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1.Slovo na úvod
Základním východiskem pro zpracování
strategického plánu je zcela jistě
charakteristika naší obce.
Křižánky jsou v mnoha směrech poměrně
unikátní obcí, která se nachází na
českomoravském
pomezí
v
srdci
Žďárských vrchů přibližně 17 km severně
od Nového Města na Moravě. Obec leží v
Kraji Vysočina a svým katastrem sousedí s
Pardubickým krajem. První zmínka o obci
je z roku 1392.
Křižánky se rozkládají podél obou břehů řeky Svratky, která je historickou hranicí české a
moravské země. Obec se skládá ze tří místních částí, které v minulosti byly samostatnými obcemi.
Největší částí co do počtu obyvatel jsou Moravské Křižánky, následují České Křižánky a České
Milovy.
Na začátku roku 2012 bylo trvale hlášeno v naší obci 384 obyvatel. Pro porovnání lze použít údaje
ze sčítání lidu z roku 1869, kdy na území dnešních Křižánek trvale pobývalo 1399 obyvatel.
Oproti trvalému poklesu obyvatel naopak stoupá počet nemovitostí, kdy téměř 230 domů je trvale
neobydleno. Tyto nemovitosti slouží převážně k individuální rekreaci majitelů z velkých měst.
Charakteristika obce se proto výrazným způsobem mění v letní sezónu a mimo ní, kdy obec trápí
zcela odlišné problémy.
Mezi důležitou charakteristiku obce patří i lokalizace obce v nejcennějších partiích CHKO Žďárské
vrchy. Rozvoj obce výraznou měrou ovlivňuje také největší vesnická památková rezervace v Kraji
Vysočina
Přítomnost významných turistických cílů, čistá příroda, malebná krajina a dobrá dopravní
dostupnost z velkých sídel přispívá k vysoké sezónní koncentraci turistů.
Pro dnešní Křižánky je charakteristická výrazná
spolková činnost. Místní spolky a sdružení pořádají
mnoho společenských, kulturních i sportovních akcí.
Výrazná je i činnost občanů, kteří se výraznou měrou
zapojují do rozvoje obce.
Obec realizuje program místní Agenda 21 od roku
2005, v souvislosti s touto aktivitou jsou od roku 2006
Křižánky členem asociace NSZM.
Mezi další důležité atributy naší obce paří i malotřídní základní škola s 1. - 5. ročníkem a mateřskou
školou. Naše škola je zapojena do sítě Zdravých škol.

2.Vznik a pojetí strategického plánu
Strategický plán obce Křižánky byl
vypracován v roce 2012 s cílem vypracovat
ucelený koncepční plán rozvoje obce na
příštích deset let. Tato doba je z našeho
pohledu ideální. Zahrnuje 2,5 volebního
období zastupitelstva obce. I pro místní
občany je doba deseti let dostatečně
uchopitelná. Zastupitelstvo obce i občané jsou
v rámci tohoto období schopni poměrně přesně
definovat cíle a potřeby obce.
Právě spolupráce s veřejností byla naprosto
nezbytná pro vznik plánu. Veřejnost plán
nejenom připomínkovala ale za její spoluúčasti plán přímo vznikal. Při tvorbě strategického plánu
spolupracovali s Národní sítí Zdravých měst a obcí, která kromě metodického vedení při tvorbě
plánu zajistila i experta na tuto oblast.
Strategický plán obce vznikal v několika etapách. V první fázi celou věc projednal rozšířený
Poradní sbor obce složený ze zástupců místních spolků a dalších zástupců veřejnosti. Po
zpracování podkladů z jednání Poradního sboru byly tyto podklady projednány na Veřejném fóru k
rozvoji obce.
Základní otázkou, kterou jsme našim občanům položili bylo „Jak byste si představovali svoji obec
za 10 let?“.
Pro jednodušší představu dotázaných jsme pro dotazované připravili několik oblastí rozvoje obce.
Zpracováním odpovědí, námětů a projektových záměrů vznikla tzv. VIZE KŘIŽÁNKY 2022 - ANEB
JAKÉ CHCEME MÍT KŘIŽÁNKY ZA 10 LET, která zahrnuje pět tématických oblastí nazvaných:
A) KŘIŽÁNKY 2022 – OBEC PRO ŽIVOT
B) KŘIŽÁNKY 2022 – OBEC PRO PRÁCI A PODNIKÁNÍ
C) KŘIŽÁNKY 2022 – OBEC SE ZÁZEMÍM
D) KŘIŽÁNKY 2022 – OBEC SE ZDRAVÝM ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM
E) KŘIŽÁNKY 2022 – OBEC S KVALITNÍ SPRÁVOU
Každá oblast pak obsahuje seznam cílů, úkolů, činností a opatření pro dosažení záměrů vize.

3.Programová část
VIZE KŘIŽÁNKY 2022, ANEB JAKÉ CHCEME MÍT
KŘIŽÁNKY ZA 10 LET
A. OBEC PRO ŽIVOT
 1. obec bude podporovat mladé rodiny
 PODPOROVAT PŘÍSUN MLADÝCH RODIN
 VYBUDOVÁNÍ OBECNÍCH BYTŮ
 ZAJIŠTĚNÍ OBECNÍCH STAVEBNÍCH POZEMKŮ
 PODPORA OSIDLOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ TRVALE NEOBYDLENÉ ZÁSTAVBY
 2. obec bude podporovat seniory
 PODPOROVAT KVALITNÍ ŽIVOT SENIORŮ
 VYBUDOVÁNÍ DOMU PRO SENIORY
 ZACHOVAT ORDINACI OBVODNÍHO LÉKAŘE
 UMOŽNIT STRAVOVÁNÍ SENIORŮ VE ŠKOLNÍ KUCHYNI
 3. obec zajistí podmínky pro vzdělávání občanů
 ZACHOVAT ZÁKLADNÍ ŠKOLU V OBCI PRO PŘEDŠKOLNÍ A ŠKOLNÍ
VÝUKU (I. STUPEŇ)
 ZAJIŠTĚNÍ ÚDRŽBY A MODERNIZACE ŠKOLY
 PODPORA ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY SLUŽEB ŠKOLY OBČANŮM
 POKRYTÍ NÁKLADŮ NA PROVOZ ŠKOLY
 UMOŽNIT CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VŠECHNY
 ROZŠÍŘENÍ A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA
 ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO VŠECHNY
GENERACE
 4. obec podpoří obnovu tradic, rozvoj kulturních a volnočasových aktivit
 PODPOŘIT OBNOVU MÍSTNÍCH TRADIC, PODPOŘIT ROZVOJ A
ZACHOVÁNÍ KULTURNÍCH A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
 ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY VOLNOČAS. AKTIVIT PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
 PODPORA SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA OBCE
 DOBUDOVÁNÍ
DROBNÉ
INRASTRUKTURY
PRO
PODPORU
SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA (např. UDÍRNA, SUŠÁRNA, PEC)
 POŘÁDÁNÍ JARMARKŮ, FARMÁŘSKÝCH A ŘEMESLNÝCH TRHŮ
 VYBUDOVÁNÍ VĚTŠÍHO SPOLEČENSKÉHO SÁLU
 5. obec bude podporovat zdraví obyvatel
 PODPOŘIT ZDRAVÍ OBYVATEL
 ZACHOVÁNÍ ORDINACE LÉKAŘE
 PODPORA E-HEALTH
 POŘÍZENÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉHO DEFIBRILÁTORU
 6. obec se bude starat o to, aby se se zde lidem dobře žilo

B. OBEC PRO PRÁCI A PODNIKÁNÍ
 1. obec bude podporovat zlepšení podmínek pro podnikání
 PODPOROVAT ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO PODNIKÁNÍ
 VZNIK NOVÝCH POZEMKŮ PRO PODNIKÁNÍ
 VYUŽITÍ OBECNÍCH PROSTOR PRO PODNIKÁNÍ
 PROPAGACE MÍSTNÍCH PODNIKLATELŮ (například formou místní měny,
značky apod.)
 POŘÁDÁNÍ KURZŮ PRO BUDOUCÍ PODNIKATELE
 2. obec bude podporovat zlepšování konkurenčního prostředí a rozšíření nabídky služeb v
obci
 PODPOROVAT KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ
 INZERCE MÍSTNÍCH SLUŽEB NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE
 3. obec bude podporovat zlepšení postavení zaměstnanců na trhu práce
 PODPOROVAT ZLEPŠENÍ POSTAVENÍ ZAMĚSTNANCŮ NA TRHU PRÁCE
 POŘÁDÁNÍ KURZŮ PRO ZAMĚSTNANCE
 4. obec rozšíří nabídku služeb pro různé cílové skupiny
 ROZŠÍŘIT NABÍDKU SLUŽEB PRO RŮZNÉ CÍLOVÉ SKUPINY
 ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY VYUŽITÍ OBECNÍHO MAJETKU (např.
ZAPŮJČENÍ TRAKTORU, POSEKÁNÍ VYSOKÉ TRÁVY)
 OVĚŘEŘENÍ POPTÁVKY PO CHYBĚJÍCÍCH SLUŽBÁCH PRO SENIORY
(např. ROZVOZ OBĚDŮ, ...)
 5. obec podpoří využití cestovního ruchů
 ZLEPŠIT PROPAGACI OBCE V CESTOVNÍM RUCHU
 ROZŠÍŘIT TURISTICKOU SEZÓNU I MIMO LETNÍ MĚSÍCE
 ROZŠÍŘIT DOPROVODNOU INFRASTRUKTURU CESTOVNÍHO RUCHU
 UDRŽBA VEŘEJNÁ PROSTRASTVÍ
 BUDOVÁNÍ NAUČNÝCH STEZEK O HISTORII A ZAJÍMAVOSTECH
OBCE
 VYBUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO CENTRA
 VYUŽITÍ EXISTENCE PAMÁTKOVÉ REZERVACE
 VYUDOVÁNÍ VÍCEÚČELOVÉ ROZHLEDNY NA ČESKÉM KOPCI (např. s
funkcí rozhledny, protipožární věže a GSM vysílače)
 VYBUDOVÁNÍ PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ
 PODPORA ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY SLUŽEB V CR (např. PŮJČOVNA KOL
A LODIČEK, KOŇSKÉ PROJÍŽĎKY, TURISTICKÝ VLÁČEK, ... )
 ZAPOJIT SE DO VYBUDOVÁNÍ CYKLOSTEZKY MILOVY - SVRATKA

C. OBEC SE ZÁZEMÍM
 1. pro rozvoj obce budou vypracovány rozvojové dokumenty, plány a studie
 VYPRACOVAT A SCHVÁLIT ÚZEMNĚ PLÁNOVCÍ ČI OBDOBNOU
DOKUMENTACI
 VYPRACOVAT ZÁSOBNÍK KLÍČOVÝCH INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ
 VYPRACOVAT DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ STUDIÍ
 2. obec bude zvyšovat bezpečnost v obci instalací bezpečnostní infrastruktury
 INSTALOVAT DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ INFRASTRUKTURU
 INSTALACE RADARU
 VYBUDOVÁNÍ PŘECHODU PRO CHODCE U ŠKOLY
 PODPORA INSTALACE AKTIVNÍCH ZPOMALOVACÍCH PRVKŮ A
ZKLIDŇUJÍCÍCH PRVKŮ PRO DOPRAVU
 OPRAVA STÁVAJÍCÍCH CHODNÍKŮ
 VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE II. TŘÍDY
 PODPORA VYBUDOVÁNÍ CYKLOSTEZKY MILOVY-SVRATKA
 3. obec bude usilovat o zlepšení stávajícího vybavení a infrastruktury
 ZLEPŠIT STÁVAJÍCÍ VYBAVENÍ OBCE
 ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
 ÚDRŽBA A ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 ROZŠÍŘENÍ A ZLEPŠENÍ MÍSTNÍHO ROZLASU
 PODPORA ZLEPŠENÍ POKRYTÍ ÚZEMÍ OBCE GSM SIGNÁLEM
 PŘIPOJENÍ OBČANŮ K VYSOKORYCHLOSTNÍMU INTERNETU
 4. obec bude podporovat zlepšení dopravní obslužnosti
 PODPOROVAT ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
 5. obec bude využívat ve větší míře stávající budovy
 VYUŽÍT STÁVAJÍCÍ OBECNÍ BUDOVY
 VYUŽÍTÍ BUDOVY OÚ MILOVY
 ROZŠÍŽENÍ VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍCH OBECNÍCH BUDOV
 6. obec bude podporovat využití stávajících „opuštěných“ budov a ploch
 PODPOROVAT
VYUŽITÍ
STÁVAJÍCÍCH
OPUŠTĚNÝCH
„BROWNFIELDS“

BUDOV

D. OBEC SE ZDRAVÝM ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM
 1. obec bude podporovat opatření pro zadržení vody v krajině
 BUDOVAT OPATŘENÍ PRO ZADRŽENÍ VODY V KRAJINĚ
 VYBUDOVÁNÍ RYBNÍKU
 OBNOVA NÁHONU
 ODBAHNĚNÍ KYŠPERSKÉHO RYBNÍKA
 2. obec bude podporovat udržitelné čištění odpadních vod
 PODPOROVAT UDRŽITELNÉ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
 ZAJIŠTĚNÍ ČIŠTĚNÍ VOD, KTERÉ BUDE UDRŽITELNÉ
V BUDOUCNOSTI

I

 3. obec bude podporovat udržitelné využívání pitné vody
 PODPOROVAT UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ A OCHRANU PITNÉ VODY
 4. obec bude chránit čistotu ovzduší
 CHRÁNIT ČISTOTU OVZDUŠÍ V OBCI
 ZAVEDENÍ SYSTÉMU SBĚRU A VYUŽITÍ ROSTLINNÉHO ODPADU
 5. obec bude podporovat třídění komunálního odpadu
 ZAJISTIT ÚČINNĚJŠÍ TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
 ZAVEDENÍ
ÚČINNÉHO
SYSTÉMU
SBĚRU
RECYKLOVATELNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

A

 6. obec bude podporovat využití obnovitelných zdrojů energie (OZE)
 PODPOROVAT VYUŽITÍ OZE
 VYUŽITÍ OZE – NAPŘ. ENERGIE SLUNCE, VODY ČI BIOMASY
 7. obec se bude starat o vzhled veřejných prostranství
 ZLEPŠIT VZHLED VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
 PEČOVAT O CELKOVÝ VZHLED OBCE
 8. obec bude podporovat ochranu přírody a krajiny
 PODPOROVAT OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY
 REALIZACE BIOKORIDORŮ
 REVITALIZACE NÁHONU
 OBNOVA ALEJÍ
 9. obec bude podporovat udržitelné lesnictví a zemědělství
 PODPOROVAT UDRŽITELNÉ LESNICTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
 PŘÍRODĚ BLÍZKÉ HOSPODAŘENÍ V OBECNÍCH LESÍCH
 PODPORA BIOPRODUKTŮ
 PODPORA AGROTURISTIKY A FARMÁŘSKÝCH TRHŮ

ODVOZU

E. OBEC S KVALITNÍ SPRÁVOU
 1. obec zajistí podmínky pro realizaci krizového systému
 ZAJISTIT PODMÍNKY PRO REALIZACI KRIZOVÉHO SYSTÉMU
 ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA SDH
 PROTIPOVODŇOVÁ KOMISE
 ENERGETICKÁ SOBĚSTAČNOST HASIČSKÉ ZBROJNICE
 2. obec bude v co největší míře zapojovat do dění místní i sezónní obyvatele
 ZAPOJIT DO DĚNÍ V OBCI MÍSTNÍ OBYVATELE, CHATAŘE A CHALUPÁŘE
 ÚDRŽBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCE
 SETKÁVÁNÍ S OBČANY I CHALUPÁŘI
 POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH FÓR
 POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRŮ OBCE
 AKTIVNÍ ZAPOJENÍ MÍSTNÍCH SPOLKŮ DO ROZVOJE OBCE
 VYUŽÍVÁNÍ SMS-INFORMAČNÍ HO SYSTÉMU
 VYUŽÍVÁNÍ DALŠÍCH ELEKT. KOMUNIKAČNÍCH MOŽNOSTÍ (MAIL,
FACEBOOK, ...)
 3. vedení obce nebude svými kroky podporovat zvyšování počtu nemovitostí sloužících k
individuální rekreaci
 NEPODPOROVAT VZNIK NOVÝCH NEMOVITOSTÍ SLOUŽÍCÍCH K
INDIVIDUÁLNÍ REKREACI
 ZAVEDENÍ OPATŘENÍ TYPU „ZVÝŠENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTÍ TRVALE
NEOBYDLENÝCH“
 OMEZENÍ MOŽNOSTI VZNIKU NOVÝCH STAVEBNÍCH PARCEL PRO
TENTO TYP NEMOVISTOSTÍ
 PODPORA TRVALE BYDLÍCÍCH OBČANŮ V RÁMCI ÚLEV U MÍSTNÍCH
POPLATKŮ
 4. obec se aktivně zapojí do zvyšování bezpečnosti v obcí
 FORMOU PREVENTIVNÍCH I RESTRIKTIVNÍCH OPATŘENÍ PODPOŘIT
BEZPEČNOST V OBCI
 INSTALACE SYSTÉMU ESZ V OBECBNÍCH OBJEKTECH
 ZÁKAZ PODOMNÍHO PRODEJE
 ZÁKAZ PROVOZOVÁNÍ VÝHERNÍCH AUTOMATŮ V OBCI
 ROZŠÍŘENÍ A MODERNIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
 5. obec se aktivně zapojí do regionální o mezinárodní spolupráce
 AKTIVNĚ SE ZAPOJIT DO FOREM MEZIOBCNÍ SPOLUPRÁCE
 ČLENSTVÍ V MIKROREGIONU, MAS
 ROZVÍJENÍ SPOLUPRÁCE S OKOLNÍMI OBCEMI
 AKTIVNĚ SE ZAPOJIT DO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
 ZAHRANIČNÍ PARTNERSKÁ OBEC, FAIRTRADE

4.Místně strategické indikátory
Sada

Oblast

Číslo
indikátoru

Název

Vazba na programovou
část (opatření)

ECI

I

1

Spokojenost obyvatel s
místním společenstvím

SIMO

II

2

Podíl mladé populace

A1

vlastní

II

3

Podíl seniorů v populaci

A2

SIMO

II

4

Saldo obyvatel

A2

SIMO

I

5

Účast v komunálních
volbách

A6

SLDB

III

6

Vyjížďka za prací

B1

SIMO

III

7

Registrovaná míra
nezaměstnanosti

B1+B7

vlastní

IV

8

Počet dětí navštěvujících
místní MŠ a ZŠ

A3+C8

ECI

IV

9

Doprava dětí do škol

SIMO

V

10

Mimorozpočtové finanční
prostředky

SIMO

V

11

Podpora občanských
sdružení a spolků

A4

SIMO

I

12

Počet nemovitostí
využívaných pro individuální
rekreaci

E3

SIMO

VI

13

Produkce komunálního
odpadu

D5

SIMO

VI

14

Podíl vytříděných složek KO
na celkové produkci

D5

ECI

VI

15

Místní příspěvek ke globální
klimatické změně

D

A

A6
E

5.Zavádění strategického plánu do praxe
Celkové zavádění strategického plánu do praxe
Realizační období pokryté strategickým plánem 2013 - 2022
Subjekt zodpovědný za řízení realizace
Strategického plánu

Poradní sbor obce Křižánky rozšířený o dle
potřeby o další další osoby (experti,
spolupracovníci)

Frekvence vyhodnocování strategického plánu

1 x ročně

Způsob hodnocení strategického plánu

prostřednictvím hodnocení Akčního planu ke
strategií, hodnocením vývoje pomocí sady
indikátoru a hodnocením výsledného rozpočtu

Obsah a forma Akčního plánu ke strategií obce

Viz. příloha č. 1 Fáze zpracování a vyhodnocení
Akčního plánu ke strategií

Vyplňování a vyhodnocení Akčního plánu ke
strategií

Viz tabulka

Aktualizace strategického plánu

1 x za volební období (na začátku období )

Roční fáze
ke strategií
Fáze

zpracování

a

Činnost

vyhodnocení
Termín

Akčního

plánu

Autor

1

Formulování seznamu záměrů a aktivit na
základě výsledků VF a stanovená předběžné
ceny realizace

Prosinec předchozího
roku - leden

Zastupitelstvo obce s
Poradním sborem

2

Zahrnutí cen záměrů do rozpočtu obce

Leden - březen

Zastupitelstvo obce

3

Postupné doplňování termínů a nákladů na
realizaci

Leden - prosinec

Starosta/ koordinátorka

4

Vyhodnocení Akčního plánu ke strategií

Prosinec - leden
následujícího roku

Poradní sbor obce

5

Průběžné naplňování zásobníku projektů

Leden - prosinec

Poradní sbor obce,
starosta

6

Realizace zásobníku námětů, nápadů a
hrubých záměrů pomocí webového rozhraní

Leden - prosinec

Poradní sbor obce,
starosta, občané,
návštěvníci obce

6.PŘÍLOHY
6.A AKČNÍ PLÁN KE STRATEGIÍ OBCE KŘIŽÁNKY NA ROK 2013
Projektový záměr/aktivita

Předpokládané
náklady na
realizaci
záměru/aktivity

Předpokládaný
termín realizace
záměru/aktivity

Den Země

1.500,- Kč

22.4.2013

Hodina Země

Bez nákladů

březen 2013

Oprava fasády domu čp.
96

200.000,- Kč

září – listopad
2013

Oprava osvětlení v
místní části České
Milovy (Na huti)

60.000,- Kč

'duben 2013

Dokončení další
ubytovací kapacity v
prvním poschodí OÚ

20.000,- Kč

únor – duben
2013

Veřejné fórum k rozvoji
obce

1.500,- Kč

září – prosinec
2013

celkem

283.000,- Kč

Předpokládaná výše
dotace*

130.000,- Kč

Skutečný termín realizace
záměru/aktivity

Skutečné náklady na realizaci
záměru/aktivity

Splněno

Náklady na realizaci
153.000,- Kč
Je započítaná pouze ta dotace, kde již rozhodla pověřená osoba vyhlašovatele o přidělení uvedené částky naší obci. Lze předpokládat, že i na další
aktivity získáme prostředky z externích zdrojů.
Návaznost na rozpočtový výhled
Náklady na realizaci uvedených aktivit spadají ve schváleném rozpočtovém výhledu do Třídy 5, kde se předpokládají výdaje ve výši 3.050.000 Kč a do
Třídy 6, kde se předpokládají celkové výdaje na 100.000,- Kč. Pro realizaci projektů je tedy v rozpočtu obce dostatečná rezerva.

6.B Metodické listy místně specifické sady indikátorů
1 Spokojenost s místním
společenstvím
% spokojených a
nespokojených

Míra spokojenosti obyvatel s životem v obci. Jako titulkový indikátor jsou uváděny odpovědi na otázku: „Jak jste spokojeni s obcí,
kde žijete či pracujete?“
Vlastní dotazníkové šetření reprezentativního vzorku obyvatel. Více o metodice na stránkách http://www.timur.cz.

Komentář: Jedná se o klíčový indikátor místní udržitelnosti. Je možné využít metodiku TIMUR, kterou otestovalo cca 25 měst a obcí v ČR. Výhodou
indikátoru je, že do dotazníku se mohou promítnout vlastní témata, která jsou v obci aktuální či klíčová. Indikátor rovněž umožní srovnání s dalšími
městy a obcemi, které si daný indikátor zjistilo. Indikátor je vhodné zjišťovat v intervalu 2 – 3 let.

2 Podíl mladé populace
%

Podíl populace obce ve věku 14 let a méně z celkového počtu obyvatel obce.
Český statistický úřad – databáze MOS (Městská a obecní statistika) - http://vdb.czso.cz/xml/mos.html
Evidence obyvatel – obecní úřad.

Komentář: Indikátor lze stanovovat jednou za rok (vždy k 31.12. předcházejícího roku). Indikátor však nepostihuje osoby nemající trvalé bydliště v
obci.

3 Podíl seniorů v populaci
%

Podíl populace obce ve věku 60 let a více z celkového počtu obyvatel obce.
Český statistický úřad – databáze MOS (Městská a obecní statistika) - http://vdb.czso.cz/xml/mos.html
Evidence obyvatel – obecní úřad

Komentář: Indikátor lze stanovovat jednou za rok (vždy k 31.12. předcházejícího roku). Indikátor však nepostihuje osoby nemající trvalé bydliště v
obci.

4 Saldo obyvatel
Bezrozměrné číslo

Rozdíl mezi počtem obyvatel roku stávajícího a předchozího, vydělený počtem obyvatel roku předchozího.
Český statistický úřad – databáze MOS (Městská a obecní statistika) - http://vdb.czso.cz/xml/mos.html
Evidence obyvatel – obecní úřad

Komentář: Indikátor lze stanovovat jednou za rok (vždy k 31.12. předcházejícího roku). Indikátor však nepostihuje osoby nemající trvalé bydliště v
obci.

5 Účast v komunálních volbách
%

Podíl zapsaných voličů, kteří v komunálních volbách odevzdali svůj hlas
Údaje jsou k dispozici na serveru http://www.voby.cz

Komentář: Indikátor vypovídá o základním aspektu zapojení obyvatel obce do veřejného života. Je zjistitelný jednou za 4 roky při komunálních
volbách. Indikátor lze doplnit o indikátory účasti ve volbách do jiných úrovní státní správy.

6 Vyjížďka za prací
% obyvatel obce

Počet osob vyjíždějících za prací mimo obec
Sčítání lidí domů a bytů; Vlastní šetření.

Komentář: Indikátor je standardně sledován v rámci Sčítání lidí, domů a bytů a je dostupný za každou obec. Problém je jeho zjišťování v období mezi
sčítáními (1 x za 10 let). Tyto údaje jdou rovněž zjistit vlastním šetřením, ať už všech osob bydlících v obci, nebo reprezentativního vzorku obyvatel
obce. Ideální interval zjišťování dat pro určení indikátoru je 1 krát za 3 roky.

7 Registrovaná míra
nezaměstnanosti
%

Podíl počtu nezaměstnaných registrovaných úřady práce na disponibilní pracovní síle
ČSÚ, Úřady práce, MPSV ČR

Komentář: Indikátor postihuje osoby registrované na úřadu práce. Nepostihuje tedy osoby nepracující a neregistrované. Indikátor je standardně
zjišťován jedenkrát za měsíc prostřednictvím MPSV. Pro potřeby místních indikátorů postačuje interval jednou do roka (vždy k 31.12. předcházejícího
roku). Indikátor lze kombinovat s dalšími standardně zjišťovanými formami nezaměstnanosti (ženy, absolventi, dlouhodobá nezaměstnanost ad.).

8 Počet dětí navštěvujících
místní MŠ a ZŠ
a) % dětí
b) % kapacity

a) Počet dětí navštěvujících místní MŠ a ZŠ z celkového počtu dětí v předškolním a školním věku bydlících v obci.
b) Naplněnost kapacity místní mateřské a základní školy vyjádřená jako počet navštěvujících žáků MŠ respektive ZŠ ku
kapacitě MŠ a ZŠ.
Evidence počtu obyvatel a evidence MŠ a ZŠ

Komentář: Indikátor obsahuje 2 dílčí ukazatele. První postihuje atraktivitu návštěvnosti školských vzdělávacích zařízení pro obyvatele bydlících v obci a
druhý pak využití vzdělávacích zařízení v obci. Indikátor je vhodné sledovat 1x za rok z údajů obce a školských zařízení.
9 Doprava dětí do škol
% žáků dopravujících se růz. způsoby,
% žáků s pocitem ohrožení

Způsob dopravy dětí do a ze školy dle jednotlivých typů dopravy doplněná o zjišťování pocitu bezpečí na cestě do a
ze školy.
Vlastní dotazníkové šetření žáků nebo jejich rodičů dle metodiky TIMUR. Vzorový dotazník lze získat na webových
stránkách http://www.timur.cz

Komentář: Jedná se o komplexní indikátor dopravy dětí do a ze školy. Díky jeho metodě sběru postihne všechny žáky navštěvující místní školské
zařízení. Indikátor lze rozšířit i na mateřské školy a přidat aktuální témata řešená v obci. Interval zjišťování údajů je optimálně 1 za 2 roky.

10

Mimorozpočtové finanční prostředky

Celkové množství finančních prostředků, které obec získala nazákladě různých projektů, grantů, darů apod.

Tis. Kč

Rozpočet obce

Komentář: Indikátor vychází z údajů finančních výkazů obce a vyhodnocuje se ideálně 1 za rok. Indikátor lze rozčlenit dle typu poskytovatele
finančních prostředků či doplnit o další subjekty v obci získávající finanční prostředky prostřednictvím různých projektů, grantů, darů apod.

11 Podpora občanských sdružení a
spolků
Kč na obyvatele

Celkové množství finančních prostředků, které město věnovalo ze svého rozpočtu místním neziskovým organizacím
(NNO) a spolkům se sídlem v dané obci.
Rozpočet obce

Komentář: Indikátor vychází z údajů finančních výkazů obce a vyhodnocuje se ideálně 1 za rok.

12 Počet nemovitostí využívaných pro
individuální rekreaci
Počet

Počet nemovitostí v obci využívaných pro individuální rekreaci z celkového počtu nemovitostí.
Vlastní šetření obce

Komentář: Indikátor vyžaduje samostatné šetření obce. Optimální interval sledování je 1 x za 5 let.

13 Celková produkce komunálního
odpadu
Kg / obyvatele

Celkové množství vyprodukovaného komunálního odpadu na obyvatele obce v kg za rok.
Evidence odboru životního prostředí.

Komentář: Indikátor je jednoduše zjistitelný na základě evidence obce. Optimální je zjištění provádět 1x do roka vždy za uplynulý kalendářní rok.

14 Podíl vytříděných složek
komunálního odpadu
%

Podíl vytříděných složek komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, kovy, bioodpad, nápojové kartóny) na celkové produkci
komunálního odpadu v obci.
Evidence odboru životního prostředí.

Komentář: Indikátor je jednoduše zjistitelný na základě evidence obce. Optimální je zjištění provádět 1x do roka vždy za uplynulý kalendářní rok.

15 Místní příspěvek ke globální
klimatické změně
tun CO2 ekv.

Celkové množství skleníkových plynů vyprodukovaných za kalendářní rok na území obce
Speciální šetření množství vyprodukovaných emisí dle metodiky TIMUR.

Komentář: Jedná se o komplexní indikátor zjistitelný pouze vlastním šetřením podkladových dat, která ve většině případů nemá obec přímo k
dispozici. TIMUR připravuje metodiku, která je naznačená na http://www.uhlikovastopa.cz. Indikátor je vhodné sledovat jednou za 2 roky.

