PROGRAM ROZVOJE OBCE

DOLOPLAZY

NA OBDOBÍ LET

2020 - 2027

Program rozvoje obce Doloplazy byl schválen zastupitelstvem usnesením č. 2, dne
25.8.2020.

Úvod
Strategie rozvoje obce Doloplazy (dále jen „strategie“) na období let 2020 – 2027 je vytvořena tak, aby
odrážela společenské potřeby obyvatel, přispívala k dalšímu rozvoji obce, zachovala její ráz pro budoucí
generace a ohleduplně přistupovala k okolní krajině a přírodě.
Strategie rozvoje obce Doloplazy byla zpracována na základě zákona č. 128/2000 Sb. O obcích a podle
aktuálních metodik MMR ČR.
Program Strategie rozvoje obce Doloplazy je reálně splnitelný v delším časovém horizontu.
Z hlediska zdrojů financování bude obec kromě vlastních finančních prostředků usilovat
o využití prostředků z EU i z národních programů.
Strategie je dlouhodobým dokumentem naznačujícím záměry obce na delší období, který se neomezuje
jen na jedno volební období zastupitelstva.
Strategie není dokumentem uzavřeným. Je nezbytné s ním neustále pracovat, průběžně porovnávat
se skutečností a aktualizovat. Může být průběžně doplňován a aktualizován dle potřeb a finančních
možností obce Doloplazy. Veškeré změny v tomto programu musí být projednány
zastupitelstvem obce Doloplazy.

Zpracovali
Mgr. Miroslav Bílek, Mgr. Vanda Fabianová, Veronika Zelová
červenec 2020
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 Charakteristika obce
1. Území
Obec Doloplazy se nachází v okrese Olomouc v Olomouckém kraji.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1233.

rozloha katastru je 804 ha a sousedí s katastry obcí Tršice, Daskabát, Přáslavice, Svésedlice.
Obec leží na úpatí Tršické pahorkatiny, v nadmořské výšce 286 m n. m.
Adresa obecního úřadu: Obecní úřad Doloplazy, Doloplazy 82, PSČ 78356
Email: podatelna@doloplazy.cz
ID datové schránky: hmcbepb
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2. Obyvatelstvo

Demografická situace
Obec Doloplazy se vyčlenila z bývalého společného MNV Tršice k datu 1.7.1990 a jako samostatná
územní jednotka vznikla ke dni 2.12.1990. Od tohoto data vystupuje v právních vztazích svým jménem.
Obec Doloplazy má k 14.7.2020 1360 obyvatel a jak lze předpokládat, dle přiloženého grafu bude růst i
nadále.
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Struktura obyvatelstva

Z výše uvedeného grafu je patrné, že věkové složení obyvatelstva obce:
- do 19 let je 320 osob
- do 39 let je 309 osob
- do 59 let je 414 osob
- nad 60 let 294 osob
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Věková struktura obyvatel obce Doloplazy v roce 2018

Věková struktura obyvatel obce Doloplazy v roce 2018

Zdroj: ČSÚ

Prognóza populačního vývoje
Populační vývoj je důležitým aspektem pro další rozvoj obce. Prognóza počítá i nadále s růstem počtu
obyvatel jak migrací, tak i přirozeným přírůstkem. S tím jaou spojeny i nároky na bydlení a na občanskou
vybavenost obce.

Sociální situace
V naší obci nemáme národnostní menšiny, ani se zde nevyskytují sociálně slabé skupiny.
V obci máme Sbor pro občanské záležitosti. Při životních jubilejích občanů je navštěvují s drobným
dárkem. Vítání občánků je režii obecního úřadu. Setkávání seniorů zaštiťuje obecní úřad ve spolupráci se
zastupiteli.
V obci je mnoho spolků, které se podílí na kulturní činnosti a dostatečném vyžití místních, ale mnohdy i
přespolních dětí.
V rámci možností je obec podporuje ze svého rozpočtu. Jinak čerpají finance ze své činnosti a členských
poplatků.
Naší nejvýznamější kulturní památkou je kostel sv. Cyrila a Metoděje, kde pravidelně probíhají mše svaté.
V předvánočním čase se zde konají také adventní koncerty. Dalšími památkami jsou socha Tomáše
Garriquea Masaryka, socha sv. Václava, pomník obětem světových válek a v okolí i mnoho křížů o které
se stará Skautský oddíl Doloplazy, Kamzíci.
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Spolky působící aktivně v naší obci:
Junák - český skaut, středisko Ladislava Ruska, Kamzíci
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory.
Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální,
sociální a tělesné schopnosti.
TJ Sokol Doloplazy - oddíl kopané
Fotbalový klub s přestávkami funguje již od roku 1934. Pod záštitu Sokola se dostal až v roce 1954, kde
setrvává dodnes.V současné době vychovává mladou generaci fotbalistů. Trénink dětí probíhá již od 4 let
na místním fotbalovém hřišti.
TJ Sokol Doloplazy
T.J. Sokol v obci má dlouholetou tradici a je datován do roku 1912.
T.J. Sokol Doloplazy je součást České Obce Sokolské působící na území obce Doloplazy u Olomouce. V
roce 2014 eviduje 75 členů, v tom 15 mužů, 20 žen, 18 žáků, 8 žaček a 6 dorostenců. Metodicky je
vedená župou Olomouckou-Smrčkovou. Tělocvičná jednota má právní subjektivitu a je financována z
vlastní činnosti (podíl z členských příspěvků, úhrady za cvičení jak jednotlivců tak skupin a to členů i
nečlenů sokola) a z dotací obce Doloplazy.
Hanácký národopisný soubor Olešnica
Spolek, jehož vznik je datován od roku 1969 se věnuje uchovávání lidových zvyků, písní, tanců a krojů na
Hané. Hanácké zvyky a tradice prezentuje na mnoha tuzemských a zahraničních folklórních festivalech a
akcích.
Repertoár souboru tvoří lidové zvyky a tance zahrnující celoroční život prostého hanáckého lidu. Vybrané
zvyky jsou zpracovány do tématických pásem. Jindy se jedná o samostatné tance, které lze libovolně
vhodně propojovat a navazovat.
Hanácký národopisný soubor OLEŠNICA DOLOPLAZY, z. s. je zároveň dlouholetým organizátorem tradiční
národopisné slavnosti Jízda králů v Doloplazích, která se koná každoročně o prvním červencovém
víkendu.
SDH Doloplazy
Historie Sdružení dobrovolných hasičů Doloplazy sahá až do roku 1892. Vzniká doloplazský spolek hasičů
jako jeden z prvních v regionu. Hasičská zbrojnice byla postavena až v roce 1911, ale i přes to se spolek
zapojil nemalou měrou do kulturního dění obce a je tomu tak dodnes.
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AKCE POŘÁDANÉ JEDNOTLIVÝMI SPOLKY V OBCI:
TJ Sokol Doloplazy - oddíl kopané
- pravidelná fotbalová utkání jak dospělých tak i dětí
- Ples fotbalistů, který je jeden z nejnavštěvovanějších
TJ Sokol
- Koloběžkiáda
- Memoriál L. Vláčila
- Noc sokoloven v místní ZŠ
Hanácký národopisný soubor Olešnica
- Hanácký bál
- Pochovávání basy
- Vodění medvěda
- Jízda králů
Junák - český skaut, Kamzíci
- Country bál
- Pohádkový les
- Dětský tábor
- obnova Staré vody
- setání u pramene Odry /putování hanáckou sibiří/
SDH Doloplazy
- Hasičský ples
- Pálení čarodějnic
- Stavění máje
- Kácení máje a dětský den
- pořádání soutěží pro okolní družstva dětí SDH
Zahrádkářský svaz Doloplazy
- Košt slivovice
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Kromě těchto akcí, které jsou již pravidelné a očekávané se spolky podílejí ve spolupráci s obcí na
pořádání přednášek pro seniory. Každý měsíc je pořádána jedna přednáška. Obec pomáhá s propagací
přednášky. Pro občany je přednáška bezplatná.
Další akce, které se pořádají jsou např. letní kino, divadelní představení, aj.

Komunikace s občany
Komunikace s občany obce je řešena několika způsoby tak, aby bylo co největší pokrytí inforacemi z
obce. Kromě osobního kontaktu s občany /kancelář OÚ, zasedání zastupitelstva, veřejné schůze,.../ jsou
inforamce sdělovány:
●
●
●
●

●

na fyzické i elektronické úřední desce
na webových stránkách obce
rozhlasem
pomocí emailů, v případě stáhnutí aplikace i upozorněním, starším občanům je umožněno zažádat si o
SMS zprávy
v obecním zpravodaji /4x ročně/
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3. Hospodářství

Občanská vybavenost v obci Doloplazy
Základní služby občanské vybavenosti:
●
●
●
●
●
●
●
●

prodejna potravin
pohostinství
ZŠ Doloplazy /I. stupeň/
MŠ Doloplazy
pošta
knihovna
kostel sv. Cyrila a Metoděje
farní úřad

Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v obci Doloplazy v roce 2018

Zdroj: ČSÚ

Struktura podnikatelských subjektů podle velikosti v obci Doloplazy v roce 2018
Počet zaměstnanců

Kategorie

Absolutně Relativně (%)

do 10

mikropodniky

7

44,73%

10-49

malé podniky

4

1,45%

50-249

střední podniky 0

0,00%

250 a více

velké podniky

0

-

nezjištěno

-

148

53,82%

Zdroj: ČSÚ
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Vývoj počtu nezaměstnaných osob

Zdroj: ČSÚ

Struktura zaměstnanosti v obci Doloplazy podle odvětví v roce 2011 (%)
Zemědělství a lesnictví Průmysl a stavebnictví Služby
Doloplazy

4,17%

42,07%

46,74%

OLOMOUC

2,09%

27,63%

61,90%

Olomoucký kraj 3,55%

34,56%

51,54%

ČR

32,23%

53,87%

2,74%

Zdroj: ČSÚ

Centrem pro dojíždění za ostatními službami je obec Tršice vzdálená 3 km a Olomouc 15 km.
Obec Doloplazy je zřizovatelem těchto organizačních složek:
●
●
●
●

ZŠ Doloplazy
MŠ Doloplazy
SDH Doloplazy, výjezdová jednostka JPO3
obecní knihovna

Sport v obci
V obci Doloplazy se nachází fotbalové hřiště, které je v majetku a užívání místních Sokolů - oddíl kopané.
Dále sokolské hřiště, které je v majetku Sokolů, které je ale nevyhovující a TJ Sokol se snaží jej v
současnosti zprovoznit a zrekonstruovat. U kulturního domu se nachází malé dětské hřiště s herními
prvky. SDH Doloplazy mají k dispozici malou louku ke cvičení, která se nachází v blízkosti silnice a je
nevyhovující. Soutěže mladých hasičů jsou pořádány v blízkosti fotbalového hřiště a jde vždy o provizorní
řešení. Děti ze základní školy, kde se nenachází žádné venkovní hřiště jsou nuceny docházet na tělesnou
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výchovu na fotbalové hřiště nebo za špatného počasí do kulturního domu. Místní kulturní dům je využíván
jako tělocvična nejen základní školou, ale v rámci školy i florbalovým kroužkem, cvičí zde i místní
seniorky,hraje se zde bandmiton, a další. Tyto sportovní aktivity provozované v kulturním domě bychom
chtěli odbourat a přesunout do vhodných a ke sportování určených prostor.
Chybí zde plocha, která by obsahovala jak hřiště pro malé děti, tak i vhodnou plochu pro mládež ve formě
miltifiunkčního hřiště s workautovými prvky, pro starší občany s posilovacími stroji, popř. i hřiště s
umělou trávou na oblíbený fotbal.
Obec Doloplazy se v posledních letech snažila najít vhodný pozemek k vybudování nového sportovního
areálu a v roce 2019 odkoupila pozemek u stávajícího fotbalového hřiště. V současné době má obec
zpracovanou architektonickou studii pro vybudování sportovního areálu, které by bylo poskytnuto jak
spolkům, místní škole, tak i široké veřejnosti. K naplnění této vize bude potřeba dostatek financí, které
zatím nejsou k dispozici.
Studie sportovního areálu se skládá z několika na sebe navazujících ploch. Je tam ovál na atletiku, dále je
tam zapracovano hřiště na malou kopanou, travnaté hřiště s dráhou pro hasiče a také multifunkční
sportovní hala. Mezi jednotlivými hřišti pak vznikla místa vhodná pro posilovací stroje, wokautové prvky,
pumptracke park a také pro hřiště určené malým dětem. U sportovní haly se počítá s malým bufetem,
šatnami a sociálním zázemím. Parkování u areálu je řešno po obou stranách s dostatečnou kapacitou.

4. Infrastruktura

Technická infrastruktura
Obec Doloplazy je plynofikována a elektrifikována, v obci je napojení na pitnou vodu. Kvalita pitné vody
je pravidleně kontrolována. Přípojky kanalizace ústí do ČOV, která byla zbudována z dotací z EU v
roce 2010 Pravidelně se na ČOV odebírají vzorky a zasílají do Zdravotního ústavu k hodnocení. Správa
vodovodu je v rukou obce a jejích zaměstnanců. Právě z tohto důvodu je nutné investovat i do
zjednodušení správy vodovodu i kanalizace. Obec Doloplazy v rámci pravidlené výměny vodoměrů by
chtěla pořídit vodoměry s dálkovým odečtem a také pro zjednodušení správy pořídit pasporty jak
vodovodní sítě, tak i kanalizační sítě.
V současné době dochází na obecních komunikacích k opravě elektrifikace, buduje se nové veřejné
osvětlení, pokládají se optické kabely pro budoucí využití. V novém kabátě budou i místní komunikace a
přilehlé chodníky. Tyto opravy jsou nemalým zásahem do rozpočtu obce a obec se bude snažit alespoň z
části je zaštítit dotacemi.
V obci jsou tři sběrná hnízda /horní křižovatka, u kulturního domu a u Mateřské školy/ kde mohou občané
třídit papír, plast, sklo a nově i oleje. Pro obec velikosti Doloplaz by bylo vhodné navýšit počet těchto
svozových míst. Zastupitelstvo se touto otázkou intenzivně zabývá a hledá vhodná řešení. Některá
umístění kontejnerů nejsou vhodná.

Sběr železa probíhá ve spolupráci se skautským oddílem dvakrát ročně. Sběr hliníku zajišťuje Základní
škola.
Občané získali do užívání kompostéry a obec pravidelně zajišťuje svoz bioodpadu. V obci není
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kompostárna ani sběrný dvůr. Občané využívají tyto služby v okolních obcích, zejména Přáslavice,
Mrsklesy.

Dopravní infrastruktura
Obec má vybudovány místní komunikace a z větší části jsou lemovány i chodníky. Obec pracuje na jejich
dobudování. Komunikace v místních částech jsou v mnoha místech poškozené budováním plynu,
kanalizace,... A proto postupně dochází k jejich opravám.
Nově by obec chtěla vystavět chodníky podél silnice směrem na Daskabát v místní části Příhon a zvýšit
tak bezpečný pohyb občanů v obci.
Obcí prochází silnice II třídy a je v majetku Olomouckého kraje a hospodaří na ní Správa silnic
Olomouckého kraje. Na ni navazují místní komunikace a tvoří tak základní komunikační strukturu obce. V
obci je vypracován plán zimní údržby komunikací.
Železniční doprava: Obcí Doloplazy neprochází železniční trať a nejbližší železniční stanice je ve Velké
Bystřici na trati č. 310 Olomouc - Krnov
Silniční doprava:
Katastrálním územím obce Doloplazy prochází tyto silnice:
●
●
●

silnice II. třídy č. 436, Kojetín - Doloplazy
silnice III. tř č. 43621, Čechovice - Doloplazy
sousedí se silnicí II. 437, Přáslavice - Jablůnka

Nejbližší sjezd na dálnici D 35 je v obci Přáslavice Kocourovec ve vzdálenosti 2 km.
Hospodářská doprava:
Zemědělská doprava využívá síť polních cest a silnic III. třídy.
Veřejná doprava:
Spojení je zajišťováno autobusovou dopravou se zastávkami U lípy, U hřiště a Na horní křižovatce.
V současné době, kdy obec získala do majetku pozemek za zastávkou U lípy, chceme toto místo
rekonstruovat. Dále je v plánu vybudovat zastřešení zastávky U hřiště.
Cyklostezky:
Obcí prochází cyklostezky:
- směrem na Tršice
- směrem na Daskabát / dále do Velkého Újezda/
- směrem na Přáslavice
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Cyklostezky se stali oblíbenou výletní trasou jak pro pěší, tak i pro cyklisty a lidé z okolí je rádi využívají.
Do budoucna by obec Doloplazy chtěla vybudovat odpočinková místa.

5. Vybavenost obce

Bydlení
V obci se nachází 422 budov s číslem popisným. Většina je trvale obydlena. V obci se nacház 5 obecních
bytů, které jsou pronajímány a je o ně velký zájem. V roce 2019 došlo k rekostrukci 4 bytů.
Poslední byt se nachází v budově současné pošty. Po rekonstrukci tohto objektu by vznikl prostor vhodný
pro vybudování 3-4 nových bytových jednotek.
Za poslední roky se v obci postavilo i mnoho rodinných domů na soukromých pozemcích. V roce 2008
obec prodala do soukromých rukou 7 parcel k výstavbě. Obec Doloplazy se usilovně snaží, aby mladí lidé
neodcházeli z obce a v následujících letech by chtěla poskytnout další stavební parcely k výstavbě
rodinných domů. Obec Doloplazy má ve vlastnictví pozemky vhodné k zasíťování.

Zdravotnictví
V obci Doloplazy nejsou žádná zdravotnická zařízení. Nejbližší lékaři jsou v Tršicích, Přáslavicích, ve
Velkém Újezdě, kde je i lékárna a v Olomouci. Nejbližší nemocnice je v krajském městě Olomouci. Zde je i
zdravotní záchranná služba.

Sociální péče
V obci nejsou žádná pobytová zařízení sociálních služeb a proto nemá obec komunitní plán sociálních
služeb.
Terénní sociální služby si občané v případě potřeby zajišťují sami, zpravidla u charitních organizací.

Školství a vzdělání
Mateřská škola
Mateřská škola patřila k občanské vybavenosti obce Doloplazy již od roku 1961 pro 30 dětí. Budova byla
pouze pronajata, nevhodné prostorové podmínky a hygienické zázemí vedly od roku 1965 k úsilí místních
rodičů a spoluobčanů o novou mateřskou školu.
Až v dubnu 1974 byl provoz MŠ přerušen a zařízení přestěhováno do náhradních prostor. Provoz v
provizorních podmínkách trval do konce března 1977, zatím co se budovala na původním místě úplně
nová školka. Původním záměrem byla jednotřídní MŠ, která měla být jen přízemní budovou. V průběhu
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stavby se ukázalo, že plánovaná kapacita je budoucím potřebám obce nepostačující. Následná
komplikovaná jednání nakonec vedla ke změně rozhodnutí s přepracováním dokumentace.
V dubnu 1977 byla slavnostně předána k užívání nová, krásná a moderní dvoutřídní budova Mateřské
školy v Doloplazích s kapacitou 58 dětí, vybudovaná výše zmíněnými rodiči dětí a spoluobčany. Rozpočet
činil asi 1 199 000,- Kč. Na výstavbě bylo odpracováno 5 984 brigádnických hodin a jelikož nám budova
slouží doposud, lze konstatovat, že poctivých. Nejmenovaným občanům za ně patří obrovské poděkování.
Od roku 2003 má škola právní subjektivitu. Majetek, svěřený zřizovatelem, má škola ve své správě.
Součástí mateřské školy je školní výdejna - stravování nám zabezpečuje SOU Velký Újezd. V posledních
letech jsme ve spolupráci se zřizovatelem školu zmodernizovali.
Nejrozsáhlejší projekty:
- r. 2007: výměna dřevěných oken za okna plastová, výměna vstupních dveří
- r. 2009: projekt podaný na MMR ČR „Dětský sen na zahradu s elánem“ realizovaný ve spolupráci se
zřizovatelem a rodiči dětí v celkové výši 340.000,- Kč vedl k proměně školní zahrady do současné
podoby.
Při této rekonstrukci nám byli zejména nápomocni rodiče dětí. Citace z kroniky MŠ roku 2009, kdy otcové
našich dětí zbudovali dopadovou plochu pod herní sestavu včetně finančního zabezpečení: „Pánové,
děkujeme!“.
- r. 2011: projekt z Programu rozvoje venkova: „Našim dětem pro radost“ ve výši 566.500,- Kč. Účelem
byla modernizace vybavení MŠ školním nábytkem, modernizace dětských šaten, výměna podlahové
krytiny v šatnách, třídách a chodbách, rekonstrukce kuchyně.
- r. 2013: po přípravě prostor rodiči bylo z rozpočtu zřizovatele provedeno předláždění vstupní chodby a
schodiště. Nový barevný obklad stěn a zábradlí rozjasnil MŠ již od samého vstupu.
- r. 2015: v Operačním programu Životního prostředí „Energetické úspory objektů ZŠ a MŠ“ bylo cílem
projektu snížení spotřeby energií na vytápění objektu zateplením půdy a zateplením budovy. Nová
barevná fasáda a krytina na střeše je již současná podoba školky. Rovněž původní betonová terasa byla
přebudována na multifunkční hřiště s umělým bezpečnostním povrchem, s dopravním motivem a dalšími
hrovými prvky.
- r. 2017: nová elektroinstalace v celé budově MŠ, rekonstrukce ústředního vytápění, výměna vnitřních
okenních parapetů a nové bílé kazetové stropy v obou třídách byly hrazeny z rozpočtu obce.
- v roce 2017 byla Obec Doloplazy realizátorem projektu „MŠ Doloplazy“ spolufinancovaného z fondu EU
IROP. Cílem bylo zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání, konkrétně navýšení kapacity MŠ
Doloplazy na 70 dětí rozšířením o jednu třídu pro 28 dětí. Účast dotace byla 6.782.680,98 Kč, vlastní
zdroje (min.) 753.631,23 Kč.
- r. 2018: kompletní rekonstrukce dětské umývárny ve třídě Berušek ze zdrojů zřizovatele.
Od 1.9.2018 výchovně vzdělávací práce tedy probíhá ve třech třídách, věkově heterogenních, s
motivačním názvem „Pro bystré hlavičky“. Nabízíme pestré a lákavé možnosti hry s pedagogickým
podtextem, ponecháváme dostatečný prostor pro spontánní hry a učení.
Návaznost výše jmenovaných rekonstrukcí se vždy odvíjela od současného provozního stavu budovy,
hygienických a bezpečnostních předpisů a v souladu s vyhlášenými dotačními programy EU. Probíhala za
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běžného provozu MŠ, bez omezení pro rodiče a jejich děti. Svědčí o zodpovědném přístupu obecního
zastupitelstva ke školství a místní občanské vybavenosti.
Nabízí se konstatovat, že školku máme krásnou, svěží a moderní, s dostatečnou kapacitou a zázemím. Z
kontrol a spolupráce s rodiči vyplývá všeobecná spokojenost.

Základní škola
Základní škola je taktéž zateplena a postupně v budově školy dochází k rekonstrukcím, např nové topení.
Základní škola v naší obci má pouze první stupeň. Na druhý stupeň žáci dojíždí nejčastěji do nedalekých
Tršic a někteří do Olomouce.
Základní škola se nachází v centrální části obce a není zde možnost zbudovat v blízkosti sportovní hřiště.
Proto žáci dochází na hřiště fotbalové a v případě špatného počasí jejich kroky vedou do kulturního domu.
Dále se v poslední době potýkají s nedostatkem vhodných prostor pro výuku.
Obec Doloplazy vlastní v blízkosti základní školy objekt, který momentálně slouží jako pošta a obecní
knihovna . Po přemístění těchto služeb do nové budovy ve středu obce a rekonstrukci tohoto objektu, by
mohl sloužit k vybudování učeben pro enviromentální výchovu, keramickou dílnu nebo i pro školní
družinu.

Kultura a sport
Stěžejním bodem v kulturní činnosti je obecní kulturní dům. Pořádají se zde četné a oblíbené plesy, bály,
ale i veřejné zasedání zastupitelstva a setkání seniorů.
Kulturní dům je hojně využíván místními spolky /např. Olešnica zde má taneční zkoušky na vystoupení,
Sokol Doloplazy zde provozují svou činnost s cvičebním nářadím, hraje se zde badminton, základní škola
zde má výuku tělesné výchovy a kroužek florbalu, mladí fotbalisté při nepřízni počasí,.../.
V budově kulturního domu je sál, který pojme až 300 osob. Dále je zde přísálí, kuchyň, šatna, sociální
zázemí a v prvním patře malý salonek, který je používán i jako obřadní síň ke konání svateb, či k vítání
občánků.
Hlavním problémem naší obce je, že kulturní dům je hojně využíván pro sportovní aktivity, které se
neblaze projevují na interiéru budovy. Řešením by bylo vybudovat víceúčelový sportovní areál, kde by
mohly spolky provozovat všechny sportovní aktivity.
Za kulturním domem je areál, kde je pořádáno mnoho akcí při příznivém počasí. Jednou z
nejvýznamějších je tradiční Jízda králů, která je jedinou v Olomouckém kraji. Dále v areálu pořádají hasiči
z Doloplaz dětský den, stavění a následné kácení máje, lampionový průvod. Tento rok se konalo letní
kino. Z kulturního domu se dá vyjít právě do areálu.
Areál za kulturním domem je v nevyhovujícím stavu a taktéž kulturní dům. Snahou obce je zbudovat
vhodné prostranství pro pořádání veřejných akcí. Zastupitelstvo obce si nechalo zpracovat
architektonickou studii pro střed obce, která řeší prostor jako centrum pro kulturní dění a komplexní
zázemí obce.
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Podle studie bude občanská vybavenost obce na jednom místě (přemístění pošty, knihovny, hasičárny) a
zároveň zkultivuje prostory před obecním úřadem a přilehlý památník (2. světová válka).
Ve čtyřech postupných etapách je plánováno vybudování:
1. Hasičské garáže s klubovnami pro místní spolky a sociálním zázemím. V této části bude umístěno
zázemí technických služeb obce a také podium určené pro vnitřní stranu navrhovaného kulturního
areálu.
2. Kulturního areálu, tzn. prostoru za obecním úřadem, kde je plánováno podium, hlediště, letní kino,
venkovní WC, zázemím pro pořadatele a materiál pro venkovní scénu a prodejní venkovní místa.
3. Obecního úřadu, pošty a knihovny. V této etapě se zrekonstruuje i plocha před budovou obecního
úřadu a také pomníku 2.sv války.
4. Klidové zóny obce s parkem, dětským hřištěm a posezením v hanácké zahradě.

Kulturní památky
V obci se nachází mnoho památných křížů a soch.
Za zmínku stojí socha sv. Václava a také socha T.G.M.
Památník obětem 1. svět. války je umístěn mezi školou a kostelem sv. Cyrila a Metoděje.
Památník obětem 2. svět. války je umístěn před budovou obecního úřadu.
Těchto kulturních památek si obec považuje a dochází k jejich postupným rekonstrukcím.

socha sv. Václava
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Pohřebiště

V obci se nachází pohřebiště s bývalou márnicí. Pozemky jsou v majetku římskokatolické církve a obec je
na základě smlouvy provozovatelem. V budoucnu bychom chtěli docílit převodu pozemku. Pro velký
zájem místních, ale i přespolních je nutné postupně zakládat nové hroby. V bývalé márnici by byla
možnost po rekonstrukci zřídit kolumbárium. Také rozvody vody potřebují opravit a je potřeba zřídit na
pohřebišti veřejné osvětlení. V posledních letech si nájemci stěžují, že se na pohřebišti začalo krást.
Východiskem se jeví kamerový systém.
Plán rekonstrukce je zpracován. Obsahuje zbudování chodníku a opravu stávajícího, zbudování veřejného
osvětlení, oprava rozvodů vody a nádrží na vodu. Před pohřebištěm je malý parčík, který také potřebuje
obnovu. Vývěsní tabule před pohřebištěm je malá a je nutné ji vyměnit, popř. doplnit o větší. Park je ve
stavu, kdy potřebuje obnovu keřů a trávníků z důvodu toho, že lidé vstupují na trávník i mimo pěšiny a je
tak v nevyhovujícím stavu. Na pohřebišti se nachází sociální zařízení, které je z důvodu opotřebení určeno
ke komlpletní rekonsturkci. Lavičky Jsou umístěny pouze před branami pohřebiště a jejich doplnění je
taktéž předmětem plánu rekonstrukce.

6. Životní prostředí

Stav životního prostředí
Celková plocha území obce 803,79 ha
Struktura využití půdy v obci Doloplazy v roce 2018

Zdroj: ČSÚ
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Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stablními plochami (jako jsou lesy, zahrady
atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv. nestabilními). Vyšší hodnota
koeficientu obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou (stabilní) krajinu. V
obci Doloplazy dosahuje koeficient hodnoty 0,27 .
Zdroj: ČSÚ

V obci Doloplazy nevykazuje problémy v otázkách životního prostředí. Kvalita ovzduší je dobrá.
Půda je úrodná, vhodná k zemědělské činnosti.

Odpadové hospodářství
Obec Doloplazy nedisponuje svou skládkou, ani neprovozuje sběrný dvůr. Svoz bio odpadu je zajištěn na
zavolání dle aktuální situace. Svoz směsného komunálního odpadu od domů je pravidelně 1x za 14 dní a
obec má k dispizici 3 sběrná místa pro tříděný odpad (sklo, papír, plast, olej). Poplatky za odpady jsou
dány dle velikosti popelnice. Za popelnici /objem 110 -120 l / 40,- Kč, za větší /240 l/ 80,- Kč. Stále však
obec doplácí za tyto služby, neboť náklady na svoz a lividaci odpadů stále roste a převyšuje tak částku
vybranou na poplatcích od občanů.

Zeleň v extravilánu a intravilánu obce
1. Extravilán
V současné době probíhá projekt revitalizace zeleně v místní části Beruň a Kopaniny. Jedná se o
regeneraci krajinných prvků.
Lesopark Beruň je rekultivovaná skládka, na které bylo v minulosti vysazeno mnoho stromů a keřů.
Vzhledem ke stáří porostů je nutné hustý a neudržovaný porost s odumřelými jehličnany zrekultivovat. V
průběhu realizovaného projektu dojde ke kácení odumřelých stromů, kultivaci plochy, ošetření ovocných
stromů a jejich doplnění, vytvoření dvou oplocenek a výsadba listnatého stromořadí.
V aleji Kopaniny dojde k doplnění stromů a zdravotnímu řezu stávajích porostů.
Obec Doloplazy je povinna se starat o údržbu zeleně nacházející se jak v okolí cyklostezek na Tršice a
Přáslavice, tak i o zatravněné polní cesty v extravilánu obce. K tomu potřebuje vhodnou techniku a
vybavení.
2. Intravilán
Po okrajích hlavní silnice protínající obec Doloplazy se nachází aleje vzrostlých stromů. Tyto porosty
potřebují doplnit a zrevitalizovat, tak aby plnily svou funkci (stín, udržení vody, estetická stránka).
Nesmíme zapomínat také na údržbu trávníků, chodníků a společných ploch v majetku obce.
V obci se nachází mnoho vzrostlých a starých stromů, které také potřebují údržbu. K tomu je nutná
vyhovující technika, která v majetku obce schází.
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7. Správa obce

Obecní úpřad a kompetence obce
Obecní úřad v Doloplazích je úřadem I. typu.
Obec je řízena zastupitelstvem s 15 členy a radou obce, která má 5 členů. Je zde kontrolní a finanční
výbor, které mají po 2 členech.
Zaměstnanci obce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

starosta
evidence obyvatel, matrikářka (úvazek 1)
účetní (úvazek 1)
správce obecního majetku a ČOV (úvazek 1)
správce hřbitova, správce majetku (úvazek 1)
pracovník veřejné zeleně (úvazek 1)
správce kulturního domu ( úvazek 0,7)
správce vodárky (úvazek 0,3)

Pro jiné obce obecní úřad žádné činnosti nevykonává. Naše obec využívá služeb úřadů v okolí jako např.
Stavební úřad v Tršicích. Obec Doloplazy má uzavřenou veřejnoprávní smlouvu se statutárním městem
Olomouc v oblasti přestupků.

Hospodaření obce
Obec Doloplazy nemá žádné dluhy a je tak dlouhodobě bez dluhů. Zpravidla v posledních letech
vykazovala vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet. Obci se také podařilo v minulých letech ušetřit značné
částky. V roce 2010 byla uskutečněna vysoká investice do ČOV, kterou z převážné části pokryla dotace z
EU.
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Vývoj rozpočtového hospodaření v obci Doloplazy v letech 2009 - 2018 (v tis. Kč)

Zdroj: ČSÚ
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Srovnání struktury rozpočtových příjmů v období 2009 - 2018

Zdroj: ČSÚ

Se svými finančními prostředky obec hospodaří v souladu s příslušnými zákony a předpisy.
Obec je vedle toho každým rokem úspěšná při získávání dotací od různých poskytovatelů Olomoucký kraj, Mikroregion Bystřička, státní rozpočet a EU.
Nemovitý majetek obce Doloplazy je značně rozsáhlý, např. budova obecního úřadu,
kulturní dům a přilehlý areál, hasičská zbrojnice a k tomu budova s obecními byty, dále také
budova pošty, ČOV, vodárna a samozřejmě pozemky v katastru obce Doloplazy.

Bezpečnost
Obec Doloplazy je vybavena varovným systémem, který byl pořízen z dotace přes
mikroregion Bystřička. Tímto rozhlasem jsou v případě nebezpečí lidé v obci varováni.
Součástí tohoto projektu byl zpracován protipovodňový plán obce.
Policejní oddělení je v blízké Velké Bystřici a obec nemá pro nízký stav kriminality potřebu
řešit zřízení obecní policie.
Avšak občas se řeší problémy s poškozením omítky budovy kultruního domu, základní školy,
atd. Také se vyskytují černé skládky u kontejnerových stání. Zastupitelstvo obce usiluje o
zabezpečení těchto míst kamerovým systémem.
Obec Doloplazy má uzavřenou smlouvu o projednávání přestupků se statutárním městem
Olomouc.
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Vnější vztahy a vazby
Obec Doloplazy je členem jak mikroregionu Bystřička, kde je celkem 11 obcí, tak i MAS
Bystřička a Bystřička o.p.s. MAS Bystřička je obecně přospěšná společnost, která sdružuje
venkovské podnikatele, spolky a obce s cílem dosáhnout lepšího rozvoje venkova v našem
kraji. Jako největší přínos pro naši obec je možnost získání dotací, spolupráce s ostatními
obcemi a získávání informací.
Obec Doloplazy nemá uzavřeno partnerství s jinou obcí.

Komunikace s občany
Jako jeden ze základních aspektů ovlivňující kvalitu řízení v obci je vhodná komunikace s
občany. Ta je zajištěna prostřednictvím webových stránek, elektronickou deskou, vývěskou,
rozhlasem, pravidelně vycházejícím zpravodajem a taktéž osobním kontaktem na OÚ.
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A.2 Východiska pro návrhovou část
SWOT analýza
Silné stránky
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Spolky
V obci je dostatek činných spolků, které se zapojují do kulturního vyžití jak dětí, tak i dospělých.
Občanská vybavenost
V obci je ZŠ i MŠ, potraviny, pošta.
Technická infrastruktura
Je zajištěna dobrá dopravní obslužnost.
Obyvatelstvo
V obci nemáme národnostní menšiny.
Obyvatelstvo
Obyvatelstva stále přibývá.
Obyvatelstvo
Zájem lidí o bydlení v obci neklesá a naopak stoupá.
Kultura
Kulturní dům je v majetku obce a nachází se ve středu obce.
Sport
Pozemek vhodný k vybudování sportovního areálu je v majetku obce.
životní prostředí
Bez výrazného zatížení životního prostředí
Odpadové hospodářství
Zavedený systém tříděných odpadů
Vnější vazby
Dobrá meziobecní spolupráce (obec je členem MAS Bystřička a mikroregiony Bystřička)
Bezpečnost
Nízká kriminalita v obci
Výstavba RD
Ve vlastnictví obce jsou pozemky vhodné k zasíťování a následné výstavbě RD.
Území
Umístění obce cca 15 km od Olomouce, kde je plná občanská vybavenost
Sport v obci
Zájem o sportovní činnost je vysoký.
Vodovod a kanalizace
Vodovodní i kanalizační síť je ve správě i majetku obce.
Kanalizace
Nová čistička odpadních vod.
Odpadové hospodářství
Občané obce jsou zvyklí řídit odpad.
Cyklostezky
V obci jsou zbudované cyklostezky a jsou v hojné míře využívány.
Základní škola
Děti dochází do místní ZŠ a je jich dostatek.
Kultura
Prostory kolem kulturního domu jsou v majetku obce a jsou vhodné pro vybudování kulturního areálu s
odpočinkovou zónou.
Zeleň v obci
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Kolem komunikací jsou plochy, které se dají osázet vhodnými porosty.
Hospodaření obce
Obec není zadlužena.
Hospodaření obce
Hospodaření obce v minulých letech ušetřilo značné finance.
Dotace
Obec Doloplazy v rámci Mas Bystřička dosahuje na vypsané dotační tituly a je úspěšná.

Slabé stránky
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SPOLKY
Spolky působící v naší obci nemají dostatek prostoru. Chybí zde klubovny, kde by se mohli scházet na
pravidelných schůzkách a také skladovací prostory pro vybavení jednotlivých spolků.
Občanská vybavenost
Sport v obci je značně omezen nepřítomností sportovního areálu.
Odpadové hospodářství
Nedostatek kontejnerů na svozových místech a nedostatek svozových míst na obyvatele. U kontejnerů
vznikající nevzhledné černé skládky.
Vybavenost obce
Obecní úřad sídlící v prvním patře je špatně dostupný starším občanům.
Vybavenost obce
Pošta Doloplazy je vzdálená od OÚ.
Vodovod a kanalizace
Stará kanalizační síť v některých částech obce.
Vodovod a kanalizace
Nutnost pořídit vodoměry s dálkovým odečtem je nákladné.
Dopravní infrastruktura
Některé z komunikací jsou ve špatném stavu.
Cyklostezky
Na cyklostezkách chybí odpočinková místa.
Obecní byty
Obec Doloplazy by měla navýšit počet obecních bytů.
Výstavba RD
Nejsou zbudované inženýrské sítě k pozemkům.
Základní škola
Chybí učebny pro enviromentální výchovu, keramická dílna.
Základní škola
U základní školy se nenachází vhodné sportoviště pro tělesnou výchovu.
Kultura
Kulturní dům je nevhodně používán a je velice vytížený.
Zeleň v obci
Stromy v obci jsou již staré, přerostlé.
Zeleň v obci
V některých případech chybí vhodná technika pro údržbu zeleně.
Hospodaření obce
V minulých letech se příliš neinvestovalo do oprav a rozvoje obce.
Bezpečnost
V obci nejsou žádné kontrolní systémy a občas dojde k poškození vnější fasády budovy nebo právě k
černým skládkám u kontejnerových stání.
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Příležitosti
●
●

●

●

●

●

Využití vhodných dotačních titulů programového období 2021-2027
Obyvatelstvo
Obec Doloplazy má v majetku pozemky vhodné k zasíťování a následnému prodeji k výstavbě. Z
hlediska zájmu o stavební parcely se dá předpokládat navýšení obyvatelstva.
Kultura
Kulturní areál je v majetku obce. Povedlo se odkoupit pozemek k jeho rozšíření v těsné blízkosti.
Sport v obci
Obec odkoupila pozemky vhodné k výstavbě sportovního areálu.
Technická infrastruktura
Obec je majitelem i provozovatelem obecního vodovodu i kanalizace.
Základní škola
Přes nedostatek učeben se obec připravuje na možnost zřízení nových speciálních učeben na č.p.73.

Hrozby
●
●
●
●

Nedostatek finančních prostředků
Nedostatek či nevhodné dotační možnosti
Zvyšující se náklady na údržbu stávající technické infrastruktury
Nárůst poplatků za provoz obce
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 Strategická vize
Obec Doloplazy je klidným místem pro život. Vize do budoucnosti je zkvalitnění života pro místní občany.
Obec Doloplazy se do budoucna vidí jako obec kde je bohatý kulturní život, dostatek prostoru a možností
pro sport, s dobrou infrastrukturou, s možností vyřídit vše na jednom místě (pošta, OÚ, knihovna) a to
bezbariérově. Pro místní děti a dospívající vytvořit prostory, kde by se mohli scházet a realizovat své
nápady. Obec, kde si každý najde své místo, přátele a domov. Obec se chce postarat, aby v obci i okolo
ní byly v budoucnu zelené plochy. Aby v obci byl pořádek, bezpečno a dobré mezilidské vztahy.

B.2 Cíle, opatření a aktivity

Vysoká důležitost

Střední důležitost

Nízká důležitost

Cíl: „Střed obce”
Obec chce vybudovat ve stávajících místech obecního úřadu a budov přilehlých místo, kde se shromáždí
většina služeb (knihovna, OÚ, pošta) a to bezbariérovým přístupem. Kde by se odehrával bohatý kulturní život.
Opatření: „Hasičská zbrojnice”

„Rekonstrukce a modernizace hasičské zbrojnice”
Opatření: „Knihovna, pošta”

„Cetralizace služeb pro občany”
Opatření: „Obecní úřad”

„Rekonstrukce obecního úřadu”
Opatření: „Zázemí technických služeb”

„Zbudování zázemí pro technické služby obce”
Opatření: „Zázemí spolkové činnosti”

„Zbudování kluboven pro místní spolky”
Opatření: „Kulturní areál”

„Vybudování nového kulturního areálu”
Opatření: „Klidová zóna - hanácké zahrada”

„Zbudování odpočinkového místa”
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Od - do

Odpovědnost

2020 - 2023

Od - do

Odpovědnost

2020 - 2023

Od - do

Odpovědnost

2020 - 2025

Od - do

Odpovědnost

2020 - 2025

Od - do

Odpovědnost

2020 - 2025

Od - do

Odpovědnost

2020 - 2025

Od - do

2020 - 2025

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

15000

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

4000

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

10000

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

4000

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2000

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2000

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

750

Vlastní +
externí
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Opatření: „Reprezentativní část před OÚ a pomník”

„Rekonstrukce reprezentativní části před obecním úřadem”

Od - do

Odpovědnost

2020 - 2025

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

1500

Vlastní +
externí

Cíl: „Sportovní areál”
Vznik sportovního areálu by umožnil do budoucna rozvoj pohybových aktivit a vzhledm k tomu, že místní škola
nemá v dosahu vhodné sportoviště by bylo zajištěno i toto.
Opatření: „Volnočasové aktivity pro mládež”

„Vybudování areálu pro volnočasové aktivity mládeže”
Opatření: „Multifunkční hřiště”

„Zbudování multifunkčního hřiště pro občany”
Opatření: „Umělá tráva na fotbal”

„Zbudování fotbalového hřiště s umělým trávníkem”
Opatření: „Sportovní hala”

„Výstavby nové sportovní haly pro spolky i veřejnost”
Opatření: „Dětské hřiště, workout, posilovací stroje”

„Výstavba hřiště pro malé i velké občany”

Od - do

Odpovědnost

2021 - 2022

Od - do

Odpovědnost

2021 - 2022

Od - do

Odpovědnost

2021 - 2022

Od - do

Odpovědnost

2023 - 2027

Od - do

Odpovědnost

2021 - 2022

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

3000

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

7000

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

5000

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

15000

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

3000

Vlastní +
externí

Cíl: „Rekonstrukce domu č.p. 73”
Objekt je v majetku obce Doloplazy. V současné době se zde nachází pošta a jeden obecní byt. Jeho
rekonstrukcí by vznikly enviromentální učebny pro nedalekou školu a nad tímto prostorem i 3 - 4 obecní byty.
Opatření: „Zbudování 3-4 nájemních bytů”

„Rekonstrukce objektu pro výstavbu bytů”
Opatření: „Vybudování učeben pro ZŠ (enviromentální výchova,
keramická dílna, atd.)”

„Zbudování speciálních učeben pro ZŠ i veřejnost”

Od - do

Odpovědnost

2023 - 2025

Od - do

Odpovědnost

2023 - 2025

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

1000

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2000

Vlastní +
externí

Cíl: „Obnova zeleně v extravilánu a intravilánu obce”
Zeleň je v poslední době značně poškozována jak škůdci, tak i počasím. Je třeba ji udržovat, obnovovat a
starat se o ni.
Opatření: „Alej stromů podél místní komunikace (hřbitov - směr
Tršice)”

„Výsadba stromů podél komunikace”
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Od - do

2020 - 2027

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

500

Vlastní +
externí
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Opatření: „Revitalizace zeleně uvnitř obce”

„Výsadba a revitalizace zeleně v obci”
Opatření: „Zajištění techniky na údržbu obce”

„Pořízení techniky k údržbě obce”
Opatření: „Revitalizace bývalé skládky Beruň”

„Revitalizace zeleně v části Beruň”
Opatření: „Odpočinková místa na cyklostezkách (Doloplazy - Tršice,
Doloplazy - Přáslavice)”

„Zřízení odpočinkových míst na cyklostezkách”

Od - do

Odpovědnost

2020 - 2027
Od - do

Odpovědnost

2020 - 2027
Od - do

Odpovědnost

2020 - 2022

Od - do

Odpovědnost

2021 - 2027

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

300

Vlastní

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

500

Vlastní

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

1500

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

60

Vlastní

Cíl: „Občanská vybavenost”
Místní autobusové zastávky jsou v nevyhovujícím stavu a je nutná jejich úprava. Pohřebiště je zastaralé a je
nutná rekonstrukce.
Opatření: „Pohřebiště”

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

„Rekonstrukce vodovodních rozvodů a nádob na vodu”

2021 - 2024

100

Vlastní

„Vybudování nových chodníků, oprava stávajících”

2021 - 2024

200

Vlastní

„Revitalizace parku před pohřebištěm”

2021 - 2024

50

Vlastní

„Umístění laviček před i na pohřebiště”

2021 - 2024

20

Vlastní

„Výstavba veřejného osvětlení na pohřebišti”

2021 - 2024

20

Vlastní

„Rekonstrukce bývalé márnice ke zřízení kolumbária”

2022 - 2027

850

Vlastní

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

50

Vlastní

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

750

Vlastní +
externí

Opatření: „Opravy autobusových zastávek”

„Rekonstrukce autobusových zastávek v obci”
Opatření: „Opravy a budování chodníků v obci”

„Vybudování chodníku v místní části Příhon”

Od - do

Odpovědnost

2021 - 2024
Od - do

Odpovědnost

2022 - 2024

Cíl: „Technická a dopravní infrastruktura”
Správa vodovodní a kanalizační sítě je pro zaměstnance dosti náročná a proto je nutné ji usnadnit a
zefektivnit.
Opatření: „Správa vodovodu - vodoměry na dálkový odečet”

„Pořízení vodoměrů na dálkový odečet vody”
Opatření: „Pasport vodovodu a kanalizace”

„Pořízení pasportů kanalizační a vodovodní sítě”
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Od - do

Odpovědnost

2021 - 2023
Od - do

2021 - 2025

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2000

Vlastní

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

50

Vlastní +
externí
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Opatření: „Rekonstrukce obecní komunikace, jejich údržba a
opravy”

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

„Rekonstrukce místní komunikace Hliník”

2021 - 2023

3000

Vlastní +
externí

„Rekonstrukce kanalizační sítě v místní části Hliník”

2021 - 2024

2750

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

750

Vlastní

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2021 - 2026

3500

Vlastní +
externí

2021 - 2026

2500

Vlastní +
externí

Opatření: „Zbudování optické sítě v obci”

„Budování optické sítě”
Opatření: „Podpora bydlení a výstavby inženýrských sítí”

„Výstavba inženýrských sítí na obecních pozemcích v části Za
Kolečkářovem”
„Výstavba inženýrských sítí na obecních pozemcích v části u Prádel”

Od - do

Odpovědnost

2020 - 2027
Od - do

Odpovědnost

Cíl: „Odpadové hospodářství”
Kontejnerová stání jsou nedostatečná a je nutné navýšit počet kontejnerů a taktéž zbudovat nová stanoviště.
Opatření: „Kontejnerová stání”

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

„Navýšení kontejnerových stání v obci”

2022 - 2026

500

Vlastní +
externí

„Rekonstrukce stávajících kontejnerových stání”

2021 - 2026

750

Vlastní +
externí

Cíl: „Zajištění bezpečnosti v obci”
V poslední době dochází na místech svozu odpadu k ukládání odpadu mimo kontejnery. Na pohřebišti k
drobným krádežím. Kulturní dům a budova školy má poškozenou omítku nevhodnými nápisy.
Opatření: „Kamerový systém”

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

„Pořídit kamerový systém ke svozovým místům”

2022 - 2026

50

Vlastní +
externí

„Pořídit kamerový systém k pohřebišti”

2021 - 2026

50

Vlastní +
externí

„Pořídit kamerový systém ke kulturnímu domu, popř. k ZŠ a MŠ”

2022 - 2026

50

Vlastní +
externí

Cíl: „Zkvalitnění kulturního života v obci”
Kulturní život je v obci velice rušný a v průběhu let dochází ke značnému opotřebení vybavení kulturního
domu. Za kulturním domem je realizováno mnoho akcí na které je třeba pořídit vhodné vybavení jak k
posezení, tak i k provozu.
Opatření: „Vybavení kulturního domu”

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

„Dovybavení kulturního domu”

2021 - 2024

200

Vlastní +
externí

„pořízení zázemí pro obecní akce”

2021 - 2024

100

Vlastní +
externí

„Nákup židlí a stolů do kulturního domu”

2021 - 2023

440

Vlastní +
externí
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„Párty stany”

2021 - 2023

60

Vlastní +
externí

„Nové osvětlení do kulturního domu”

2021 - 2023

150

Vlastní +
externí

„Pořízení pivních setů”

2020 - 2023

90

Vlastní +
externí

Cíl: „Udržet bohatý společenský život a rozvíjet volnočasové aktivity”
Společenský život je v obci díky spolkům rozmanitý a velice pestrý. Tuto rozmanitost bychom chtěli ještě
rozšířit a podporovat stávající.
Opatření: „Podpora společenských aktivit obce”

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

„Zachování a vytvoření tradičních akcí a volnočasových aktivit”

2020 - 2027

50

Vlastní

„Podpora sportovních aktivit”

2020 - 2027

50

Vlastní

„Podpora aktivit všech spolků”

2020 - 2027

50

Vlastní
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B.3 Podpora realizace programu

Realizace programu RO
V programu rozvoje obce jsou stanovené cíle, kterých chce obec realizovat v nejbližších letech. Jsou zde
stanoveny termíny jednotlivých aktivit a k jejich naplnění je potřeba spolupráce obce, spolků, subjektů v
obci, občanů.

Zajištění naplňování Programu rozvoje obce Doloplazy
Zajišťování naplňování programu bude mít na starosti rada obce a zastupitelstvo obce v čele se
starostou. Monitoring bude prováděn jedenkrát ročně na zasedání zastupitelstva při plánování rozpočtu
obce na následující rok. Při sledování naplňování se budou kontrolovat především nashromážděná data a
informace, které pomohou k vyhodnocení průpběhu realizace jednotlivých aktivit, opatření a cílů.
Předmětem monitoringu bude zejména:
- naplňování aktivit, které byly na daný rok naplánovány a v případě jejich nerealizace důvody proč
- vyhledávání a zajišťování zdrojů pro financování aktivit PRO a s tím spojená finanční náročnost
- projenávání změn PRO
- schvalování aktualizace PRO
Při kontrole bude sledováno naplňování strategie a bude také vyhodnocováno, do jaké míry byly
plánované aktivity a záměry realizovány a v případě, že nebyly, důvody proč se tomu tak stalo.
Současně bude kontorlováno, zda nedošlo ke změně priorit jednotlivých plánovaných realizací a
uskuteční se tak jejich přehodnocení a změně v pořadí.

Zveřejnění PRO
Dokument bude zveřejněn na webových stránkách obce a zároveň bude přístupný v listinné podobě na
obecním úřadě.

Aktualizace PRO
Tento strategický dokument je dokumentem, ktarý je potřeba aktualizovat v závislosti na průběhu
realizace jeho částí.
Každé změny a aktualizace budou schvalovány na zasedání zastupitelstva. Dokument bude vždy
zveřejněn na webových stránkách obce.
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Financování PRO
Obec Doloplazy předpokládá financování prostřednictvím vhodných dotačních titulů, ať už ze strany kraje,
státního rozpočtu či prostředků z EU.
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