit zdravotní středisko

•

Zubní lékař

Hlavním tématem této oblasti bylo zajištění dětského lékaře.

Výchova, vzdělávání
•

Vybavení školy a školky

•

Školka – hřiště

•

Kvalitní školní jídelna resp. její produkty, je smutné, že si občané raději nechávají
dovážet jídlo z okolních vesnic

•

Špatná strava ve škole x2

V dané oblasti by bylo vhodné se zaměřit na stravování ve škole, nicméně toto není strategický
záměr. Vybavení školy a školky nebylo přesně definováno.
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Správa věcí veřejných
•

Podpora stavební činnosti

•

Malá propagace obce

•

Chybí vyhláška o dodržování klidu v neděli (sekačky, pily apod.)

•

Zdravý rozum – investovat desítky mil. Kč do obecního úřadu je nehorázné

•

Větší informovanost občanu (např. obecní tisk)

•

Větší důraz na děti

•

Koncepce pro rozvoj obce zaměření na mladé turistické zajímavosti

•

Obecní zpravodaj ve formě novin nebo občasníku

•

Údržba chodníků v zimě x2

V oblasti informování občanů by bylo vhodné zajistit vydávání obecního zpravodaje
pro zlepšení informovanosti, čímž bude zajištěna i propagace obce.

Doprava
•

Cyklostezka do Borucina

•

Rekonstrukce křižovatky u rehabilitačního ústavu, je to zbytečné vyhazování peněz

•

Důstojná autobusová zastávka na Restě směr Píšť

•

Cesta na inline, skate

•

Doprava – více autobusů

•

Místo na parkování x2

•

Chodníky a cesty x3

•

Stezka

•

Špatný výhled na křižovatce u školy, při jízdě od Bolatic rovně na Polsko není vidět přes
pomník a stromy zprava

•

Družstevní – špatná cesta
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Rozvoj obce
•

Stavební místa x2

Životní prostředí
•

Slabá kontrola a žádný postih znečisťovatelů ovzduší (topení v zimě)

•

Nedostatek odpadkových košů

•

Čistička odpadních vod x2

•

Kanalizace x3
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3. Návrhová část

1. Občanská vybavenost

Z uvedených odpovědí vyplývá, že občané nejsou spokojeni se stávajícím obchodem
a nedostatkem restaurací. Rovněž by uvítali v obci umístění bankomatu.
Přestože požadavek bankomatu vzešel z dotazníkového šetření jako nejdůležitější, není možné
jej v obci instalovat vzhledem k podmínkám jednotlivých bank.
Obchody a restaurace jsou aktivitami soukromých podnikatelů a není možné ze strany obce
zasahovat. V budoucnosti bude rozšířen sortiment zboží o prodejnu textilu.

2. Kultura, sport, volný čas

Občané by uvítali investice do tělocvičny, aktivity pro děti a více kulturních akcí.
V rámci jednání pracovní skupiny bylo konstatováno, že množství kulturních akcí je dostačující,
jde spíše o nezájem občanů se těchto akcí účastnit. Vzhledem k rozpočtu obce je výstavba nové
tělocvičny nereálná, stejně jako koupaliště.
Pracovní skupina se dohodla na dvou prioritách v dané oblasti a to:
Rekonstrukce tělocvičny
Výstavba multifunkčního hřiště

Priorita 1.1 Rekonstrukce tělocvičny

Priorita 1.1.
Rekonstrukce tělocvičny
Popis opatření

Rekonstrukce tělocvičny pro zajištění sportovního vyžití občanů

Realizátoři

Obec Chuchelná

Zahájení realizace 2020
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Finanční zdroje

Obec Chuchelná, dotace

Finanční náklady

Definovány v akčním plánu

Dopady

Občané mají možnost kvalitního sportovního vyžití

Indikátory

Zrekonstruovaná tělocvična
Nedostatek finančních prostředků

Rizika
Neexistence externích zdrojů
Ošetření rizik

Vícezdrojové financování

Priorita 1.2. Multifunkční školní hřiště

Priorita 1.2
Multifunkční školní hřiště
Popis opatření

Vybudování multifunkčního školního hřiště, které bude sloužit všem

Realizátoři

Obec Chuchelná

Zahájení realizace 2020
Finanční zdroje

Obec Chuchelná, dotace

Finanční náklady

Definovány v akčním plánu

Dopady

Žáci i občané budou mít možnost kvalitního sportovního vyžití

Indikátory

Zrekonstruovaná víceúčelová herní plocha školního hřiště
Nedostatek finančních prostředků

Rizika
Neexistence externích zdrojů
Ošetření rizik

Vícezdrojové financování
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2. Zdravotnictví

Hlavním tématem této oblasti bylo zajištění dětského lékaře.
V rámci jednání pracovní skupiny byla navržena priorita rekonstrukce zdravotního střediska,
kde budou ordinace stomatologa, dětského lékaře, praktického lékaře.
Priorita 2.1. Rekonstrukce zdravotního střediska

Priorita 2.1.
Rekonstrukce zdravotního střediska
Popis opatření

Rekonstrukce zdravotního střediska s připravenými ordinacemi pro
lékaře

Realizátoři

Obec Chuchelná

Zahájení realizace 2019
Finanční zdroje

Obec Chuchelná, dotace

Finanční náklady

Definovány v akčním plánu

Dopady

Občané jsou zajištěni zdravotní péči v místě

Indikátory

Zrekonstruované zdravotní středisko
Nedostatek finančních prostředků

Rizika
Neexistence externích zdrojů
Ošetření rizik

Vícezdrojové financování

3. Výchova, vzdělávání

V dané oblasti by bylo vhodné se zaměřit na stravování ve škole, nicméně toto není strategický
záměr. Vybavení školy a školky nebylo přesně definováno.
Na základě jednání pracovní skupiny bylo dohodnuto vybavení školy fyzikální učebnou,
rekonstrukce hřiště u mateřské školy. Co se týče stravování ve škole, bude provedeno
zhodnocení stravy a v případě negativních zjištění podniknuty kroky k nápravě.
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Požadavek občanů na rekonstrukci hřiště u školky byl pracovní skupinou akceptován.
V dané oblasti jsou tedy stanoveny dvě priority a to:
Zlepšení vybavení základní školy
Rekonstrukce hřiště u mateřské školy.

Priorita 3.1. Zlepšení vybavení základní školy
Existence školy v obci je zcela zásadní pro její rozvoj. Je tedy nezbytné zajistit takové podmínky
pro výuku, které budou splňovat nejnovější trendy ve výuce, stejně tak je důležité zajistit
žákům standardy běžné v jiných školách.

Priorita 3.1.
Zlepšení vybavení základní školy
3.1.1. Rekonstrukce šaten a suterénu školy
3.1.2. Rekonstrukce učebny přírodovědných předmětů
3.1.3. Rekonstrukce venkovního hřiště

Popis opatření

Rekonstrukce šaten a suterénu školy je nezbytné pro zvýšení
standardu žáků. Rekonstrukce učebny přírodovědných předmětů je
základem pro úspěšnou výuku.
Venkovní hřiště bude sloužit nejen pro výuku tělesné výchovy, ale také
pro trávení volného času žáků.

Realizátoři

Obec Chuchelná

Zahájení realizace 2020
Finanční zdroje

Obec Chuchelná, dotace

Finanční náklady

Definovány v akčním plánu

Dopady

Žáci mají lepší podmínky pro vzdělávání
Vybavená učebna

Indikátory
Další vybavení a úpravy ve škole
Nedostatek finančních prostředků
Rizika
Neexistence externích zdrojů
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Ošetření rizik

Vícezdrojové financování

Priorita 3.2. Rekonstrukce hřiště u mateřské školy a výstavba venkovní učebny
Priorita 3.2.
Rekonstrukce hřiště u mateřské školy a výstavba venkovní učebny
Popis opatření

Rekonstrukce hřiště u mateřské školy a výstavba venkovní učebny

Realizátoři

Obec Chuchelná

Zahájení realizace 2020
Finanční zdroje

Obec Chuchelná, dotace

Finanční náklady

Definovány v akčním plánu

Dopady

Zlepšení podmínek v mateřské škole pro děti

Indikátory

Zrekonstruované hřiště
Nedostatek finančních prostředků

Rizika
Neexistence externích zdrojů
Ošetření rizik

Vícezdrojové financování
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4. Správa věcí veřejných
V oblasti informování občanů by bylo vhodné zajistit vydávání obecního zpravodaje
pro zlepšení informovanosti, čímž bude zajištěna i propagace obce.

Priorita 4.1. Informovanost
Na základě jednání pracovní skupiny bylo dohodnuto zlepšit informovanost občanů v obci a to
vydáváním čtvrtletníku a rovněž vydávání propagačních materiálů o obci.
Priorita 4.1.
informovanost
4.1.1. Vydávání zpravodaje obce
4.1.2. Vydávání propagačních materiálů
Popis
4.1.1.

opatření Vydávání zpravodaje obce 1x za čtvrt roku pro zlepšení informovanosti
občanů.

Popis
4.1.2.

opatření Zpracování a vydávání propagačních materiálů o obci především ve
vztahu k realizaci MA21 a zvýšení zájmu o obec v širším okolí.

Realizátoři

Obec Chuchelná

Zahájení realizace 2018
Finanční zdroje

Obec Chuchelná

Finanční náklady

Definovány v akčním plánu

Dopady

Zlepšení informovanosti občanů o aktivitách v obci, sociálních
službách, kulturních akcích, rozvoji obce
Zlepšení propagace obce navenek
Vydaný zpravodaj
Počet distribuovaných zpravodajů

Indikátory
Počet zpracovaných propagačních materiálů
Počet předaných propagačních materiálů
Rizika

Personální zajištění pro vydávání zpravodajů

Ošetření rizik

Externí spolupracovníci
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5. Doprava

Z dotazníků vyplynula potřeba zřízení cyklostezky do okolních obcí, problematika parkování
vzhledem k návštěvám rehabilitačního ústavu, úprava křižovatky u Rehabilitačního ústavu.

Priorita 5.1. Řešení dopravy a parkování

Priorita 5.1.
Řešení dopravy a parkování
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.

Rozšíření cyklostezky do okolních obcí
Řešení parkování
Průběžná oprava chodníků
Řešení problematických křižovatek (u Rehabilitačního ústavu, HraničníMasarykova-Komenského)

Popis
5.1.1.

opatření

Popis
5.1.2.

opatření

Popis
5.1.3.

opatření

Popis
5.1.4.

Komplexní řešení cyklostezek s okolními obcemi.

Rozšíření parkovacích míst v obci

Průběžná oprava chodníků dle aktuálních potřeb

Zpracování projektové dokumentace pro řešení problematických
opatření křižovatek
Úprava křižovatek

Realizátoři

Obec Chuchelná

Zahájení realizace 5.1.1. 2019
5.1.2. 2018
5.1.3. 2019
5.1.4. 2018-2023
Finanční zdroje

Obec Chuchelná, dotace

Finanční náklady

Definovány v akčním plánu
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Zajištění parkovacích míst pro občany obce
Zlepšení stavu chodníků
Dopady

Propojení cyklostezek s okolními obcemi a tím zvýšení jak bezpečnosti
občanů, tak zvýšení cestovního ruchu
Zvýšení bezpečnosti silničního provozu
Cyklostezky do okolních obcí

Indikátory

Zvýšení počtu parkovacích míst
Opravené chodníky
Nedostatek finančních prostředků

Rizika
Neexistence externích zdrojů
Ošetření rizik

Vícezdrojové financování

6. Rozvoj obce

V oblasti rozvoje obce navrhovali občané možnost individuální výstavby, revitalizaci či rozšíření
zeleně. Revitalizace hydrantové sítě není v kompetenci obce.

Priorita 6.1. Zajištění stavebních pozemků pro individuální výstavbu
Priorita 6.1.
Zajištění stavebních pozemků pro individuální výstavbu
Popis opatření

Zajištění stavebních pozemků a jejich zasíťování pro individuální
výstavbu.

Realizátoři

Obec Chuchelná

Zahájení realizace 2020
Finanční zdroje

Obec Chuchelná, dotace

Finanční náklady

Definovány v akčním plánu

Dopady

Stabilizace počtu občanů v obci
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Indikátory

Zasíťované pozemky vhodné pro individuální výstavbu
Nedostatek finančních prostředků

Rizika

Neexistence externích zdrojů
Nezájem občanů o individuální výstavbu

Ošetření rizik

Vícezdrojové financování

7. Životní prostředí

Takřka všechna témata, která navrhli občané, pracovní skupina akceptovala. Priority tedy
budou zaměřeny na zlepšení ovzduší v obci, zajištění čistoty v obci, zřízení čističky odpadních
vod, zřízení kanalizace v obci, zřízení sběrného místa.

Priorita 7.1. Ovzduší

Priorita 7.1.
Ovzduší
Popis opatření

Zlepšení ovzduší v obci především v zimních měsících realizací cílené
osvěty pro občany.

Realizátoři

Obec Chuchelná

Zahájení realizace 2019
Finanční zdroje

Obec Chuchelná

Finanční náklady

Definovány v akčním plánu

Dopady

Zlepšení ovzduší v obci

Indikátory

Počet vydaných informačních materiálů pro občany

Rizika

Nezájem občanů

Ošetření rizik

Kvalitní motivace
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Priorita 7.2. Čistota v obci

Priorita 7.2.
Čistota v obci
Popis opatření

Zlepšení čistoty v obci pravidelným úklidem a zvýšením počtu
odpadkových košů.

Realizátoři

Obec Chuchelná

Zahájení realizace 2019
Finanční zdroje

Obec Chuchelná, dotace

Finanční náklady

Definovány v akčním plánu

Dopady

Zlepšení vzhledu obce

Indikátory

Počet nových odpadkových košů

Rizika

Neukáznění občané a návštěvníci Rehabilitačního ústavu

Ošetření rizik

Osvěta

Priorita 7.3. Zřízení čističky odpadních vod

Priorita 7.3.
Zřízení čističky odpadních vod
Popis opatření

Zřízení čističky odpadních vod v obci

Realizátoři

Obec Chuchelná

Zahájení realizace 2020
Finanční zdroje

Obec Chuchelná, dotace

Finanční náklady

Definovány v akčním plánu

Dopady

Zlepšení životního prostředí v obci

Indikátory

Vybudovaná čistička odpadních vod
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Rizika

Nedostatek finančních prostředků

Ošetření rizik

Vícezdrojové financování

Priorita 7.4. Zřízení kanalizace

Priorita 7.4.
Kanalizace
Popis opatření

Zřízení kanalizace v obci.

Realizátoři

Obec Chuchelná

Zahájení realizace 2020
Finanční zdroje

Obec Chuchelná, dotace

Finanční náklady

Definovány v akčním plánu

Dopady

Zlepšení životního prostředí v obci

Indikátory

Vybudovaná kanalizace

Rizika

Nedostatek finančních prostředků

Ošetření rizik

Vícezdrojové financování
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3. Monitorování a vyhodnocování plánu

MONITOROVÁNÍ
Monitorování probíhá průběžně.
•

zda se plán daří realizovat

•

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

•

zda vznikly nějaké problémy, především v oblasti financování

•

zda se realizují aktivity zaměřené na informování a zapojení veřejnosti

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

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

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

jak se daří naplňovat jednotlivé priority a opatření

•

jak účinné jsou aktivity pro plnění cílů projektu

•

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

•

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

•

zda se nezměnily podmínky natolik, že je třeba přehodnotit priority

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

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

•

Hodnocení přispívá k hospodárnosti při nakládání s veřejnými prostředky.

Hodnotící kritéria pro evaluaci:

•

relevance – zhodnocení přiměřenosti s ohledem na danou problematiku

•

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

•

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

•

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

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

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

MONITOROVÁNÍ

EVALUACE

Využívá monitorovací indikátory

Využívá hodnoticí otázky

Je kontinuální nebo periodické

Je prováděna periodicky, ve specifickém
čase

Používá kvantitativní metody

Používá kvantitativní i kvalitativní metody

Nezjišťuje kauzální vztahy

Zjišťuje kauzální vztahy, provádí zkoumání v
širších vazbách
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Pracuje

s

předem

stanovenými

cíli, V rámci evaluace je posuzována také

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

předem stanovených cílů a indikátorů

Posuzuje průběh intervence na základě Využívá monitoring jako jeden ze zdrojů dat
stanovených věcných a finančních ukazatelů a informací, se kterými však dále pracuje a
vyvozuje z nich závěry a doporučení
Finanční

monitoring

sleduje

plnění Zabývá se širokým spektrem otázek a

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

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

Průběžně

sleduje

plnění

finančních

i Vyhodnocuje

systém

implementace

a

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

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

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

v širších souvislostech

Je zpravidla realizován jako součást řízení Je
strategie

zpravidla

realizována

externími

nezávislými evaluátory

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