STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ DOKUMENT
OBCE KUNIČKY
NA OBDOBÍ 2016 – 2026

ZPRACOVATEL DOKUMENTU:
zastupitelstvo obce, na základě dotazníkového šetření mezi občany obce Kuničky

Úvod
Obec Kuničky se rozhodla, v rámci rozvojových aktivit, pro zpracování Rozvojového
strategického dokumentu obce (dále jen RSDO) pro období 2016-2026, který se snaží určit a
přehledně popsat směr rozvoje obce s ohledem na její charakter a potřeby. RSDO je prvním
krokem k systematickému zlepšování a zvyšování kvality života obyvatel Kuniček.
Obec Kuničky se, jako většina malých obcí, potýká s nízkými obecními rozpočty, které
značně ztěžují realizaci finančně náročnějších (zejména investičních) projektů. Nutností pro
úspěšný rozvoj obce se tak stává zvyšování efektivity a plánování vynaložených obecních
prostředků a jejich případné doplnění nebo nahrazení finančními zdroji z fondů EU, státního
rozpočtu a z dalších nadací nebo fondů. RSDO určuje směry rozvoje obce na příštích 10 let na
základě provedených analýz a na základě výstupů z dotazníkového šetření mezi občany.
RSDO definuje hlavní cíle a priority pro rozvoj obce. Umožňuje efektivnější hospodaření a
zároveň usnadňuje čerpání dotací a grantů, které jsou mnohdy vázány právě na soulad
projektu se strategickým rozvojovým dokumentem obce. Díky zpracovanému RSDO vzroste
také informovanost obyvatel, podnikatelských a dalších subjektů o plánovaném směru
rozvoje obce.
RSDO se obsahově dělí do tří hlavních částí:
I. situační analýza: charakterizuje základní rysy obce Kuničky, její historii, demografii,
hospodářství, dopravní obslužnost a další
II. SWOT analýza: silných a slabých stránek (vnitřní prostředí obce), příležitostí a ohrožení
(vnější prostředí obce)
III. strategie: vize, strategické oblasti, priority a konkrétní projektové záměry, spolu s
možnostmi jejich financování a odhadovanou finanční náročností
I. SITUAČNÍ ANALÝZA OBCE KUNIČKY
1. Charakteristika obce Kuničky
Obec Kuničky leží v nadmořské výšce 525 metrů nad mořem, východně od Doubravice nad
Svitavou, v Brněnském masivu na Drahanské vrchovině na hranici Moravského krasu. Katastr
obce měří 426 hektarů. Ze tří stran obec obklopují lesy, údolím protéká potok Holešínka.
První historicky doložená písemná zmínka o Kuničkách je z roku 1378. Svůj název odvozuje
obec Kuničky od koní, kteří tu byli v dobách středověku chováni v ohradě, patrně pro pány z
doubravického hradu. Jejich chovatelé si zřejmě tehdy postavili u ohrady první stavení, která
nebyla pouze hospodářská, ale sloužila i k bydlení. Postupným rozšiřováním jejich počtu tak
vznikla obec, která měla koně ve svém znaku. Ušlechtilé zvíře je vyobrazeno na oválné pečeti
i razítku, které obec dříve používala.
K obci patří i osada Obora (Lenčov), vzdálená od Kuniček 2 km. Na Lenčově stojí 4 stavení,
z nichž jedno je bývalý lovecký zámeček šlechtického rodu Salmů.
V obci Kuničky je malá náves s kapličkou, která byla postavena v roce 1868 a je zasvěcena
Cyrilu a Metoději, kulturní dům, postavený v letech 1962- 1964, obecní hospoda, 5 obecních
bytů, hasičská zbrojnice, dětské hřiště a budova bývalé základní školy. V bývalé škole sídlí

obecní úřad a obecní knihovna. Obec je plně elektrifikována, má místní rozhlas, veřejné
osvětlení, veřejný vodovod a všechny domy mají možnost připojení k internetu. V obci jsou
sběrná místa pro třídění plastů, skla, kovů, kartonových obalů a biologického odpadu.
Okolí obce bývá často cílem turistů a cyklistů.
Na území obce nesídlí žádné sociální ani zdravotní služby. Nejbližší zdravotní střediska
jsou v Rájci-Jestřebí, vzdáleném přibližně 6 km, nemocnice je v Blansku a v Boskovicích.
Každoročně jsou v obci pořádány kulturní a společenské akce, mezi které patří tradiční
obecní ples, dětský karneval, vítání občánků, Den dětí, Mikulášská nadílka pro děti,
cyklistické závody pro děti, pouť (Cyril a Metoděj), pálení čarodějnic, rozsvěcení vánočního
stromku. Zástupci obce využívají tato setkání s občany k diskuzi o problémech obce a
umožňují občanům aktivně se podílet na jejich řešení.
Největší kalamita, která obec postihla: přívalový déšť, který dne 26. května 2003 způsobil
povodeň v obci a milionové škody na obecním i soukromém majetku.
2. Obyvatelstvo a hospodářství obce Kuničky
V lednu roku 2015 žilo v obci Kuničky 287 lidí, z toho 135 mužů a 152 žen. Vývoj počtu
obyvatel s trvalým pobytem obyvatel znázorňuje tabulka č.1.
Tab. 1
Vývoj počtu obyvatel obce Kuničky
2004-2015
Zdroj dat: Český statistický úřad
ROK
POČET OBYVATEL CELKEM

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

262

264

262

257

252

264

281

278

278

278

279

287

Tab. 2
Průměrný věk obyvatel obce Kuničky
2004-2015
Zdroj dat: Český statistický úřad
ROK

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PRŮMĚRNÝ VĚK OBYVATEL

39,2 39,1 42,0 42,0 42,2 42,2 40,2 41,1 41,1 41,1 40,5 39,8

II. SWOT ANALÝZA OBCE KUNIČKY
SWOT analýza je v praxi nejčastěji využívaným analytickým nástrojem, který mohou
využívat všechny subjekty, od jednotlivce až po velké firmy, státy nebo nadnárodní integrační
celky.
1. SITUAČNÍ ANALÝZA OBCE KUNIČKY, ve které jsou vystiženy základní rysy obce
2. výsledky z dotazníkového šetření, které bylo provedeno mezi obyvateli obce Kuničky.
Výsledky dotazníkového šetření jsou, pro větší přehlednost, zpracovány v následující tabulce:

Tab. 3
Výsledky dotazníkového šetření mezi obyvateli obce Kuničky

Dotazník - strategický rozvoj Kuniček 2016 – 2026
Počet hlasů
Informovanost o dění v obci
velmi spokojen
spíše spokojen
spíše nespokojen
velmi nespokojen
nezajímám se

Nejčastější zdroj informovanosti v
obci
Hlášení obecním rozhlasem
SMS zprávy z obecního úřadu
Informační vývěska
Jiné (webové stránky obce)
Přístup zastupitelů k řešení podnětů
od občanů
velmi spokojen
spíše spokojen
spíše nespokojen
velmi nespokojen
nezajímám se

Informovanost o hospodaření obce
8
27
11
1
0

26
19
4
6

6
25
5
4
6

velmi spokojen
spíše spokojen
spíše nespokojen
velmi nespokojen
nezajímám se

9
26
3
0
6

Ekonomická situace v obci
6
26
4
3
6

velmi spokojen
spíše spokojen
spíše nespokojen
velmi nespokojen
nezajímám se

1
14
13
1
15

Dopravní infrastruktura v obci
16
16
5
4
6

Dopravní obslužnost obce
velmi spokojen
spíše spokojen
spíše nespokojen
velmi nespokojen
nezajímám se

velmi spokojen
spíše spokojen
spíše nespokojen
velmi nespokojen
nezajímám se

Služby obecního úřadu

Podpora soukromého podnikání v obci
určitě ano
spíše ano
spíše ne
určitě ne
nezajímám se

počet respondentů 46

velmi spokojen
spíše spokojen
spíše nespokojen
velmi nespokojen
nezajímám se

3
16
20
8
0

Bezpečnost v obci
5
27
12
1
1

velmi spokojen
spíše spokojen
spíše nespokojen
velmi nespokojen
nezajímám se

5
23
13
2
2

Zdravotnictví
velmi spokojen
spíše spokojen
spíše nespokojen
velmi nespokojen
nezajímám se
Vzdělání (MŠ, ZŠ, knihovna,
volnočasové aktivity)
velmi spokojen
spíše spokojen
spíše nespokojen
velmi nespokojen
nezajímám se
Nabídka společenských, kulturních a
sportovních akcí
velmi spokojen
spíše spokojen
spíše nespokojen
velmi nespokojen
nezajímám se

Sociální služby
12
26
0
0
6

13
19
3
0
10

velmi spokojen
spíše spokojen
spíše nespokojen
velmi nespokojen
nezajímám se

5
17
11
5
6

Podpora spolkové činnosti
5
26
5
2
5

určitě ano
spíše ano
spíše ne
určitě ne
nezajímám se

19
17
4
0
4

Životní prostředí v obci
10
34
1
0
1

velmi spokojen
spíše spokojen
spíše nespokojen
velmi nespokojen
nezajímám se

8
26
9
1
1

Technická infrastruktura v obci

Kvalita údržby veřejné zeleně
velmi spokojen
spíše spokojen
spíše nespokojen
velmi nespokojen
nezajímám se

3
19
2
0
21

Volnočasové infrastruktury

Nabídka obchodu, služeb, stravování
velmi spokojen
spíše spokojen
spíše nespokojen
velmi nespokojen
nezajímám se

velmi spokojen
spíše spokojen
spíše nespokojen
velmi nespokojen
nezajímám se

7
29
8
2
1

velmi spokojen
spíše spokojen
spíše nespokojen
velmi nespokojen
nezajímám se

11
23
7
1
3

Čeho si na své obci nejvíce vážíte?
dodržování tradic (čarodějnice, pouť)
akce pro děti
práce knihovnice
činnost SK
činnost TJ
třídění odpadu
změna starosty a zastupitelstva 2010
plesy
vzhled obce

Čeho si na své obci nejméně vážíte?
11
17
6
5
4
3
1
4
19

3
3
4
11
2
4
3
4
3
1
1
3

Další podněty

Pozitivní změny v obci
nová silnice ve vilkách
třídění odpadu
dopravní značení
zavedení IDS JMK
zakoupení altánu
odkalovací rybník
nasvěcení kříže
dětské hřiště
ddstranění povodňových škod
kulturní akce, plesy
obecní byty
zeleň
změna složení zastupitelstva
výměna oken OÚ, bytů

vztahy mezi zastupiteli
rozvracení zastupitelstva
placení nájmu za stan spolky
mezilidské vztahy
absence činnosti SDH
nedodržování rychlosti, stav vozovky
vzhled OÚ, KD a hospody
volní psi, výkaly
odpady do potoka
prodej obecního pozemku Ostrá
vyhození peněz za obecní bazén
nezajímám se

12
5
2
8
5
7
5
2
3
2
1
7
1
1

zprovoznění studní na zalévání veřejné
zeleně
posunutí dopravní značky Kuničky na
příjezdu do obce až za odbočku na
hřiště
chválíme velmi dobrou práci kulturní a
sociální komise
rozšířit osvětlení
zimní posyp Kuničky, Němčice
posílit tel. signál, mobilní signál a
opravit veřejný rozhlas

1
1

3
1
1
2

SWOT analýzou jsou určeny silné a slabé stránky obce (vnitřní prostředí obce), příležitosti
obce a ohrožení obce (vnější prostředí obce). Zjištěné údaje byly využity také při zpracování
strategie rozvoje obce.
VEŘEJNÁ SPRÁVA
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
● vyrovnané hospodaření obce bez výrazné
● menší míra zapojení občanů do procesů
dluhové zátěže
spojených s řízením obce (nízká účast
● aktivně komunikující obecní úřad, včetně
občanů na veřejných zasedáních)
internetových stránek
● nízké průměrné příjmy obyvatel
● zapojení obce do mikroregionu
● odlehlost obce od center regionu a od
● aktivní spolupráce s okolními obcemi
větších měst
● intenzivní podpora občanského života
● nízký obecní rozpočet a obtížná
v obci
realizovatelnost investičních akcí
● podpora spolkové činnosti
● zastaralý obecní rozhlas

● územní plán obce
● obecní knihovna

PŘÍLEŽITOSTI
● podpora činnosti spolků nejen dotacemi,
ale i informačními kampaněmi v okolních
obcích
● spolupráce s externími odborníky při
realizaci investičních záměrů
● zaměstnávání občanů na veřejně
prospěšné práce
● stanovení hlavních investičních záměrů
pro následné desetileté období
● čerpání dotací a grantů z fondů EU,
státního rozpočtu a dalších nadací a fondů
● vytvoření podmínek pro malé a střední
podnikání

● špatné pokrytí signálem na mobilní
telefony
● chybějící kanalizace
● nevyhovující technický stav obecních
budov (obecní úřad, kulturní dům, obecní
hospoda, autobusová zastávka, kaple)
● obec nemá schválené obecní symboly
(znak a prapor)
OHROŽENÍ
● nezájem občanů o veřejné dění
● neochota občanů podílet se na zlepšování
životního prostředí
● vypouštění odpadních vod do vodních
nádrží a do potoka
● nezájem občanů o ekonomiku obce

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
● převažující individuální charakter bydlení
● spalování domovního odpadu v lokálních
● územní plán obce
topeništích
● atraktivní okolí obce pro turistické výlety a ● chybějící kanalizace
cykloturistiku
● chybějící pozemkové úpravy
● odlehlost obce od center regionu a od
● zimní údržba obce (obec je ve svahu)
větších měst
● neexistence výraznějších ekologických
zátěží v katastru obce
● rozvoj zeleně v obci včetně výsadby
nových ploch
● udržované veřejné plochy včetně zeleně
● vysoká úroveň třídění odpadů
● kvalita života spojená s venkovským
způsobem života

PŘÍLEŽITOSTI
● spolupráce s externími odborníky při
realizaci investičních záměrů

OHROŽENÍ
● nezájem občanů o veřejné dění
● znečišťování ovzduší emisemi vzniklými při

● zaměstnávání občanů na veřejně
prospěšné práce
● stanovení hlavních investičních záměrů
pro následné desetileté období
● výstavba kanalizace
● čerpání dotací a grantů z fondů EU,
státního rozpočtu a dalších nadací a fondů
● vytvoření podmínek pro malé a střední
podnikání
● výkup pozemků pro stavbu poldru
● obnova veřejných studní v obci k zalévání
veřejné zeleně

vytápění rodinných domů v důsledku
obnovení spalování pevných paliv a
domovního odpadu
● neochota občanů podílet se na zlepšování
životního prostředí
● vypouštění odpadních vod do vodních
nádrží a do potoka
● nezájem občanů o výstavbu poldru
● chybějící kanalizace
● plošná a rýhová eroze půdy

ÚZEMNÍ ROZVOJ A INFRASTRUKTURA
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
● převažující individuální charakter bydlení
● chybějící pozemkové úpravy
● územní plán obce
● nedostatečná velikost a vybavenost
● atraktivní okolí obce pro turistické výlety a dětských hřišť
cykloturistiku
● problémové parkování v některých částech
● elektrifikace obce
obce
● neexistence výraznějších ekologických
● nevyhovující technický stav obecních
zátěží v katastru obce
budov (obecní úřad, kulturní dům, obecní
● místní vodovod
hospoda, autobusová zastávka, kaple)
● dobrá dopravní obslužnost IDS JMK
● nedostatek obecních pozemků pro
bytovou výstavbu
● špatná kvalita místních komunikací
PŘÍLEŽITOSTI
● spolupráce s externími odborníky při
realizaci investičních záměrů
● stanovení hlavních investičních záměrů
pro následné desetileté období
● využití chátrajících objektů v obci (bývalý
kravín)
● výstavba kanalizace
● čerpání dotací a grantů z fondů EU,
státního rozpočtu a dalších nadací a fondů
● vytvoření podmínek pro malé a střední
podnikání
● výkup pozemků vhodných pro rozšíření
obce
● výkup pozemků pro stavbu poldru

OHROŽENÍ
● vypouštění odpadních vod do vodních
nádrží a do potoka
● nezájem občanů o výstavbu poldru
● nedostatek rozvojových ploch
● nedostatek finančních prostředků na
infrastrukturu v obecním rozpočtu

● rozšíření veřejného osvětlení v obci
● obnova veřejných studní v obci k zalévání
veřejné zeleně
● oprava místních komunikací

ŽIVOT V OBCI
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
● zapojení obce do mikroregionu
● menší míra zapojení občanů do procesů
● aktivní spolupráce s okolními obcemi
spojených s řízením obce (nízká účast
● intenzivní podpora občanského života
občanů na veřejných zasedáních)
v obci
● nízké průměrné příjmy obyvatel
● vysoké procento zastoupení dětí a
● odlehlost obce od center regionu a od
mládeže 20,5%
větších měst
● zájem obyvatel zůstat v obci
● nepřítomnost zdravotních a sociálních
● udržování místních tradic
služeb v obci
● převažující individuální charakter bydlení
● nutnost dojíždění za prací a za vzděláním
● územní plán obce
● slabá podnikatelská sféra v obci
● atraktivní okolí obce pro turistické výlety a ● nízký obecní rozpočet a obtížná
cykloturistiku
realizovatelnost investičních akcí
● odlehlost obce od center regionu a od
● malá bezpečnost chodců a cyklistů
větších měst
pohybujících se po místních komunikacích
● vysoká úroveň třídění odpadů
● spalování domovního odpadu v lokálních
● kvalita života spojená s venkovským
topeništích
způsobem života
● chybějící spolková místnost (klubovna)
● zastaralý obecní rozhlas
● špatné pokrytí signálem na mobilní
telefony
● chybějící kanalizace
● nedostatečná velikost a vybavenost
dětských hřišť
● problémové parkování v některých částech
obce
● zimní údržba obce (obec je ve svahu)
● aktivní zapojení pouze menší části
obyvatel do činnosti spolků
● nevyhovující technický stav obecních
budov (obecní úřad, kulturní dům, obecní
hospoda, autobusová zastávka, kaple)
PŘÍLEŽITOSTI
OHROŽENÍ
● zaměstnávání občanů na veřejně
● nezájem občanů o veřejné dění
prospěšné práce
● neochota občanů podílet se na zlepšování
● rozvoj základních a sociálních služeb pro
životního prostředí
občany
● vypouštění odpadních vod do vodních
● čerpání dotací a grantů z fondů EU,
nádrží a do potoka

státního rozpočtu a dalších nadací a fondů
● vytvoření podmínek pro malé a střední
podnikání
● výkup pozemků vhodných pro rozšíření
obce
● výkup pozemků pro stavbu poldru
● rozšíření veřejného osvětlení v obci

● ztráta venkovského způsobu života
● nezájem občanů o výstavbu poldru
● nezájem občanů o ekonomiku obce
● nezájem občanů o řešení sociálních služeb

III. STRATEGIE
1. Vize obce Kuničky
Být nadále obcí zodpovědnou k občanům, k životnímu prostředí a k tradičním hodnotám,
a svým rozvojem zvyšovat atraktivitu obce a kvalitu životních podmínek.
2. Strategické oblasti rozvoje a priority v obci Kuničky
1. Ekonomický rozvoj
2. Kvalita života v obci
3. Dopravní infrastruktura
4. Životní prostředí
5. Rozvoj cestovního ruchu
6. Úspora energie
7. Technická infrastruktura
8. Kultura
9. Ochrana krajiny
10. Udržování místních tradic
11. Bydlení
12. Volný čas
13. Bezpečnost
3. Plánované záměry obce Kuničky
Vstupem pro plánované záměry obce Kuničky jsou výsledky z dotazníkového šetření, které
bylo provedeno mezi obyvateli obce Kuničky. Výsledky dotazníkového šetření jsou, pro větší
přehlednost, zpracovány v následující tabulce:
Tab. 4 Výsledky dotazníkového šetření
Název záměru:
Oprava místní komunikace u zastávky autobusu
Oprava autobusové zastávky
Oprava místní komunikace od zrcadla ke kravínu
Vyčištění požární nádrže a úprava hráze
Oprava budovy obecního úřadu
Úprava dětského hřiště za kulturním domem
Výstavba protipovodňového poldru

Počet
hlasů
24
22
18
17
15
12
10

Kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod
Oprava a zprovoznění studní umístěných na veřejném prostranství k zalévání veřejné
zeleně
Úprava veřejného prostranství u kaple
Výstavba nového dětského hřiště pod obecním úřadem
Výměna oken v kulturním domě a v obecní hospodě
Oprava nosné části konstrukce mostku u obecní hospody
Výstavba sportoviště nad kulturním domem
Úprava veřejného prostranství u obchodu
Rozšíření zeleně v zastavěné části obce a v okolí obce (aleje)
Oprava cyklostezek v okolí obce
Výstavba parkoviště za hasičskou zbrojnicí
Oprava místního rozhlasu
Rozšíření veřejného osvětlení
Výstavba klubovny pro místní spolky

10
9
8
8
6
4
3
3
3
2
1
1
1
2

Pro období 2016 až 2026 plánuje obec Kuničky realizaci sedmnácti záměrů (stav k roku
2015), které jsou pro větší přehlednost jednotlivě uvedeny v následujících tabulkách. V
tabulce je vždy uveden stručný popis záměru, jeho přínos pro obec, odhadované náklady a
předpokládaný způsob financování. Termín realizace je závislý na termínu vyhlášení
dotačních titulů a zisků finančních prostředků. Seznam plánovaných záměrů obce není
konečný a lze jej průběžně aktualizovat podle potřeb obce, v průběhu celého plánovaného
období.
Tab. 5
Záměr č. 1: Oprava místních komunikací
Záměr
Strategická oblast rozvoje a priorita

Popis záměru a přínosu do obce

Odhadované náklady
Způsob financování
Tab. 6

Oprava místních komunikací
1. Ekonomický rozvoj
2. Kvalita života v obci
3. Dopravní infrastruktura
4. Životní prostředí
5. Rozvoj cestovního ruchu
11. Bydlení
12. Volný čas
13. Bezpečnost
V rámci oprav místních komunikací dojde k
nutné rekonstrukci povrchu vozovek, které
jsou značně poškozené silničním provozem a
zároveň trpí špatnou údržbou. Kvalitními
místními komunikacemi obec podpoří svou
image pro turisty, cyklisty a další návštěvníky
obce
4 000 000,- Kč
Rekonstrukce komunikací je podmíněna
ziskem dotací

Záměr č. 2: Rozšíření veřejného osvětlení
Záměr
Strategická oblast rozvoje a priorita

Popis záměru a přínosu do obce
Odhadované náklady
Způsob financování

Rozšíření veřejného osvětlení
2. Kvalita života
7. Technická infrastruktura
11. Bydlení
12. Volný čas
13. Bezpečnost
V rámci rozšíření veřejného osvětlení dojde
ke zvýšení bezpečnosti chodců
70 000,- Kč
Rozpočet obce

Tab. 7
Záměr č. 3: Rozvoj Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Záměr
Rozvoj Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Strategická oblast rozvoje a priorita
2. Kvalita života v obci
9. Ochrana krajiny
11. Bydlení
13. Bezpečnost
Popis záměru a přínosu do obce
Rozvojem a vybavením JSDH bude zajištěna
větší bezpečnost obyvatel obce
Odhadované náklady
150 000,- Kč
Způsob financování
Rozpočet obce + dotace
Tab. 8
Záměr č. 4: Výstavba kanalizace a ČOV
Záměr
Strategická oblast rozvoje a priorita

Popis záměru a přínosu do obce
Odhadované náklady
Způsob financování

Výstavba kanalizace a ČOV
2. Kvalita života v obci
4. Životní prostředí
7. Technická infrastruktura
9. Ochrana krajiny
11. Bydlení
13. Bezpečnost
Výstavbou kanalizace a ČOV dojde ke snížení
ekologických dopadů způsobených
domácnostmi na životním prostředí
19 000 000,- Kč
Výstavba kanalizace a ČOV je podmíněna
ziskem dotací

Tab. 9
Záměr č. 5: Výstavba protipovodňového poldru nad obcí
Záměr
Výstavba protipovodňového poldru
Strategická oblast rozvoje a priorita
2. Kvalita života v obci
4. Životní prostředí
7. Technická infrastruktura

Popis záměru a přínosu do obce

Odhadované náklady
Způsob financování

9. Ochrana krajiny
11. Bydlení
13. Bezpečnost
Výstavbou poldru dojde ke snížení rizika
povodňových škod, které může způsobit
přívalový déšť, ke snížení ekologických a
ekonomických dopadů na majetek obce a
jejích občanů, dojde k zadržení vody
v krajině.
6 000 000,- Kč
Výstavba poldru je podmíněna výkupem
pozemků od soukromých vlastníků a ziskem
dotací

Tab. 10
Záměr č. 6: Rekonstrukce budovy obecního úřadu s obecní knihovnou a s obecními byty
Záměr
Rekonstrukce budovy obecního úřadu
Strategická oblast rozvoje a priorita
2. Kvalita života v obci
6. Úspora energie
8. Kultura
11. Bydlení
12. Volný čas
Popis záměru a přínosu do obce
Rekonstrukcí budovy obecního úřadu, ve
které je umístěna obecní knihovna a tři
obecními byty, dojde ke zkvalitnění a rozvoji
společenského života v obci. Jedná se o
opravu střechy, zateplení fasády a
odvodnění a stabilizaci základů budovy
Odhadované náklady
2 500 000,- Kč
Způsob financování
Rekonstrukce budovy je podmíněna ziskem
dotací
Tab. 11
Záměr č. 7: Úprava dětského hřiště za kulturním domem
Záměr
Úprava dětského hřiště za kulturním
domem
Strategická oblast rozvoje a priorita
2. Kvalita života v obci
5. Rozvoj cestovního ruchu
8. Kultura
10. Udržování místních tradic
11. Bydlení
12. Volný čas
13. Bezpečnost
Popis záměru a přínosu do obce
Úpravou dětského hřiště a vybavením hřiště
novými herními prvky, dojde ke zlepšení
volnočasových aktivit dětí a mládeže a ke
zkvalitnění využití volného času

Odhadované náklady
Způsob financování

1.500 000,- Kč
Úprava dětského hřiště je podmíněna ziskem
dotací

Tab. 12
Záměr č. 8: Výstavba nového dětského hřiště pod obecním úřadem
Záměr
Výstavba nového dětského hřiště pod
obecním úřadem
Strategická oblast rozvoje a priorita
2. Kvalita života v obci
5. Rozvoj cestovního ruchu
8. Kultura
10. Udržování místních tradic
11. Bydlení
12. Volný čas
13. Bezpečnost
Popis záměru a přínosu do obce
Výstavbou nového dětského hřiště dojde
k rozšíření herních ploch pro děti a mládež,
ke zlepšení volnočasových aktivit dětí a
mládeže a ke zkvalitnění využití volného času
Odhadované náklady
560 000,- Kč
Způsob financování
Úprava dětského hřiště je podmíněna ziskem
dotací
Tab. 13
Záměr č. 9: Výstavba víceúčelového hřiště nad kulturním domem
Záměr
Výstavba víceúčelového hřiště
Strategická oblast rozvoje a priorita
2. Kvalita života v obci
4. Životní prostředí
5. Rozvoj cestovního ruchu
7. Technická infrastruktura
8. Kultura
9. Ochrana krajiny
10. Udržování místních tradic
11. Bydlení
12. Volný čas
13. Bezpečnost
Popis záměru a přínosu do obce
Výstavbou víceúčelového hřiště dojde
k rozšíření sportovních, herních a
volnočasových ploch pro občany i
návštěvníky obce. Místní obyvatelé získají
více prostor pro odpočinek a relaxaci
v příjemném prostředí se zelení
Odhadované náklady
5 000 000,- Kč
Způsob financování
Výstavba víceúčelového hřiště je podmíněna
ziskem dotací

Tab. 14
Záměr č. 10: Výstavba klubovny pro činnost místních spolků
Záměr
Výstavba klubovny pro činnost místních
spolků
Strategická oblast rozvoje a priorita
2. Kvalita života v obci
7. Technická infrastruktura
8. Kultura
10. Udržování místních tradic
11. Bydlení
12. Volný čas
13. Bezpečnost
Popis záměru a přínosu do obce
Výstavbou klubovny dojde k rozšíření
volnočasových ploch pro občany. Vznikne
nový prostor určený k činnosti místních
spolků pro rozvoj společenského života v
obci
Odhadované náklady
2 000 000,- Kč
Způsob financování
Výstavba klubovny pro činnost místních
spolků je podmíněna ziskem dotací
Tab. 15
Záměr č. 11: Obnova a údržba zeleně v obci
Záměr
Strategická oblast rozvoje a priorita

Popis záměru a přínosu do obce

Odhadované náklady
Způsob financování

Obnova a údržba zeleně v obci
2. Kvalita života v obci
4. Životní prostředí
5. Rozvoj cestovního ruchu
9. Ochrana krajiny
11. Bydlení
12. Volný čas
13. Bezpečnost
Obnovou, rozvojem a kvalitní údržbou
zeleně obec podpoří svou image pro turisty,
cyklisty a další návštěvníky obce. Místní
obyvatelé získají více prostor pro odpočinek
a relaxaci v příjemném prostředí se zelení
100 000,- Kč
Rozpočet obce

Tab. 16
Záměr č. 12: Vyčištění požární nádrže a úprava hráze
Záměr
Vyčištění požární nádrže a úprava hráze
Strategická oblast rozvoje a priorita
2. Kvalita života v obci
4. Životní prostředí
9. Ochrana krajiny
11. Bydlení
13. Bezpečnost

Popis záměru a přínosu do obce
Odhadované náklady
Způsob financování

Obnova a kvalitní údržba vodních ploch
v obci má krajinotvorný, ekologický a
ekonomický přínos pro obec
500 000,- Kč
Rozpočet obce

Tab. 17
Záměr č. 13: Oprava nosné konstrukce mostku u obecní hospody
Záměr
Oprava nosné konstrukce mostku
Strategická oblast rozvoje a priorita
1. Ekonomický rozvoj
2. Kvalita života v obci
3. Dopravní infrastruktura
4. Životní prostředí
5. Rozvoj cestovního ruchu
9. Ochrana krajiny
11. Bydlení
13. Bezpečnost
Popis záměru a přínosu do obce
V rámci oprav místních komunikací dojde k
nutné opravě nosné konstrukce mostku,
který je značně poškozen silničním
provozem
Odhadované náklady
150 000,- Kč
Způsob financování
Rozpočet obce + dotace
Tab. 18
Záměr č. 14: Výměna oken v kulturním domě a v obecní hospodě
Záměr
Výměna oken v kulturním domě a v obecní
hospodě
Strategická oblast rozvoje a priorita
1. Ekonomický rozvoj
2. Kvalita života v obci
6. Úspora energie
8. Kultura
11. Bydlení
12. Volný čas
Popis záměru a přínosu do obce
Výměnou oken v kulturním domě a v obecní
hospodě, nad kterou jsou dva obecními byty,
dojde ke snížení ekonomické náročnosti
vytápění budov, k většímu využití budov a ke
zkvalitnění a rozvoji společenského,
kulturního a sportovního života v obci.
Odhadované náklady
400 000,- Kč
Způsob financování
Rozpočet obce + dotace
Tab. 19
Záměr č. 15: Rekonstrukce obecního rozhlasu
Záměr
Rekonstrukce obecního rozhlasu
Strategická oblast rozvoje a priorita
2. Kvalita života

Popis záměru a přínosu do obce
Odhadované náklady
Způsob financování

6. Úspora energie
7. Technická infrastruktura
8. Kultura
10. Udržování místních tradic
11. Bydlení
12. Volný čas
Po rekonstrukci obecního rozhlasu dojde ke
zlepšení informovanosti občanů o dění v
obci
70 000,- Kč
Rozpočet obce

Tab. 20
Záměr č. 16: Výstavba parkoviště za hasičskou zbrojnicí
Záměr
Výstavba parkoviště za hasičskou zbrojnicí
Strategická oblast rozvoje a priorita
2. Kvalita života v obci
3. Dopravní infrastruktura
11. Bydlení
13. Bezpečnost
Popis záměru a přínosu do obce
Výstavbou nového parkoviště v těsné
blízkosti obecního úřadu dojde k rozšíření
nedostatečného počtu parkovacích míst v
obci
Odhadované náklady
40 000,- Kč
Způsob financování
Rozpočet obce
Tab. 21
Záměr č. 17: Oprava a zprovoznění studní umístěných na veřejném prostranství k zalévání
veřejné zeleně
Záměr
Oprava a zprovoznění studní
Strategická oblast rozvoje a priorita
2. Kvalita života v obci
4. Životní prostředí
5. Rozvoj cestovního ruchu
9. Ochrana krajiny
11. Bydlení
12. Volný čas
13. Bezpečnost
Popis záměru a přínosu do obce
Kvalitní údržbou zeleně obec podpoří svou
image pro turisty, cyklisty a další návštěvníky
obce. Místní obyvatelé získají více prostor
pro odpočinek a relaxaci v příjemném
prostředí se zelení s tradičními obecními
studnami
Odhadované náklady
60 000,- Kč
Způsob financování
Rozpočet obce
4. Realizace rozvojového strategického dokumentu obce Kuničky

Rozvojový strategický dokument obce Kuničky byl zpracován v návaznosti na Místní
program obnovy venkova Kuničky ze dne 9.2.1998 a jeho dodatky. Dokument vchází v
platnost schválením zastupitelstva obce dne 18.12.2015 a je platný pro období 2016 - 2026.
RSDO je nástrojem pro strategický management obce, který přispěje k řízenému a
úspěšnému rozvoji obce. Plánované obecní záměry se vytvořením RSDO stávají
transparentnějšími a očekávanějšími.
Realizace RSDO bude zajištěna zastupitelstvem obce, které rozhoduje o realizaci
projektových záměrů, způsobu jejich financování, zajišťuje prostředky nutné pro realizaci
záměrů a průběžně upravuje a aktualizuje seznam projektových záměrů.
Nízký obecní rozpočet neumožňuje řešit všechny problémy obce a využívat veškerých
možností pro rozvoj. Velmi obtížné je především realizování finančně náročných investičních
akcí, jako je výstavba poldru, výstavba kanalizace, opravy místních komunikací a odbahnění
vodních nádrží v obci. Úspěšný rozvoj obce je závislý na zisku dostatečných finančních
prostředků z fondu EU, ze státního rozpočtu a z dalších fondů a nadací, ze kterých může
obec, i díky vytvořenému RSDO, čerpat. Další možnosti financování, které však obec zatěžují
do budoucna, jsou bankovní úvěry.
Jasným směrem rozvoje obce do roku 2026 je zkvalitnění stávajících služeb a obecní
infrastruktury, která zpříjemní a zlepší životní podmínky stávajících i nově přistěhovaných
obyvatel.
Pro úspěšný rozvoj obce nejsou potřeba pouze strategické dokumenty, vize, finanční
prostředky, atd., ale především lidská snaha a touha rozvíjet a zkrášlovat své okolí, k
prospěchu jednotlivce a celé společnosti.
Dokument byl schválen na zasedání zastupitelstva obce Kuničky dne: 18.12.2015
…………………………………………

