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1. Úvod
1.1 Význam strategického plánu
Strategický plán rozvoje obce Veselé (dále jen strategický plán) je vytvořen jako střednědobý
rozvojový dokument, který formuluje rozvojové aktivity a strategické cíle obce Veselé zejména pro
období let 2021-2026. Základní rámec dokumentu je však formulován dlouhodobě cca do roku 2031.
Důvodem je zohlednění dlouhodobé koncepce obce Veselé při respektování aktuálních střednědobých
potřeb a rozvojových tendencí v kratším, předvídatelném období.

Strategické plánování přináší systematický, dlouhodobý a komplexní přístup založený na konsensu
místních představitelů a občanů, vycházející ze sdílené představy o společné budoucnosti, který
optimalizuje využití lidských a finančních zdrojů dlouhodobým sledováním předem vytýčeného cíle.
Spolupracují na něm všichni představitelé obce i další subjekty, významné v rámci obce. Dochází tak
k nalezení široké shody na dalším vývoji obce. Odhaluje slabiny i přednosti obce, stanovuje směr jeho
dalšího vývoje, zaměřuje aktivity obce na řešení jeho hlavních problémů a určuje priority pro
stanovený časový úsek.

Strategický plán je významný nejen pro zvýšení šancí a možností pro získání dotací, ale stává se
postupně nezbytností při stanovení jakýchkoliv cílů obce a konkrétních rozvojových projektů.
Umožňuje lépe plánovat a hospodařit s finančními prostředky včetně usnadnění přístupu k čerpání
prostředků z EU a státního rozpočtu.

Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument, jenž vychází ze současného stavu veřejných a
soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru
na území obce Veselé.

1.2. Postup při zpracování strategického plánu
Při zpracování Strategického rozvojového plánu obce Veselé zpracovatel vycházel z obecných
principů přípravy a tvorby strategických rozvojových dokumentů a z doporučované struktury, která je
využívána v zemích Evropské unie. Při formulaci strategického plánu byly respektovány zásady trvale
udržitelného rozvoje, v rámci, kterého „budou naplněny potřeby stávajících generací, aniž by byly
ohroženy možnosti generací budoucích uspokojit jejich vlastní potřeby“.

Vlastní proces tvorby dokumentu se skládá z analýzy daného území, určení vize rozvoje včetně
definování prioritních oblastí rozvoje. Vytvoření strategického plánu není jednorázovým krokem
vedení obce Veselé, ale zahájením jeho realizace jako kontinuálního systému strategického řízení
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rozvoje obce. Předpokládá se, že tento dokument bude sloužit jako opora pro všechny rozvojové plány
subjektů působících na území obce.

V první řadě došlo k definování výchozího stavu obce. Byl zhodnocen současný stav a vymezeny
základní záměry a trendy vývoje v posledních letech (situační analýza). Následně byla zvolena
klasická konstrukce strategického plánu s cílem, co nejvíce zmapovat příležitosti obce, její ohrožení,
silné a slabé stránky (tzv. SWOT analýza) a dobrat se konkrétních oblastí strategických cílů
směřujících k postupné realizaci vize. Strategické cíle byly voleny s ohledem na reálné možnosti obce
a jsou klíčové pro zpracování akčních plánů a projektů, ke kterým bude docházet v průběhu realizace
strategického plánu.

Pro kvalitní a profesionální přípravu strategického plánu je nezbytně nutné na počátku práce sestavit
profesionální a kvalifikovaný tým, stanovit koncepci Strategické plánu rozvoje včetně harmonogramu
přípravy. Na zpracování Strategického plánu rozvoje obce Veselé byla vytvořena pracovní skupina
složená ze zástupců obce a zástupců zpracovatele strategického plánu. Společnost Ekonomické a
právní poradenství spolupracovala se starostou obce Radkem Zralým, místostarostou Jaroslavem
Havlínem a se zastupiteli obce. Za Ekonomické a právní poradenství s.r.o. se na zpracování
strategického plánu podíleli Ing. Jiří Novák, Kateřina Faistová a externí spolupracovníci firmy.

Tab. č. 1 Harmonogram zpracování a přijetí strategického plánu 2021
činnost

Leden

Únor

Březen

Duben

2021

2021

2021

2021

návrh
schválení
zpracování SPR
analýza stavu
návrhová část
veřejné projednání
finalizace
schválení
Realizace
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1.3. Struktura strategického plánu
Analytická část
Na základě získaných podkladů a práce pracovní skupiny byl zpracován popis obce, který byl
podkladem pro všechny další kroky strategického plánování. Při zkoumání prostředí byly rovněž
identifikovány prioritní oblasti rozvoje obce. Závěry analýzy daného prostředí jsou shrnuty v analýze
SWOT. Jedná se o metodu, pomocí, které je možno identifikovat silné (ang. Strengths) a slabé (ang.
Weaknesses) stránky, příležitosti (ang. Opportunities) a hrozby (ang. Threats), spojené s regionální
politikou. V analytické části dokumentu jsou rovněž určeny návaznosti na další rozvojové dokumenty,
zejména regionální a národní. Součástí analytické části tohoto dokumentu je anketa, která proběhla
mezi občany obce Veselé. Tato anketa ve svých výsledcích přinesla názory občanů na rozvoj obce a
jejich připomínky k dění v obci. Výsledky této ankety jsou neméně důležitou součástí tohoto
dokumentu.

Stanovení vize
Při přípravě strategického plánu a po analýze dotčeného území byla sestavena vize, která je podkladem
pro návrhovou část strategického plánu a která ovlivní další směrování dokumentu a jeho jednotlivých
částí. Jejím smyslem je určit zásadní rozvojovou orientaci obce a zároveň formulovat stav, kterého by
mělo být v budoucnosti v daném území dosaženo.

Strategická fáze – návrhová část
K naplnění rozvojové vize jsou na základě analytické části formulovány jednotlivé prvky plánování
rozvoje obce, kterými jsou strategické cíle.
Naplnění vize charakterizují tyto strategické cíle:




Dopravní a technická infrastruktura
Životního prostředí a kvalita života
Kultura, volný čas a sportovní zázemí

Mezi hlavní cíle patří celkové zlepšení vzhledu obce s důrazem na centrální část obce,
stavebnětechnické zlepšení základní infrastruktury obce a zlepšení životního prostředí
s důrazem na kvalitu života na území obce.
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2. Základní profil obce Veselé
2.1. Identifikační údaje
Zadavatel:

Obec Veselé

Adresa:

Veselé 153405 02 Děčín 2

IČ:

00555908

Zástupce:

Radek Zralý, starosta

Telefon/fax:

412 585 275

WWW oficiální:

https://www.obec-vesele.cz

e-mail oficiální:

vesele@volny.cz

Region NUTS II:

Severozápad

Statut:

obec

Počet částí:

2

Názvy částí:

Veselé, Veselíčko

Katastrální výměra:

738,23 ha

Počet obyvatel:

358

Pošta:

Ne

Školka:

Ne

Zdravotnické zařízení:

Ne

Kanalizace:

Ne

Vodovod:

Ano

Plynofikace:

Ne

Dálkový optický kabel

V přípravě
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2.2. Historie a současnost obce
Veselé
Obec Veselé se rozprostírá podél levého i pravého břehu potoka Bystrá, mezi městy Česká Kamenice
a Benešov nad Ploučnicí.
Nachází se v Ústeckém kraji, v jihovýchodní části okresu Děčín v Habartické kotlině (ve výšce 260 290 m.n.m.).
Dominantou obce je kopec Veselka (460 m. n. m.).
Název obce Veselé pochází z původního německého označení "Freudenberg", což znamenalo "veselý
kopec". Symbol kopce byl použit i do znaku, nad kterým se tyčí medvědí tlapa - z erbu rodu Luticů
(zakladatele obce), a šesticípá hvězda, která vyjadřuje právo čepovat pivo šest neděl po narození dítěte
- proto šest cípů.
O obci Veselé byla první zmínka v roce 1381 v zápise městské knihovny v České Kamenici.
Obec Veselé je převážně zemědělsky využívaná, cca 64% rozlohy tvoří zemědělská půda. Lesy
zaujímají 26,6% rozlohy. Celková rozloha katastru: 738,08 ha.
Ochrana přírody:
CHKO České středohoří a CHKO Labské pískovce (jsou odděleny silnicí č. i/13). V CHKO Labské
pískovce jsou na území obce evidovány chráněné druhy živočichů, skokan skřehotavý, ropucha
obecná, chřástal vodní, křepelky.
Obyvatelstvo:
počet obyvatel: 358, počet objektů k trvalému bydlení: 116, počet rekreačních objektů: 18.
Přírodní podmínky:
průměrná roční teplota: 6-8 °C, srážky 700 mm, mírně teplý a mírně vlhký region 5.
Obec patří do povodí Labe, pomoří Severního moře. Říčka Bystrá pramení u Nového Oldřichova,
v Benešově nad Ploučnicí se vlévá do Ploučnice.

2.3. Demografické údaje
2.3.1. Vývoj počtu obyvatel
Obec Veselé se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Děčín. Podle údajů
Českého statistického úřadu (www.czso.cz) žilo v obci k 1.1.2020 celkem 358 obyvatel. Z toho bylo
184 mužů a 174 žen. Ve sledovaném časovém úseku od roku 1869 se vývoj počtu obyvatel
dlouhodobě razantním způsobem změnil v období druhé světové války, zejména po jeho skončení, kdy
proběhl odsun obyvatelstva německé národnosti. V období druhé světové války a následujících let se
7
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počet velmi výrazně snížil o zhruba 500 obyvatel, což je zhruba polovina. Na původní počty obyvatel
se již stav nevrátil a až do současnosti se pohybuje kolem 300 obyvatel.

Graf. č. 1: Vývoj počtu obyvatel obce Veselé
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zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz
Za poslední desetiletí můžeme podrobněji sledovat velmi slabou vzrůstající tendenci nárůstu počtu
obyvatel obce. Pro srovnání uvádíme také počet obyvatel města Děčín a celého území obce
s rozšířenou působností, pod jejichž působnost Veselé spadá. Řádek týkající se obce Veselé ukazuje
velmi pozvolný zvyšující nárůst počtu obyvatel v celém období. Opačný trend můžeme sledovat
v poklesu počtu obyvatel v Děčíně i v celém ORP v celém období. Pravděpodobnou příčinou je
migrace obyvatel v z velkých měst na venkov, kde nalézají klidné prostředí bez významného vlivu
průmyslu nebo civilizace. Aktuálně bylo ve Veselém ke dni 31.12.2019 celkem 358 obyvatel a v ORP
Děčín 76 842 obyvatel.

Tab. č. 2 Vývoj počtu obyvatel v ORP Děčín a obce Veselé v letech 2010-2019

Veselé

2010
317

2011
315

2012
321

2013
326

2014
322

2015
343

2016
345

2017
345

2018
341

2019
358

Děčín

51 691

50 311

50 289

50 104

49 833

49 739

49 521

49 226

48 809

48 594

ORP Děčín

79 982

78 569

78 588

78 204

78 006

77 902

77 715

77 493

77 031

76 842

zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz
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Dále pro lepší názornost uvádíme souhrnnou tabulku o pohybu obyvatel z pohledu přírůstků a úbytků.
Údaje jsou za období 2009 - 2019 a zajímavostí je, že přírůstek obyvatel je zapříčiněn přistěhováním
obyvatel a ne přirozenou porodností. Tento stav je také odrazem celkové situace v celé republice a
společně se zvyšujícím se věkem obyvatel může přinést problémy v národním hospodářství pro příští
generace. Dalším důvodem je i skutečnost, že spousta obyvatel změnila statut přechodného pobytu na
trvalý na základě aktivní politiky regionu.

Tab. č. 3 Pohyb obyvatel z pohledu přírůstků a úbytků za roky 2009-2019 relativní údaje (na
1000 obyvatel)
Rok
2009

Střední
stav
obyvatel
303

Živě
narození

2010

305

.

.

.

2011

314

.

.

.

2012

323

.

.

.

2013

330

.

.

.

2014

322

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2015

329

12,2

6,1

85,1

27,4

6,1

57,8

63,8

3,0

3,0

2016

345

14,5

37,7

5,8

5,8

.

.

-

2,9

2,9

2017

341

2,9

5,9

46,9

44,0

-2,9

2,9

-

8,8

-

2018

345

5,8

17,4

40,6

40,6

-11,6

-

-11,6

2,9

8,7

2019

354

14,1

8,5

62,1

19,8

5,6

42,4

48,0

-

-

.

Zemřelí
.

Přistěho
valí

Vystěhov
alí

.

.

Přírůstek (úbytek)
přirozený

stěhováním

Sňatky

Rozvody

celkový

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2.3.2. Věková struktura
Průměrný věk obyvatel obce Veselé k 31.12.2019 činil 40,6 let. V porovnání s obvodem ORP Děčín,
kde je průměrný věk 42,7 let (k 31.12.2019), je věkový stav obyvatelstva obce výrazně nižší.
V porovnání se všemi obcemi na území ORP, patří lidé v obci Veselé k nejmladším. Pouze ve dvou
obcích území ORP je věkový průměr obyvatel nižší ne 40 let. V samotném městě Děčín je věkový
průměr obyvatel také nižší než průměr ORP a činí 41 let. Tyto výsledky v součtu s růstem počtu
obyvatelstva ukazují na zajímavý demografický výsledek, kdy na území ORP Děčín nemá vliv počet
obyvatel na průměrný věk a tyto hodnoty jsou velice variabilní. Velmi výrazným vlivem této situace je
vysoký podíl přistěhovalých obyvatel. Podle údajů Českého statistického úřadu je Veselé podle počtu
obyvatel zhruba v první polovině pomyslné tabulky obcí v regionu ORP Děčín.
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Graf č. 2: Věková struktura v obci Veselé ve srovnání s městem Děčín
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zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz
2.3.3. Vzdělanostní struktura
Vzdělanost obyvatel obce je zcela odlišná než vzdělanost ve městě Děčín, které je i bývalým okresním
městem. Podíl lidí se základním vzděláním s vyučením a středním odborným bez maturity a s vyšším
odborným vzděláním je výrazně vyšší než v Děčíně. Naopak ostatní stupně vzdělání tzn. s úplným
středním s maturitou a vysokoškolským vzděláním je nižší, než je podíl v okresním městě. Rozdíly
jsou poměrně vysoké v řádu jednotek procent. Největší rozdíl je u vysokoškolského vzdělání a
středního vzdělání bez maturity. Tyto rozdíly s velmi velkou pravděpodobností souvisejí s osídlením
obce Veselé, kdy vzdělaní lidé po ukončení studia odcházejí do větších měst, kde mají větší šanci na
kvalifikovanou a lépe placenou práci. V obci tak zůstávají lidé s nižším stupněm vzdělání a lidé
v důchodovém věku. Cílem této strategie je zvrátit tento vývoj a vytvořit v obci podmínky, aby
vzdělaní lidé v obci setrvali a zakládali zde své rodiny.
Graf č. 3: Vzdělanostní struktura
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3,31
8,24

Veselé

1,10
0,36
18,01

úplné střední s maturitou
vyučení a střední odborné bez
maturity

27,28
34,17

základní a neukončené základní
bez vzdělání

Děčín

19,51

47,43

26,47

0,74
0,66

zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz
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2.4. Ekonomika, trh práce
2.4.1. Hospodářská činnost
Podle údajů Českého statistického úřadu je v obci registrováno celkem 94 subjektů. V převážné
většině se jedná o živnostníky. Fyzických podnikajících osob je celkem 75. Následují je obchodní
společnosti (7 subjektů) a soukromí podnikatelé podnikající dle jiných zákonů (celkem 10 subjektů).
Z pohledu zaměstnanců jsou obyvatelé nejvíce zaměstnáni v oborech stavebnictví, obchod, opravy
motorových vozidel a spotř. zboží. Struktura charakteru hospodářství je dána polohou obce
v zemědělské oblasti a v blízkosti bývalého okresního města Děčín.

Graf č. 4: Struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva podle odvětví (v %) v obci Veselé

zemědělství, lesnictví, rybolov
průmysl

8%

4% 1%

stavebnictví

8%

6%

11%

obchod, opravy motorových
vozidel a spotř. zboží

9%

pohostinství a ubytování
28%
25%

doprava, pošty a
telekomunikace
Profesní vědecké a technické
čiinosti
veřejná správa, obrana, sociální
zabezpečení
školství, zdravotnictví,
veterinární a sociální činnosti

zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz
V následující tabulce je uveden přehled obyvatelstva obce Veselé podle ekonomické aktivity. Většina
obyvatel jsou zaměstnanci. Druhou skupinou jsou pracující na vlastní účet. Významnou skupinou jsou
také pracující důchodci a ženy na mateřské dovolené.
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Tab. č. 4 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo obce Veselé za rok 2019
Celkem
Ekonomicky aktivní celkem
v
zaměstnaní
tom z toho podle
zaměstnanci
postavení v
zaměstnavatelé
zaměstnání
pracující na
vlastní účet
ze
zaměstnaných

muži

ženy

295
266
181
12
51

170
152
99
7
36

125
114
82
5
15

pracující
důchodci

16

9

7

ženy na
mateřské
dovolené

4

-

4

29
266
133
76
22

18
115
55
40
10

11
151
78
36
12

nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní celkem
z
nepracující důchodci
toho žáci, studenti, učni
Osoby s nezjištěnou ekonomickou
aktivitou

2.4.2.Nezaměstnanost
Průměrná míra nezaměstnanosti k 31.12.2020 je v bývalém okresu Děčín 5,7 %. Obec Veselé má míru
nezaměstnanosti 3,9 %, což je podprůměr celého ORP i bývalého okresu. Níže uvádíme v tabulce
přehled nezaměstnanosti všech obcí celé oblasti působnosti obce ORP Děčín. Z uvedených čísel je
patrné, že míra nezaměstnanosti je u všech obcí v porovnání s celou republikou poměrně vysoká.
Obecně platí, že lokality v těsné blízkosti hlavního nebo okresního města mají velmi nízkou míru
nezaměstnanosti, protože nabídka volných míst je větší než v jiných regionech. Obec Veselé
v relativních číslech patří mezi průměrné lokality z pohledu nezaměstnanosti. V absolutních číslech je
nezaměstnanost v řádech jednotek lidí, což je způsobeno celkovým nízkým počtem obyvatel v obci.
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Tab. č. 5: Nezaměstnanost v regionu k 31.12.2020
Obec

Arnoltice
Benešov nad Ploučnicí
Bynovec
Česká Kamenice
Děčín
Dobkovice
Dobrná
Dolní Habartice
Františkov nad Ploučnicí
Heřmanov
Horní Habartice
Hřensko
Huntířov
Janov
Janská
Jetřichovice
Jílové
Kámen
Kunratice
Kytlice
Labská Stráň
Ludvíkovice
Malá Veleň
Malšovice
Markvartice
Merboltice
Růžová
Srbská Kamenice
Starý Šachov
Těchlovice
Valkeřice
Velká Bukovina
Verneřice
Veselé

Uchazeči o zaměstnání v
evidenci
úřadu práce - dosažitelní
celkem
ženy
13
9
122
64
9
6
212
105
1 721
947
19
12
16
11
15
10
21
10
18
13
13
10
13
7
22
13
9
6
4
2
14
7
137
80
7
5
10
6
9
5
8
5
27
17
16
10
31
18
13
8
6
3
14
6
9
5
3
2
10
8
14
9
14
7
41
23
16
9

Podíl nezaměstnaných
osob (v %) [4]
celkem
4,71
5,42
4,37
6,43
5,71
4,52
5,76
3,86
8,30
5,66
5,33
6,37
4,04
4,59
2,88
5,60
4,14
4,40
6,49
3,04
5,84
4,61
5,35
4,91
2,90
4,35
3,86
6,12
2,21
2,77
5,96
4,47
5,47
6,93

ženy
6,67
6,10
6,12
6,68
6,36
6,28
8,94
5,78
7,87
9,42
9,17
7,45
5,22
6,06
3,18
6,03
4,90
6,67
7,50
4,03
7,69
5,94
6,85
5,96
3,62
4,41
3,53
7,14
2,99
4,73
8,57
4,86
6,59
8,33

zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz
Nezaměstnanost celého Ústeckého kraje ke konci roku 2020 je 4,9% a patří mezi nejvyšší v celé ČR.
V následujícím obrázku je přehled nezaměstnanosti v celé České republice na konci roku 2020
s rozlišením na kraje a okresy. Z obrázku je patrné, že Ústecký kraj patří mezi kraje s vysokou mírou
nezaměstnanosti v téměř všech jeho okresech.
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Obr. č.1 Nezaměstnanost v krajích a okresech k 31.12.2020 dle údajů Ministerstva práce a
sociálních věcí:

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz
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Obr. č.2 Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v krajích a okresech k 31.12.2020 dle
údajů Ministerstva práce a sociálních věcí:

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz
V další tabulce uvádíme přehled míry nezaměstnanosti v jednotlivých územních celcích, které mají
vztah k Veselému ve srovnání s celou Českou republikou od roku 2011 do roku 2020. Pro celé období
platí, že míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji byla vyšší, než je celorepublikový průměr, a než
průměr Středočeského kraje a hlavního města Praha. Nezaměstnanost v Ústeckém kraji patří mezi
nejvyšší v celé republice, což je dlouhodobý jev.
Tab. č. 6: Průměrná míra nezaměstnanosti

Česká republika
Kraj

Praha
Střední Čechy
Ústecký kraj

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

6,7

6,8

7,7

7,7

6,6

5,6

4,3

3,2

2,8

3,5

3,6

3,9

4,8

5,3

4,6

3,9

2,9

2,1

1,9

2,8

5,6
9,7

5,7
10,0

6,5
11,1

6,6
11,1

5,7
9,7

4,7
8,5

3,6
6,6

2,8
4,8

2,4
4,1

3,0
4,9

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz
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Tab. č. 7: Vyjíždějící do zaměstnání a škol v obci
Vyjíždějící, doba cesty

Zaměstnaní
celkem

Vyjíždějící do zaměstnání a škol

muži

ženy

Žáci a
studenti

52

24

28

26

4

1

3

-

30

11

19

23

3

2

1

3

12

7

5

-

3

3

-

-

40

17

23

25

do 14 minut

8

2

6

11

15 - 29 minut

23

11

12

7

30 - 44 minut

5

2

3

3

45 - 59 minut

2

1

1

1

60 - 89 minut

2

1

1

2

90 a více minut

-

-

-

1

10

9

1

x

5

4

1

2

v tom:
v rámci obce
do jiné obce okresu
do jiného okresu kraje
do jiného kraje
do zahraničí
Vyjíždějící denně mimo obec
z toho doba cesty:

Zaměstnaní bez stálého pracoviště
Zaměstnaní a žáci s nezjištěným
místem pracoviště, školy v ČR

zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz
V roce 2011 z celkového počtu zaměstnaných vyjíždělo do zaměstnání mimo obec Veselé 52 osob a
z toho 40 osob vyjíždí denně.
Z celkového počtu dojíždějících se pak tři čtvrtiny dopravovali za prací do sousedních obcí a měst
v rámci okresu. Vzhledem k poloze obce vyjíždělo 12 osob i mimo Ústecký kraj, pravděpodobně do
Libereckého. Nejčastěji se jedná o cesty do 30 minut od bydliště.

2.5. Občanská vybavenost a služby
V této kapitole uvádíme školská, zdravotnická, kulturní a sportovní zařízení, které využívají obyvatelé
obce Veselé.
Přirozená spádovost obce směřuje do města Děčín. Zde sídlí sociální odbor, obecní policie, záchranná
služba, kulturní centrum, nemocnice, knihovna, banka a další služby, které občané využívají. Občané
mohou také využívat veřejné služby ve městě Česká Kamenice, kde sídlí pošta, matrika nebo lékárna,
stejně jako další objekty občanské vybavenosti.
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V obci není žádné zařízení typu mateřské nebo základní školy, ústavu sociální péče pro dospělé,
ústavu sociální péče pro mládež, domu s pečovatelskou službou, domu důchodců, penzionu pro
důchodce apod. Tato zařízení jsou dostupná v rámci okresu (regionu).
V obci nejsou aktivní žádné volnočasové spolky, které svoji aktivitou přispívají k rozvoji obce
v zájmové oblasti. Občané obce mají v případě zájmu možnost angažování v zájmových spolcích
okolních obcí.

Obec Veselé pravidelně organizuje tyto akce a setkání:
-

Společenská setkání důchodců
Čarodějnice
Dětský den
Oslava konce škol roku
Konec prázdnin
Drakiáda
Mikuláš
Rozsvícení vánočního stromku

Obec Veselé vydává občasný zpravodaj Veseláček.

2.6. Doprava a technická infrastruktura
2.6.1. Dopravní infrastruktura

V obci se nenachází železnice ani významnější silnice. Obec leží mimo vytížené trasy, ale nachází se
v jejich těsné blízkosti. Tímto je ušetřena negativních vlivů intenzivní tranzitní dopravy. Vedle
Veselého probíhá komunikace první třídy č. 13, která vede dopravu směrem z Liberce do Ústí nad
Labem přes Nový Bor, Českou Kamenici a Děčín. Obcí protéká potok bystrá, který nemá žádný
dopravní význam.
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Obr. č. 3 Dopravní situace v okolí Veselé

Kolem obce prochází regionální železniční trať s nejbližší zastávkou Veselé pod Rabštejnem. Tato
Trať 081: Děčín - Benešov nad Ploučnicí - Rumburk je nejbližší železnicí pro obyvatele obce.

Obr. č. 4 Železniční mapa v okolí Veselé

zdroj: České dráhy, a.s., www.cd.cz
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Obec disponuje sítí místních komunikací, která slouží pro potřeby občanů k cestám domů a
k objektům občanské vybavenosti. Celkem se jedná o komunikace převážně zpevněných
asfaltobetonem. Hlavní dopravní obslužnou trasou v obci je silnice III/2639 vedená celým územím od
severu k jihovýchodu. Na severu se z této silnice odděluje pouze velmi krátkým úsekem silnice III tř.
č. 26312, sloužící jako zkratka do zastavěného území obce Jánská. Obec v rámci svých možností
jednotlivé silnice udržuje, popřípadě provádí náročnější rekonstrukce. V minulosti se podařilo
vlastními prostředky a někdy i pomocí dotačních prostředků rekonstruovat část místních komunikací.
Můžeme konstatovat, že komunikace navazující na průtahové komunikace a centra obcí jsou v dobrém
stavu. Součástí silnic jsou také chodníky, které většinou splňují parametry bezbariérových tras.
Obec je dopravně obsloužena sedmi autobusovými linkami. Přímo v obci jsou dvě autobusové
zastávky. Další zastávky jsou v katastru Markvartic, v místech, kde obě obce prorůstají.
Obcí Veselé neprochází značené cyklostezky ani cyklotrasy.
Veselé nedisponuje historickými památkami nadregionálního významu. Přesto zde můžeme nalézt
některé historické objekty, které zasluhují zmínku. Jedná se o sloup Panny Marie Immaculaty, sochu
Máří Magdalény a dům čp. 142.
2.6.2. Technická infrastruktura
Zdrojem vody obce Veselé je pramen jímaný do vodárny u Ducháčků. Z akumulační nádrže vodárny
je voda čerpaná čerpadlem do vodojemu Horní (75 m3)., odkud je rozváděna po obci.
Dalším zdrojem je voda z vrtu na pozemku č. parc 607 v k.u. Veselé, která je svedena do VDJ Horní a
jednak gravitačně potrubím do dolního tlakového pásma obce. Obec připravuje projekt vybudování
nového vodojemu.
Na vodovod je napojena většina obyvatel, ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní.
V době sucha je z vodovodního systému obce Veselé je možné zásobovat obec Markvartice, a to přes
vodoměrnou šachtu. Ze zásobovací sítě je rovněž vedena odbočka vodovodu do VDJ U Lesa a dále
pro obec Kamenická Nová Víska (aktuálně se nevyužívá). Vodovod je v majetku a provozu obce
Veselé.
Veselíčko je bez veřejné vodovodní sítě. Obyvatelé jsou zásobováni individuálně pomocí studní.
V obci není vybudována kanalizační síť. Zhruba 1,5% obyvatel vypouští znečištěné splaškové vody
přímo do vodoteče. 74,5 % obyvatel má septiky s vypouštěním do vodoteče, 20 % obyvatel má septiky
s vsakováním. Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, propustků do místních vodotečí
nebo vsakovány.

2.7. Cestovní ruch a životní prostředí
2.7.1. Poloha města a vazba na okolí
Obec Veselé leží na území okresu Děčín a náleží pod Ústecký kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou
působností je město Děčín. Obec Veselé se rozkládá na severním okraji Českého středohoří, v údolí
potoka Bystrá, asi 13 km východně od Děčína a 3,5 km jihozápadně od České Kamenice. Významným
sousedním městem je Česká Kamenice, kde se nachází objekty občanské vybavenosti, které ve
Veselém chybí. Veselé se dále dělí na dvě místní části, konkrétně to jsou Veselé a Veselíčko.
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Nadmořská výška: 264 m n. m.
Souřadnice GPS: 50°47′5″ s. š., 14°22′26″ v. d.

Obr. č. 5: Poloha obce Veselé

2.7.2. Životní prostředí
Řešené území leží v okrese Děčín, kraj Ústecký. Rozkládá se na severním okraji Českého středohoří, v
údolí potoka Bystrá, asi 13 km východně od Děčína a 3,5 km jihozápadně od České Kamenice.

Chráněná krajinná oblast Labské pískovce
Oblast tvoří z největší části křídové druhohorní sedimenty. Pozdější sopečná činnost rozlámala až 1
km mocnou pískovcovou desku soustavou zlomů. Po další milióny let byla tvářnost krajiny
modelována nejrůznějšími erozivními silami. K základním tvarům území patří údolí tvaru soutěsek a
kaňonů, obklopené věžemi a masivy místy tvořícími skalní města. Kaňon Labe mezi Děčínem a
Hřenskem představuje jedinečný přírodní útvar. Mezi důležité přítoky patří říčky Kamenice, jejíž
soutěsky mohou návštěvníci proplout, a Křinice. Rostlinstvo je druhově podmíněno pískovcovým,
málo úživným podkladem a vázáno na extrémní teplotní výkyvy i nedostatek vláhy. Na třetihorních
čedičových a znělcových vyvřelinách rostou květnaté bučiny, v jejichž podrostu najdeme například:
kyčelnici devítilistou, lýkovec jedovatý nebo mařinku vonnou. Chladnomilnou flóru zastupují vranec
jedlový, violka dvoukvětá nebo žebrovice různolistá. Rokle a stěny vlhkých skal jsou porostlé
vzácným a významným rojovníkem bahenním i celou řadou mechů a játrovek, mezi mechorosty
najdeme množství zajímavých druhů, například dřípovičník zpeřený, chudozubník Brownův nebo
křepenku bledou.
Mnohotvárnost území umožňuje existenci celé řady živočichů na relativně malém prostoru. Početná je
lovná zvěř, zejména jeleni, srnci a černá zvěř. Běžné jsou také lišky a kuny, charakteristickými
obyvateli skal jsou rejskové a plchové. Opět se tu vyskytuje rys, který si jako původní zvěř našich lesů
zasluhuje všestrannou ochranu. Při potocích žijí ledňáček, konipas horský a skorec vodní. Mezi sedmi
druhy sov najdeme např. výra velkého, kulíška nejmenšího nebo sýce rousného. Dosud zde hnízdí dva
až tři páry čápa černého, další druhy ptáků nalezly útočiště ve skalách.
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Základní údaje
Rok vyhlášení:

1972

Rozloha:

250 km2

1 národní přírodní rezervace (Kaňon Labe)
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: 11 přírodních rezervací
6 přírodních památek

Obr. č. 6: Vyznačení CHKO Labské pískovce

Zdroj: https://labskepiskovce.ochranaprirody.cz/
Chráněná krajinná oblast České středohoří
Chráněná krajinná oblast České středohoří se rozprostírá na severu Čech, po obou březích dolního
toku české části Labe. Zaujímá téměř celou geomorfologickou jednotku stejnojmenného pohoří. Pro
České středohoří typické kuželovité tvary kopců jsou výsledkem třetihorní vulkanické činnosti, která
vytlačila vyvřeliny většinou čedičového typu a znělce do tvaru kup a příkrovů. Specifické přírodní
podmínky (průměrné roční teploty 9-5 °C, průměrné roční úhrny srážek 470-800 mm, převážně
zásaditá reakce půdy) jsou důvodem, proč je České středohoří jedna z nejbohatších oblastí na
množství druhů rostlin a živočichů v České republice. Charakteristická jsou teplomilná stepní
společenstva a společenstva sutí a na ně vázaný výskyt několika desítek druhů, které jsou v rámci státu
prohlášeny za kriticky nebo silně ohrožené. Díky vhodným přírodním podmínkám bylo České
středohoří velmi brzy osídleno a kultivováno člověkem. Během staletí se tu vyvinula svérázná,
harmonicky utvářená krajina, typického reliéfu, krajina ovocných sadů, protkaná množstvím drobných
sídel s lidovou zástavbou a vznosnými historickými památkami.
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Základní údaje
Rok vyhlášení:

1976

Rozloha:

1063 km2

Maloplošná zvláště
chráněná území v
CHKO:

5 národních přírodních rezervací, 8 národních přírodních památek, 12
přírodních rezervací, 18 přírodních památek

Jiné údaje:

Dále jsou v působnosti RP Správa CHKO České středohoří národní přírodní
rezervace Bořeň, Zlatník, Malý a Velký štít a Jezerka a národní přírodní
památky Kleneč a Velký vrch.

Obr. č. 7 Vyznačení CHKO České středohoří

Zdroj: https://ceskestredohori.ochranaprirody.cz/

Kvalita ovzduší
Kvalita ovzduší je negativně ovlivňována především vytápěním lokálními topeništi. Tento problém byl
částečně vyřešen zesílením kapacity trafostanic.

Nakládání s odpady
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Obec Veselé má zajištěno nakládání s odpady. V obci funguje systém separace odpadů, která je
zajišťována na základě smlouvy firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Česká Lípa. Obec
Veselé je členem sdružení SONO – sdružení obcí pro nakládání s odpady.
Prvořadým úkolem Sdružení bylo zajistit dokončení výstavby první etapy skládky a po té zajistit
provoz a hospodářskou činnost s tímto provozem skládky související. V pravidelných intervalech
zajišťuje obec pro obyvatele obce sběr elektrozařízení.
Na území obce je zaveden systém odpadového hospodářství, který je v souladu se zákonem o
odpadech a s aktuální obecně závaznou vyhláškou o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Veselé.
Fyzické osoby mohou komunální odpady vznikající na území obce třídit na následující složky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Biologické rozložitelné odpady,
Papír,
Plasty včetně PET lahví,
Sklo,
Elektroodpady,
Kovy,
Nebezpečné odpady,
Objemný odpad,
Odpady ze zeleně,
Směsný komunální odpad

Odpady jsou odkládány na stanovená sběrná místa, do stanovených typizovaných nádob a na
stanoviště kontejnerů. Směsný komunální odpad je pravidelně vyvážen svozovou společností jednou
za týden. Tříděný odpad je odvážen pravidelně 1/14 dnů. Velkoobjemový odpad mohou občané
odkládat do přistaveného kontejneru nebo na základě individuální objednávky. V obci probíhá také
mobilní svoz nebezpečného odpadu dvakrát ročně.

Obecní zeleň
„Obecní zelení“ jsou označovány městské a příměstské lesy, parky a uliční zeleň, dále řeky a vodní
plochy, zahrady, trávníky, zeleň zástavby (dvory) a mokřady.
V územním plánu obce je v zastavěném území navržen systém sídelní zeleně pro ochranu ploch v obci
před zastavěním. Jedná se převážně o zeleň vázanou k toku říčky Bystré a dále o vegetativní doprovod
veřejných prostranství. Oba tyto typy zeleně také úzce souvisejí s okolní zelení soukromých zahrad.
Do systému sídelní zeleně jsou zahrnuty nezemědělské pozemky zeleně, mající funkci zeleně ochranné
a izolační i doprovodné.
Ochrana před povodněmi
Záplavové území toku Bystrá s aktivní zónou je stanoveno s účinností od 1.1.2007. V severní části
obce se vzhledem k průběžnému zahloubení a regulovaným a kamanaem vyzděným břehům s vylitím
říčky mimo koryto nepočítá. U nových zastavitelných ploch je ponechán v návrhu ÚP pás min 8 m od
břehové čáry jako manipulační pruh pro správce toku.
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Bystrá
Bystrá pramení u Nového Oldřichova v nadmořské výšce 518 m, ústí v Benešově nad Ploučnicí v
nadmořské výšce 182 m, celková délka říčky je 17,3 km. Bystrá je přítok Ploučnice a je pstruhovou
vodou od pramenů až ke vtoku do Ploučnice v Benešově. Pramenná část nad obcí Kerhartice a
všechny přítoky jsou ovšem chovné a lov ryb je zde zakázán. Do pstruhových vod Bystré jsou
vysazovány pouze lososovité ryby - pstruh obecný a lipan.
Oficiální starý německý název potoka byl Absbach, tedy Kančí potok. Druhou variantou byl
Aschbach, Ašbach - Lipaní potok, což velmi dobře vystihuje charakter čistého horského potoka
nápadně bohatého na ryby - tak jak jej známe z minulosti i ze současné doby.

2.8. Spolupráce města s okolními obcemi jinými subjekty
2.8.1. Členství ve svazku
MAS Český sever
MAS Český sever je spolkem podle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Spolek
je otevřené dobrovolné, nevládní, neziskové partnerství občanů a právnických osob hájící veřejné a
soukromé socioekonomické zájmy.
Účel spolku: Zajištění udržitelného rozvoje regionu spolku prostřednictvím metody Leadera
komunitně vedeného místního rozvoje ve prospěch subjektů působících v území (obcí, neziskových
organizací, podnikatelů a živnostníků, zemědělských subjektů, církví, škol atd.).
a) Rozvíjení mezisektorové spolupráce metodou Leader ve prospěch komunitně vedeného
místního rozvoje.
b) Aktivizace obyvatelstva a subjektů na území spolku. Řídit další práce, které jsou v souladu s
účelem spolku a se zájmy členů, zajišťovat k tomu potřebné finanční, lidské, materiální,
informační a další zdroje.
Členové MAS tvoří povinně zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku.
MAS vymezí zájmové skupiny v souladu s věcnými oblastmi SCLLD. Příslušnost k dané zájmové
skupině určí člen MAS podle svého výběru či zaměření převažující činnosti a sdělí ji MAS písemnou
formou. Člen MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině. Zařazení členů MAS do
zájmových skupin je součástí přehledu členů MAS Český sever, z.s.
Seznam zájmových skupin:








Sociální oblast
Cestovní ruch
Enviromentální oblast + zemědělství + lesnictví
Kultura, památky, historie, tradice
NNO + spolková činnost
Podnikání
Veřejná zpráva/veřejný sektor
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Obr. 8 Územní působnost MAS Český sever

Zdroj: MAS Český sever

2.9. Soulad s rozvojovými strategiemi
2.9.1.Územní plán
Strategický plán rozvoje je zpracován v souladu územním plánem obce Veselé.
2.9.2.Strategický plán rozvoje kraje
Strategický plán rozvoje obce Veselé je plně v souladu s Programem rozvoje Ústeckého kraje 20142020.
Vize rozvoje Ústeckého kraje do roku 2020 je navržena jako obecná definice žádoucího stavu
Ústeckého kraje k tomuto časovému horizontu. V tomto smyslu zastřešuje celou návrhovou část
PRÚK. Vize je navržena v podobě krátkého sloganu (motta) a následně rozpracována textovou
formou, a to ve dvou pilířích.
Specifikace rozvojové vize je provedena ve dvou oblastech představující dvě ústřední témata, která
jsou pro budoucí rozvoj kraje nezbytná. Jedná se o tyto 2 pilíře vize:
 hospodářský rozvoj provázaný s nezbytnou sociální soudržností a posílením lidského kapitálu
regionu (vzájemně provázané úkoly směřující ke zvýšení hospodářské výkonnosti kraje a tím i
k „restartování“ sociálně-ekonomické situace v kraji);
 infrastruktura, vybavenost a životní prostředí (nezbytné předpoklady pro sociálně-ekonomický
rozvoj kraje).
Oba pilíře by měly podpořit jednak zlepšení faktické sociálně-ekonomické situace kraje, a jednak
zlepšení obrazu kraje v očích jeho obyvatel, návštěvníků a investorů. Oba pilíře také sledují zlepšení
životních podmínek Specifikace obou pilířů je popsána v dalším textu.
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2.9.3.Strategie rozvoje Ústeckého kraje.
Strategie rozvoje Ústeckého kraje (SRÚK) je základním rozvojovým dokumentem pro území
Ústeckého kraje. SRÚK akcentuje rozdíly v podmínkách a sociálních a ekonomických
charakteristikách regionů v rámci kraje. Vznik strategie byl koordinován s dalšími koncepčními
dokumenty, zejména s národní Strategií regionálního rozvoje ČR či Strategickým rámcem
hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje.
Strategie rozvoje Ústeckého kraje je zastřešujícím dokumentem, který definuje největší problémy,
úkoly a výzvy, které mají zásadní význam pro harmonický rozvoj kraje ve všech aspektech ve
střednědobém horizontu. Vzhledem ke způsobu jejího zpracování (se zahrnutím řady relevantních
aktérů) se jedná o rozvojový dokument, který je relevantní jak pro veřejnou sféru, tak pro
podnikatelský, akademický či neziskový sektor. Zároveň je podkladem pro argumenty při vyjednávání
s centrálními orgány. Přesto nezasahuje do kompetencí jiných subjektů.
Jedná se o konsensuálně přijatý rámec a společné rozvojové cíle území Ústeckého kraje. To znamená,
že pro strategické rozhodování podnikatelů, investorů, univerzit atd. strategie ukazuje, jaké rozvojové
směry budou ze strany kraje a dalších regionálních subjektů (především z veřejné sféry) podporovány
(upřednostňovány).
Z uvedených důvodů by bylo vhodné, aby se strategie stala jedním z výchozích podkladů při
zpracování strategických dokumentů měst a obcí Ústeckého kraje, ale i dalších relevantních subjektů,
které mají vliv na rozvoj Ústeckého kraje (univerzity, velcí zaměstnavatelé apod.).
SRÚK byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 23. 4. 2018.
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2.10. Veřejná anketa
V rámci přípravy tohoto dokumentu proběhla mezi občany obce Veselé veřejná anketa. V té se mohli
občané vyjádřit k připravovaným projektům a vznést požadavky a náměty k rozvoji obce a jejímu
dalšímu směřování. Anketa probíhala v únoru a březnu roku 2021, kdy byly anketní lístky rozeslány
do každé domácnosti v obci. Rezervní zásoba byla k dispozici na obecním úřadu nebo ke stažení na
webových stránkách obce. Lidé se mohli vyjadřovat pomocí rozdaných anketních lístků ke konkrétním
projektům a také mohli vyjádřit svůj názor k rozvoji obce, její minulosti i budoucnosti.
Anketní lístky obsahovaly základní nabídku plánovaných projektů, ke kterým měli občané přiřadit
prioritu od 1 do 7, přičemž 1 znamenala nejméně důležitý projekt a 7 nejvíce důležitý. Navrženými
projekty byly:



Rozšíření nové bytové nebo rodinné zástavby, zasíťování



Vybudování veřejného rozhlasu



Rekonstrukce a oprava místních komunikací



Rekonstrukce a oprava účelových komunikací



Posílit obnovu zeleně v obci



Čistota a vzhled obce



Revitalizace centra obce Veselé



Dětské hřiště nejen pro nejmenší



Výstavba zázemí a zastřešení stání pro kontejnery



Vybudování cyklostezek v obci s napojením na region



Vybudování kapacitního vodojemu



Podpora volnočasových aktivit



Rekonstrukce a výstavba vodovodní sítě



Rekonstrukce prameniště



Výstavba kanalizační sítě



Rekonstrukce a zateplení Obecního domu



Výstavba víceúčelového hřiště

Výsledkem je 19 doručených anketních lístků. Podle zkušeností zpracovatele strategického plánu se
jedná o středně velké číslo a svědčí o zájmu občanů ohledně dění v obci. Také můžeme konstatovat, že
zvolený způsob komunikace s občany byl správný a průzkumu se takto zúčastnilo 12,6 % dotázaných
obyvatel. Na jejich základě je možné shrnout názory občanů a jejich potřeby. Z vrácených lístků byly
všechny, které byly vyplněné v obou částech dotazníku, a respondenti se zde také vyjadřovali
k obecným otázkám života obce. Názory byly velmi různorodé, ale celkově můžeme konstatovat, že
nabídky konkrétních projektů v první části ankety převážně odpovídaly okruhům zájmu obyvatel
v obecné části dotazníku.
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Podle níže uvedených výsledků můžeme shrnout, že většina respondentů označila téměř všechny
projekty jako prospěšné jen s různou prioritou. Pouze několik respondentů označilo jen vybrané
projekty, které považují jako opodstatněné.
Z pohledu priorit jednotlivých projektů zajímá občany nejvíce rekonstrukce nebo výstavba
infrastruktury. Nejvíce bodů a tím i nejvyšší prioritu získaly projekty týkající se vodovodní sítě a
komunikací. Vůbec nejvíce bodů získal projekt vybudování kapacitního vodojemu a dále se umístily
projekty rekonstrukce a oprav místních komunikací a účelových komunikací. Tato témata jsou obecně
zásadní pro každou obec, protože se dotýkají většiny obyvatel. U obce Veselé je patrný velký vliv
faktu, že obec vlastní a provozuje celou vodovodní síť, a tím plně zajišťuje zásobování obyvatel pitnou
vodou. Ve středu pomyslné tabulky se objevily projekty týkající se zeleně, čistoty a vzhledu obce a
volnočasových aktivit. Pravděpodobně je tomu tak, protože se to týká jen určité skupiny obyvatelstva,
které mají z těchto aktivit prospěch, nebo se jedná o služby veřejné správy, které občané považují jako
samozřejmost. Nejméně důležité projekty jsou ohledně budování cyklostezek, rozšíření nové bytové
zástavby a vybudování veřejného rozhlasu. Stupeň priorit v těchto oblastech se kryjí i s prioritami
vedení obce. Oproti předpokladům se ve druhé polovině priorit podle názoru občanů umístil projekt
rekonstrukce centra obce a vybudování cyklostezek. Podle demografických údajů jsou ukazatelé
průměrný věk obyvatel a nezaměstnanost poměrně vysoké ve srovnání s Českou republikou, a proto
jsou veřejností tyto projekty vnímané jako méně důležité. Toto je dokladem, že obyvatelé jsou se
současným stavem v tomto pohledu spokojení a nepotřebují zásadní změnu, jen požadují udržení
čistoty a pořádku.
Výsledky ankety můžeme shrnout v následující tabulce č. 8
Tab. č. 8 Výsledky ankety
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Projekt
Vybudování kapacitního vodojemu

Rekonstrukce a oprava místních komunikací
Rekonstrukce a oprava účelových komunikací
Rekonstrukce a výstavba vodovodní sítě
Výstavba kanalizační sítě
Posílit obnovu zeleně v obci
Čistota a vzhled obce

Výstavba zázemí a zastřešení stání pro kontejnery
Rekonstrukce prameniště
Rekonstrukce a zateplení Obecního domu
Podpora volnočasových aktivit
Výstavba víceúčelového hřiště
Dětské hřiště nejen pro nejmenší
Revitalizace centra obce Veselé
Vybudování cyklostezek v obci s napojením na region
Rozšíření nové bytové nebo rodinné zástavby, zasíťování
Vybudování veřejného rozhlasu

Počet Průměr Počet
bodů
hlasů
114
6,33
18
113
5,95
19
101
5,61
18
98
5,44
18
96
5,05
19
91
5,06
18
85
4,47
19
84
4,42
19
84
4,94
17
78
4,11
19
73
4,29
17
71
3,94
18
68
3,78
18
63
3,50
18
63
3,50
18
58
3,05
19
32
1,88
17

Ve druhé části ankety se mohli občané vyjádřit k jednotlivým tématům z minulosti a budoucnosti
rozvoje obce. Jedná se o část ankety, která obsahovala subjektivní složku hodnocení rozvoje Veselého,
ale šlo o velmi významnou a cenou část názoru občanů.
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Z celkového počtu odevzdaných anketních lístků se všichni respondenti věnovali druhé části
dotazníků. Toto zjištění svědčí o poměrně velkém zájmu občanů na rozvoji obce a jejím dalším
směřování. Podle jednotlivých odpovědí můžeme říci, že občané přistoupili k vyplnění zodpovědně,
což svědčí o velkém zájmu veřejnosti na dění v obci Veselé. Možnost vyjádřit se k jednotlivým
problémům využila většina respondentů velmi podrobným popisem a výčtem témat. Proto je jejich
názor velmi cenný a podává přesvědčivý důkaz jejich zájmu o dění v obci.
V otázce charakteristiky současné obce Veselé se respondenti vyjádřili ve smyslu:






krásná,
čistá,
útulná,
atraktivní,
obec, která je plná zeleně a přírody.

Z výše uvedených názorů vyplývá celková spokojenost občanů z prostředí, kde žijí. V došlých lístcích
se ani jednou nevyskytl záporný názor na současný obraz obce.
Co by se mělo v obci změnit? To byla další otázka ankety, ke které se mohli občané vyjádřit. Ve svých
názorech se jednotlivé odpovědi příliš nelišily. Můžeme konstatovat, že nejvíce názorů se týkalo
těchto témat:






Zapojení veřejnosti do rozhodování o projektech a lépe vysvětlovat kroky vedení obce
Zeleň, hřiště, cesty
Kanalizace
Zlepšení dopravní situace na průtahu, omezení průjezdu nákladních vozidel
zlepšení péče o seniory

Z uvedených názorů bylo nejčastějším tématem čistota obce a zejména komunikací a veřejný pořádek.
Nejčastější připomínka, v různých obdobách, se týkala většího zapojení občanů do rozhodování o
budoucím rozvoji obce. Další velmi častý okruh připomínek se týkal stavu komunikací. To platí
zejména pro jejich technický stav (opravy výtluků).
V otázce shrnutí pozitivních projektů z minulosti se občané nejčastěji pochvalně vyjadřovali
k realizaci projektů zeleně, lesoparku značení cest. Dále se obyvatelé kladně vyjadřovali k realizaci
vodovodu a celé jeho sítě (včetně rychlé reakce na opravy poruch), opravám komunikací a hřiště. Mezi
tak zvané měkké projekty, které si občané pochvalovali, patří veřejné akce pořádané v průběhu roku.
Mezi zmiňované projekty byla i akce na rozšíření nádob na separované odpady.
V případě, kdy měli obyvatelé shrnout nejvýznamnější projekty nejbližší budoucnosti, se objevoval
nejčastěji typ na tyto projekty:









rekonstrukce komunikací a zvýšení bezpečnosti provozu,
dětské a víceúčelové hřiště,
akce na vodovodní síti,
vybudování kanalizace,
pěší trasy mimo komunikace,
oprava obecního domu,
rozšíření infrastruktury pro třídění odpadů,
vybudování cyklostezky.
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V posledním bodě dotazníku mohli respondenti vyjádřit obecně svůj názor, vznést připomínku nebo i
kritický pohled na dění v obci. Tato část dotazníku byla vyplněná občany nejméně, přesto se nějaké
nápady vyskytly. Mezi tyto nápady můžeme zařadit návrh zlepšení komunikace s úřadem a využití
všech dostupných technologií. Občané vznesli v tomto ohledu návrh, že v případě oznámení poruchy
na vodovodu by měla také přijít i reakce, že byla závada odstraněna. Dále se v tomto oddílu ankety
vyskytl požadavek na rozšíření otevírací doby na sběrném místě.
Závěrem této kapitoly můžeme shrnout, že realizace ankety byla velmi pozitivním krokem ke zjištění
názorů na rozvoj obce široké veřejnosti. Lidé vyplňovali dotazníky zodpovědně. V otázkách se nejvíce
skloňovala problematika zásobování občanů pitnou vodou a stavu místních a účelových komunikací,
bezpečnosti na silnicích, úpravy a značení cest pro pěší a veřejné zeleně. Zajímavým a častým
postřehem byl také požadavek na zapojení veřejnosti do dění v obci při rozhodování o jeho dalším
rozvoji. Tento podnět je velmi významný pro lepší fungování samosprávy a na druhou stranu zlepšení
spokojenosti obyvatel. Jeho realizace však nezávisí pouze na vedení obce, ale zejména na odvaze
zapojení do veřejného života jednotlivých občanů.
Projekty vedení obce
V přípravné fázi strategického plánu obce se k jednotlivým problémům a projektům vyjádřilo také
vedení obce. Tento názor na řešení rozvoje obce je cennou částí tohoto dokumentu, neboť nahlíží na
problematiku z pohledu potřeb obce jako samosprávy, která zajišťuje veškerý chod obce.
Vedení obce musí zajistit veškeré základní potřeby občanů, hospodařit se svěřenými finančními
prostředky jako řádný hospodář a zajišťovat rozvoj obce dle názoru většiny obyvatel v souladu
s platnými právními normami.
Vedení obce dlouhodobě podporuje většinový názor občanů a v minulosti připravilo realizaci
investičních a neinvestičních projektů, které byly veřejností velmi pozitivně vnímané. Namátkou
můžeme jmenovat rekonstrukci nebo rozšíření vodovodní sítě včetně přidružených objektů,
rekonstrukce a opravy komunikací, zavedení a rozšíření separace odpadů.
Mezi priority obce můžeme zahrnout rekonstrukci místních a účelový komunikací a rozšíření
infrastruktury zásobování pitnou vodou. V oblasti rekonstrukce komunikací má vedení obce
připravený plán prioritních komunikací, které budou v nejbližší době opravené. Dále by rádo vedení
obce zajistilo vybudování a instalaci kapacitního vodojemu a rekonstrukci části vodovodu a
prameniště. Problematika čistoty obce je velký problém, který ovšem nezávisí pouze na počtu
odpadových nádob, četnosti úklidu komunikací nebo počtu odpadkových košů, ale zejména na
přístupu každého občana nebo návštěvníka obce. Jedná se dlouhodobý problém, který bude hodně
záležet na prevenci a výchově celých generací. Dalším potenciálním pilotním projektem je
rekonstrukce obecního domu. Předmětem rekonstrukce může být oprava střechy, garáže a zateplení
obálky budovy. Tento projekt je také v souladu s prioritami občanů. Pro rekonstrukci budovy může
vzniknout zázemí pro případné fungování volnočasových spolků. Dále bude vedení obce podporovat
rozvoj a rekonstrukci hřišť pro děti a výstavbu nového víceúčelového hřiště.
Závěrem můžeme konstatovat, že priority občanů a vedení obce se ve většině shodují a zároveň
nedochází k zásadním rozporům. Z ankety však vyplynul zásadní požadavek občanů na zajištění
bezpečnosti a schůdnosti komunikací a dalšího rozvoje vodohospodářské infrastruktury v obci.
V rámci veřejné ankety se poměrně velká část respondentů vyjádřila ke zlepšení stavu a značení pěších
komunikací v obci a jeho okolí.
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3. Souhrnná SWOT analýza
Tato kapitola uzavírá analytickou část strategického plánu a podává strukturovaný přehled o závěrech
analytických šetření předcházejících zpracování strategického plánu. SWOT analýza strukturuje
v rámci předchozích šetření vysledované aspekty rozvojového potenciálu obce a dále zásadní
problémy, na jejichž řešení by se měla obec soustředit.
V průběhu stanoveni bodů SWOT analýzy byly použity tyto metody: expertní návrh, řízené
rozhovory, dotazníkové šetřené, individuální hodnocení účastníků a diskuse v pracovní skupině.
Členěna je na oblasti představující, dle každodenních zkušeností, klíčové faktory rozvoje obce, na
které by se měla v následujícím období obec, tedy celé společenství, jež představuje, zaměřit. Jedná se
o navzájem související a provázaná témata přímo ovlivňující další vývoj obce Veselé.
















Dopravní a technická infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
vodovod v obci a jeho správa
 Poloha obce mimo nadregionální
telefon a internet
infrastrukturu
veřejné osvětlení
 absence chodníků a jiných dopravně
dostatečná silniční síť
bezpečnostních prvků na průtahu obce
existence vodního toku Bystrá
 nevyhovující technický stav některých
fungující informační systém
místních a účelových komunikací
 nepřítomnost železničního spojení
 nedostatečná publicita památek
 Nedostatek vlastních finančních
prostředků na rozvojové projekty
PŘÍLEŽITOSTI
HROZBY
dostatek finančních prostředků
 absence kanalizace
v rozpočtu obcí na běžnou údržbu
 nedostatečná dopravní obslužnost –
infrastruktury
veřejná doprava
dostatek financí na opravy výtluků na
 Rozpočet obce
místních komunikacích
 Legislativa (spolufinancování dotací,
dobrá dostupnost a napojení na větší
změna zákonu o rozpočtovém určení
města
daní)
rozvoj infrastruktury pro budoucí
 končící životnost některých
podnikání jako podpora pro snížení
infrastrukturních řadů
nezaměstnanosti dle struktury územního
plánu
možnost čerpání finančních prostředků
ze státních nebo krajských fondů
rozvoj sítě cyklostezek
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Životní prostředí a kvalita života
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
přilehlé okolí obce je bez průmyslové
 vysoká hustota automobilové dopravy na
výroby
blízkém tahu na Děčín
propracovaný systém odpadového
 spalování tuhých a jiných paliv
hospodářství
v rodinných domech
zapojení veřejnosti do třídění odpadů
 pomalý rozvoj sídelní zeleně z důvodu
poměrně vysoký podíl zeleně ve
nedostatku finančních prostředků
veřejných prostranstvích
 nedostatečná protipovodňová ochrana
systematická ochrana chráněných lokalit
sídel poblíž vodního toku
rozvinutá zemědělská prvovýroba
blízkost vodního toku

PŘÍLEŽITOSTI
vhodné plochy pro sadové úpravy
přítomnost vodních ploch a toků
zvyšování podílu tříděného odpadu
možnost čerpání finančních prostředků
z dotačních programů
 návesní prostory k rekonstrukci,
revitalizaci
 zájem občanů na zlepšení vzhledu obce

















HROZBY
 vodní tok Bystrá jako příčina malých i
katastrofálních záplav
 snižování retenčního potenciálu krajiny a
tím zvyšování hrozby bleskových záplav
 doběh vytápění tuhými palivy
 chátrající stavby a areály, které majitelé
nevyužívají

Kultura, volný čas a sportovní zázemí
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
velmi častá je spolupráce mladých rodin
 absence volnočasových spolků
a vedení obce na pořádání kulturně
 nedostatek dětských hřišť
společenských akcí
 slabá spolupráce okolních obcí na rozvoji
dobré a vhodné zázemí pro volnočasové
volnočasových aktivit regionálního
spolky
významu
velký zájem mladé generace o konání
 malý podíl kulturních akcí v regionu,
společenských a kulturních aktivit
které mají charakter opakujících se akcí –
dobrá dopravní dostupnost regionu
tradiční akce
 nedostatečná infrastruktura kulturního
zařízení včetně absence rekonstrukce
PŘÍLEŽITOSTI
HROZBY
dobré nápady občanů
 nedostatek finančních prostředků na
spolupráce s okolními obcemi na
vybudování zázemí pro volný čas a jeho
pořádání kulturních akcí
provoz
historie regionu
 nezájem veřejnosti
rozvoj cestovního ruchu společnými
 malá tradice některých akcí
silami
 dostatek angažovaných dobrovolníků
zapojení podnikatelských subjektů a
slabé zapojení nových lidí do
veřejnosti do veřejného života obce
volnočasových spolků a jejich generační
obnova zaniklých zvyklostí
obnova
 atraktivita pouze některých oblastí
trávení volného času na úkor jiných
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Výsledky SWOT analýzy byly využity:
 pro upřesnění prioritních oblastí
 jako základ pro zaměření celé rozvojové strategie obce a okolí
 jako základ pro formulaci strategických priorit, opatření a rozvojových aktivit strategického
plánu

4. Strategická část
4.1. Strategická rozvojová vize obce
Strategická část strategického plánu je rozdělena na několik úrovní, které se navzájem obsahově liší
mírou obecnosti. Pro účely Strategického plánu rozvoje obce Veselé byly stanoveny 3 základní
úrovně, které tvoří „strategický skelet“ návrhové části.

Zjednodušená struktura – strategické (návrhové) části strategického plánu:

Vize

Stanovení
prioritních
oblastí

Stanovení
strategických
cílů

Vize popisuje stav, jehož by mělo být v budoucnu dosaženo a v tomto smyslu představuje zastřešující
rámec celé návrhové části.

Prioritní oblasti představují strukturovanou formulaci hlavních tematických sektorů, v rámci kterých
je nutné danou problematiku řešit. Vymezení prioritních oblastí slouží k logickému uspořádání
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strategického plánu. V rámci každé kritické oblasti je rozvojová vize obce konkretizovaná do podoby
priorit rozvoje.
Hlavní záměry v rámci každé kritické oblasti jsou dále rozvedené ve strategických cílech. Stanovené
strategické cíle jsou dekomponovány do jednotlivých opatření. Strategické cíle jsou odvozeny od vize
obce a představují strategie nebo cesty, jak dané vize dosáhnout.
Opatření na nejnižší úrovni návrhové části jsou obecně formulované záměry, které se naplňují
podporou konkrétních aktivit. Konkrétní projektové náměty získané v průběhu zpracování strategie
jsou přiřazeny k příslušným opatřením. Opatření mají na rozdíl od vize charakter střednědobý až
krátkodobý, s růstem hierarchie návrhové části se úměrně zvyšuje doba realizace.
Zpracovaný strategický plán rozvoje obce respektuje dodržování horizontálních témat, kterými jsou
udržitelný rozvoj a rovné příležitosti. Uvažované projekty jsou buď na naplňování témat přímo
zaměřené, nebo na ně mají pozitivní dopad.
Udržitelný rozvoj je definován jako dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a
environmentální oblastí. Udržitelnost je též chápána jako uspokojení našich potřeb, aniž bychom do
budoucna omezili potřeby budoucích generací.
Principem rovných příležitostí je potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu,
náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace, zejména u znevýhodněných
skupin (migranti, nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z obtížně dopravně dostupných
oblastí, drogově závislí, propuštění vězni, absolventi škol, souhrnné skupiny ohrožené sociálním
vyloučením).
Vize představuje obecnou reálnou představu budoucího stavu správního území obce Veselé,
vycházející z názorové shody všech subjektů podílejících se na zpracování a schválení strategického
plánu. Vytyčuje základní směr rozvoje území ve formě cílového stavu, kterého má být dosaženo.

Strategický plán s přihlédnutím k potřebám území obce a jeho možnostem stanoví pro budoucí rozvoj
tuto společnou strategickou rozvojovou vizi směrování obce Veselé:

Obec Veselé – příjemné, klidné a
rozvíjející místo, kde chceme žít
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4.2. Prioritní oblasti
Na základě závěrů analytické části byly definovány následující prioritní oblasti rozvoje k zajištění
rozvoje města při zachování trvalé udržitelnosti rozvoje:




Dopravní a technická infrastruktura
Životního prostředí a kvalita života
Kultura, volný čas a sportovní zázemí

4.3. Strategické cíle
Priority rozvoje vyjadřují, čeho chce město ve spolupráci s dalšími subjekty v rámci dané prioritní
oblasti dosáhnout. Pro potřeby strategického plánu byly definovány strategické cíle. Strategické cíle
považujeme v rámci prioritní oblasti za rovnocenné co do důležitosti.
opravní a technická infrastruktura
Rozvoj technické infrastruktury
Zlepšení technického stavu místních komunikací
Zlepšení technického stavu účelových komunikací
Dopravní spojení s okolními obcemi a Děčínem
Zlepšní kvality komunikace včetně využití všech nástrojů
Životní prostředí a kvalita života
Zlepšení životního prostředí
Zvýšení životní úrovně obyvatel
Obnova zeleně
Zlepšení podmínek ovzduší v topné sezóně
Služby v sociální oblasti pro seniory a tělesně postižené
Kultura, volný čas a sportovní zázemí
Výstavba dětského hřiště
Zlepšení nabídky volnočasových aktivit – multifunkční hřiště
Rozvoj kulturního a společenského života obyvatel
Projektové záměry
Tato kapitola obsahuje otevřený seznam konkrétních projektů - investičních akcí, jejichž realizaci lze
sledovat jako naplnění opatření v rámci příslušných prioritních os rozvoje. Při zpracování
strategického plánu tento výčet projektů sloužil jako podklad pro zevšeobecnění stanovených
strategických cílů. Pro zajištění postupné realizace plánu může tento seznam představovat vodítko pro
činnost orgánů města ve vztahu k vyhledávání dotačních titulů, plánování investiční činnosti, včetně
předcházejících potřebných povolovacích procesů, sestavování rozpočtu apod.
Uvedeny jsou veškeré projekty vedené v rámci obce Veselé v patrnosti, bez zřetele na stupeň
připravenosti (od zcela nepřipravených pouze v myšlenkové rovině úvah až po již prováděné s
dokončením v návrhovém období strategického plánu) a na reálnost/nereálnost jejich uskutečnění v
návrhovém období strategického plánu. Uvedení konkrétního projektu v této kapitole tedy
automaticky neznamená, že by měl/mohl být realizován v návrhovém období strategického plánu.
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Údaje o připravenosti jednotlivých akcí odpovídají stavu v březnu 2021. Uvedené ceny pocházejí z
doby svojí kalkulace, převážně se jedná o ceny dle rozpočtů v projektech nebo kvalifikovaného
odhadu a proto, a také vzhledem k běhu času, nemusejí odpovídat skutečným nákladům realizace
vzešlým z následného aktuálního výběrového řízení na zhotovitele.
Zásobník projektů
Prioritní oblast:
Dopravní a technická infrastruktura
Opatření:
Řešení dopravní bezpečnosti na průtahu obcí
Investor, realizátor:
Ústecký kraj, obec
Stručný popis:
Instalace dopravně bezpečnostních opatření s cílem zvýšení
bezpečnosti provozu a jeho plynulosti
Odhad nákladů:
1-10 mil Kč
Stav projektu:
Záměr
Financování:
Ústecký kraj, SFDI
Prioritní oblast:
Dopravní a technická infrastruktura
Opatření:
Vybudování nových chodníků
Investor, realizátor:
Ústecký kraj, obec
Stručný popis:
Výstavba nových chodníků v lokalitách s jejich absencí s důrazem na
bezbariérovost a bezpečnost chodců.
Odhad nákladů:
1-5 mil Kč/akci
Stav projektu:
Záměr
Financování:
Ústecký kraj, SFDI
Prioritní oblast:
Dopravní a technická infrastruktura
Opatření:
Rekonstrukce místních a účelových komunikací
Investor, realizátor:
Obec
Stručný popis:
Rekonstrukce stávajících komunikací ve vlastnictví obce z důvodu
špatného technického stavu a zlepšení bezpečnosti provozu s ohledem na všechny účastníky provozu.
Odhad nákladů:
2-10 mil Kč/akci
Stav projektu:
Záměr
Financování:
Ústecký kraj, SFDI, IROP, MMR
Prioritní oblast:
Opatření:
Investor, realizátor:
Stručný popis:
Odhad nákladů:
Stav projektu:
Financování:

Dopravní a technická infrastruktura
Vybudování cyklostezek
Obec
Vybudování cyklostezek s napojením na Labskou cyklotrasu.
1-5 mil Kč/akci
Stavební povolení
Ústecký kraj, SFDI, IROP, MMR

Prioritní oblast:
Opatření:
Investor, realizátor:
Stručný popis:
Odhad nákladů:
Stav projektu:
Financování:

Dopravní a technická infrastruktura
Rekonstrukce a rozšíření vodovodu
Obec
Rekonstrukce části zastaralého zařízení a výstavba nových řadů.
2-10 mil Kč/akci
Záměr
Ústecký kraj, SFŽP, OPŽP
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Prioritní oblast:
Opatření:
Investor, realizátor:
Stručný popis:
Odhad nákladů:
Stav projektu:
Financování:

Dopravní a technická infrastruktura
Rekonstrukce prameniště
Obec
Rekonstrukce prameniště.
3 mil Kč/akci
Záměr
Ústecký kraj, SFŽP, OPŽP

Prioritní oblast:
Opatření:
Investor, realizátor:
Stručný popis:
Odhad nákladů:
Stav projektu:
Financování:

Dopravní a technická infrastruktura
Zkapacitnění vodojemu
Obec
Rozšíření kapacity stávajícího vodojemu.
6,5 mil Kč/akci
Záměr
Ústecký kraj, SFŽP, OPŽP

Prioritní oblast:
Opatření:
Investor, realizátor:
Stručný popis:
Odhad nákladů:
Stav projektu:
Financování:

Dopravní a technická infrastruktura
Zasíťování pozemků č. parc. 720/6 a 469/7
Obec
Vybudování komunikace a inženýrských sítí.
5,5 mil Kč/akci
Záměr
Ústecký kraj, MMR, správci sití

Prioritní oblast:
Opatření:
Investor, realizátor:
Stručný popis:
Odhad nákladů:
Stav projektu:
Financování:

Dopravní a technická infrastruktura
Rekonstrukce obecního úřadu
Obec
Rekonstrukce střechy OÚ a garáží a oprava fasády
2 mil Kč
Záměr
Ústecký kraj, vlastní rozpočet, MMR

Prioritní oblast:
Opatření:
Investor, realizátor:
Stručný popis:
Odhad nákladů:
Stav projektu:
Financování:

Životní prostředí a kvalita života
Obnova a údržba zeleně v obci
Obec
Obnova a revitalizace stávajících ploch veřejné zeleně
0,1-2 mil Kč
Záměr
Ústecký kraj, OPŽP, SFŽP

Prioritní oblast:
Životní prostředí a kvalita života
Opatření:
Revitalizace centra obce
Investor, realizátor:
Obec,
Stručný popis:
Realizace centrální návsi včetně zeleně, cestní sítě a mobiliáře pro
trávení volného času, odpočinku a společenského života.
Odhad nákladů:
5 mil Kč
Stav projektu:
Záměr
Financování:
Obec, SFŽP, OPŽP, Ústecký kraj
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Prioritní oblast:
Opatření:
Investor, realizátor:
Stručný popis:
Odhad nákladů:
Stav projektu:
Financování:

Životní prostředí a kvalita života
Zlepšení čistoty a vzhledu obce
Obec
Realizace malých projektů na podporu zlepšení vzhledu a čistoty obce
0,5 mil Kč
Záměr
Obec

Prioritní oblast:
Opatření:
Investor, realizátor:
Stručný popis:
Odhad nákladů:
Stav projektu:
Financování:

Kultura, volný čas a sportovní zázemí
Dětské hřiště
Obec
Výstavba nového víceúčelového hřiště
1,2 mil Kč
Záměr
Obec, MMR

Prioritní oblast:
Opatření:
Investor, realizátor:
Stručný popis:
Odhad nákladů:
Stav projektu:
Financování:

Kultura, volný čas a sportovní zázemí
Výstavba víceúčelového hřiště
Obec
Oprava zázemí
2 mil Kč
Záměr
Obec, Ústecký kraj, MMR

Prioritní oblast:
Opatření:
Investor, realizátor:
Stručný popis:
Odhad nákladů:
Stav projektu:
Financování:

Kultura, volný čas a sportovní zázemí
Oprava sakrálních staveb a rekonstrukce památek
Obec
Oprava sakrálních staveb a rekonstrukce památek.
0,1-2 mil Kč
Záměr
Obec, Ústecký kraj, MZe

Prioritní oblast:
Opatření:
Investor, realizátor:
Stručný popis:
Odhad nákladů:
Stav projektu:
Financování:

Rozvoj sociální a zdravotnické infrastruktury a služeb
Zlepšení služeb pro seniory a tělesně postižené
Obec
Nabídka nových služeb v oblasti zdravotnictví a sociální péče
0,5-1 mil Kč
Záměr
Obec, Ústecký kraj, OPZ

Prioritní oblast:
Opatření:
Investor, realizátor:
Stručný popis:
Odhad nákladů:
Stav projektu:
Financování:

Kultura, volný čas a sportovní zázemí
Výstavba odpočinkového místa
Obec
Výstavba odpočinkového místa včetně lávky přes Bystrou
1,5 mil Kč
Záměr
Obec, MMR, MZe
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4.4. Struktura financování

Vzhledem k celkovému rozpočtu obce, musí představitelé k rozvoji přistupovat velice obezřetně.
Vzhledem k investičním možnostem je doporučeno investovat zejména do přípravy projektové
dokumentace a projektových žádostí o dotaci. Vlastní projekty může svazek realizovat až po obdržení
dotace popř. rozhodnutí o přidělení dotace, kdy bude zajištěno částečné financování.
Z vlastních zdrojů můžou Veselé realizovat omezené množství projektů, zejména projektů s nízkými
investičními náklady. Jedná se především o projekty zaměřené na zlepšení prostředí v regionu
(komunikace, infrastruktura, zeleň). Nejvíce projektů, které obec bude financovat, bude nejspíše
neinvestičního charakteru. Budou to kulturně společenské akce, studie a průzkumy, generely a tzv.
měkké projekty.
Pro naplnění shora uvedených strategických cílů musí svazek obcí zajistit financování projektů
z jiných zdrojů, např.:


státní rozpočet ČR



strukturální fondy Evropské unie



jiné dotační zdroje



spolupráce s jinými subjekty (v rámci mikroregionů)

Při přípravě dílčích projektů, které by měly být financovány z jiných zdrojů, je důležité počítat
s povinností min. spoluúčasti žadatelů na spolufinancování (obvykle od 30% do 15 %).
Ve shora uvedených souvislostech je doporučováno participovat na rozvoji regionu s ostatními
subjekty v daném území (neziskové organizace, občanská sdružení, místní podnikatelé), vytvářet
partnerství s okolními obcemi a dalšími subjekty zejména ve vazbě na získání finančních prostředků.
V souvislosti s možným získáváním finančních prostředků na realizaci projektů je velice významnou
činností průběžný monitoring dotačních příležitostí.
Rovněž je důležité počítat s faktem, že projektový cyklus od vypracování technické dokumentace,
získání stavebního povolení, vypracování dotační žádosti, odevzdání žádosti ve vhodné výzvě,
vyhodnocení výsledků výzvy až po podpis smlouvy s poskytovatelem grantu a zahájením vlastního
projektu, může dle náročnosti projektu, trvat několik měsíců. Z tohoto důvodu je plánování a
organizace jednotlivých projektů a nastavení harmonogramů jednou z nejvýznamnějších částí přípravy
záměrů.
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4.5. Přehled dotačních programů

Programové období 2021-2027
Diskuze o programovém období po roce 2020 jsou v plném proudu a Česká republika v nich na
národní i mezinárodní úrovni hraje aktivní roli. Pro členské státy je nutností se vyrovnat s řadou
nových výzev, které jednotlivé státy a i EU jako celek čekají. Pozice ČR je v současné době
definována v řadě strategických dokumentů vznikajících ve spolupráci s odbornou veřejností.
Nová podoba kohezní politiky bude ovlivněna geopolitickým a finančním vývojem souvisejícím s
výzvami v EU, kam patří např. vystoupení Velké Británie z EU (a tlak na prohlubování integrace
v podobě Eurozóny jako jeho protipólu) či nutnost řešit migrační a bezpečnostní otázky. Budoucí
směřování celé EU je na politické rovině nastíněno v dokumentu Bílá kniha o budoucnosti Evropy.
Témata jako je globalizace, obrana, sociální pilíř, hospodářská a měnová unie, rozpočet jsou dále
rozvíjeny v diskusních dokumentech k těmto tématům.
Diskuze nad různými scénáři je vzhledem ke stávající situaci otevřena různým možnostem bez ohledu
na jejich politickou realizovatelnost. Je možné, že přijde rozhodnutí o přenastavení celé struktury
rozpočtu a jednotlivých kapitol, které mj. může vést k vnitřním posunům v architektuře politiky
soudržnosti a dalším zásadním změnám.
Programové období 2014 - 2020
Jedněmi z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu jsou ty, jež obsahují fondy zaměřené na
podporu politiky soudržnosti, politiky rozvoje venkova a Společné námořní a rybářské politiky.
Souhrnně se tyto fondy budou nazývat „Evropské strukturální a investiční fondy“, ve zkratce ESIF.
Jedná se o strukturální fondy: Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF/EFRR), Evropský sociální
fond (ESF), dále o Fond soudržnosti (CF/FS), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
(EAFRD/EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (EMFF/ENRF). Náplň těchto fondů se oproti
jejich současnému zaměření příliš nemění:







ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj) bude soustředěn zejména na podporu
produktivních investic převážně pro malé a střední podniky, budování infrastruktur pro
základní služby občanům a podnikatelům, investice do výzkumu a vývoje, do zajištění
vnitřního potenciálu regionů a pro vytváření sítí, spolupráce a výměnu zkušeností;
cílem ESF (Evropský sociální fond) je podpořit vysokou úroveň zaměstnanosti a kvalitních
zaměstnání, mobilitu pracovních sil, povzbudit k vyšší úrovni vzdělávání a výcviku,
podporovat rovnost pohlaví, rovné příležitosti a nediskriminaci a podpořit sociální začleňování
a boj s chudobou;
FS (Fond soudržnosti) bude zacílen na investice do infrastruktury v oblastech životního
prostředí, dopravní infrastruktury evropského významu a efektivního využívání energie;
cílem EZFRV (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) je podpora
konkurenceschopnosti zemědělství, udržitelné nakládání s přírodními zdroji a vyvážený rozvoj
venkovských území;
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podpora ENRF (Evropský námořní a rybářský fond) bude v ČR zaměřena na podporu
akvakultury, která bude konkurenceschopná, životaschopná a sociálně i environmentálně
udržitelná, a podpoří rozvoj území.

Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020
Integrovaný regionální operační program se zaměřuje především na projekty podporující vybrané
silnice II. a III. třídy, rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu, inovativní formy cestovního ruchu,
podporu kultury, zlepšení energetické účinnosti v budovách, ve veřejných infrastrukturách, podporu
nízkouhlíkových strategií, rozvoj služeb v oblasti sociální integrace a péče o zdraví, rozvoj
infrastruktury pro vzdělávání, integrovaný rozvoj měst a území, rozvoj ICT v rámci územní veřejné
správy a zvýšení institucionální kapacity a výkonností územní veřejné správy, podporu pořizování
plánovací a programové dokumentace krajů a obcí.
Prioritní osy:


Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony



Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů



Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí



Komunitně vedený místní rozvoj

Operační program Životní prostředí 2014-2020
Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále „OP ŽP 2014-2020“) je
ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky (dále „ČR“), podpora
efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a
zmírňování dopadů změny klimatu.
Na základě analýz dosavadního vývoje a trendů byly stanoveny následující priority:
•Priorita 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní,
•Priorita 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech,
•Priorita 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,
•Priorita 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu,
•Priorita 5: Energetické úspory.
V zájmu příspěvku OP ŽP 2014-2020 k řešení výše specifikovaných problémů jsou v rámci PO 1
navrženy následující specifické cíle (SC):


SC 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z
komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod,



SC 1.2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství,



SC 1.3: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu,
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SC 1.4: Podpořit preventivní protipovodňová opatření.

Na národní úrovni je PO 2 formulována v souladu se Státní politikou životního prostředí ČR 20122020, která stanovuje pro oblast ochrany ovzduší následující cíle:


zlepšení kvality ovzduší v místech, kde jsou překračovány imisní limity, a zároveň udržení
kvality v územích, kde imisní limity nejsou překračovány,



plnění národních emisních stropů platných od r. 2010 a snížení celkových emisí SO2, NOX,
VOC, NH3 a částic PM 2.5do r. 2020 ve shodě se závazky ČR,



udržení emisí těžkých kovů a POP ́s pod úrovní r. 1990 a dále je snižovat,



zajištění 10% podílu energie z obnovitelných zdrojů v dopravě k r. 2020 při současném
snížení emisí NOX, VOC a PM 2.5z dopravy,



zajištění závazku zvýšení energetické účinnosti do r. 2020.

Na národní úrovni je PO 3 formulována v souladu se Státní politikou životního prostředí ČR 20122020, která stanovuje pro oblast nakládání s odpady a snižování rizik následující cíle:


snížení podílu skládkování na celkovém odstraňování odpadů,



zvyšování materiálového a energetického využití komunálních odpadů a odpadů podobných
komunálním,



předcházení vzniku odpadů,



omezování a regulování kontaminaci a ostatní degradaci půdy a hornin způsobenou lidskou
činností,



sanování kontaminovaných míst, včetně starých ekologických zátěží a lokalit zatížených
municí, náprava ekologických škod,



zahlazování a předcházení následků po hornické činnosti a těžbě nerostných surovin,



předcházení vzniku antropogenních rizik,



prevence a zmírňování následků krizových situací na životní prostředí.

Na národní úrovni je PO 4 formulována v souladu se Státní politikou životního prostředí ČR 20122020, která stanovuje pro oblast ochrany přírody a krajiny následující cíle relevantní pro prioritní
osu4:


snižování ohrožení zemědělské a lesní půdy erozí hornin,



zvýšení schopnosti přizpůsobení se změnám klimatu,



zvýšení ekologické stability krajiny,



obnovení vodního režimu krajiny,



omezení a zmírnění dopadů fragmentace krajiny,



udržitelné a šetrné zemědělské a lesnické hospodaření,
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zajištění ochrany a péče o nejcennější části přírody a krajiny,



omezení úbytku původních druhů a přírodních stanovišť,



omezení negativního vlivu nepůvodních invazních druhů na biodiverzitu,



zlepšení systému zeleně v sídlech a jeho struktury.

Na národní úrovni je PO 5 formulována v souladu se Státní politikou životního prostředí ČR 20122020, která stanovuje pro oblast energetických úspor a oblasti související následující cíle:


snížení emisí skleníkových plynů v rámci EU ETS o 21 % a omezení nárůstu emisí mimo EU
ETS na 9 % do r. 2020 oproti úrovni r. 2005,



zajištění 13% podílu energie z OZE na hrubé konečné spotřebě energie k r. 2020,



zlepšení kvality ovzduší v místech, kde jsou překračovány imisní limity, a zároveň udržení
kvality v zemích, kde imisní limity nejsou překračovány,



plnění národních emisních stropů platných od r. 2010 a snížení celkové emise SO2, NOX,
VOC, NH3 a částic PM 2.5 do r. 2020 ve shodě se závazky ČR,



zajištění závazku zvýšení energetické účinnosti do r. 2020.

Integrovaný operační program
Integrovaný operační program (IOP) je zaměřen na řešení společných regionálních problémů v oblasti
infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územního rozvoje. K hlavním směrům podpory
lze zařadit rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast
sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a
řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj
systémů tvorby územních politik.
IOP obsahuje 6 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále
konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí intervence, které vymezují, jaké typy projektů mohou být
v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Jejich výčet je následující:







Modernizace veřejné správy
Zavádění ICT v územní veřejné správě
Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Národní podpora cestovního ruchu
Národní podpora územního rozvoje
Technická pomoc

Program rozvoje venkova
Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství
prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a
inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná
infrastruktura. Program bude také podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském
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prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. Podporován bude
komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na
místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni.
Tematické cíle









1. Investice do výzkumu, vývoje a inovací pro praxi (Priorita 1)
3. Podpora malých a středních podniků (Priorita 2)
4. Snižování energetické náročnosti ekonomiky (Priorita 5)
5. Omezování přírodních rizik, povodní a ekologické zátěže (Priorita 4)
6. Ochrana životního prostředí a využívání přírodního bohatství (Priorita 5)
8. Zvyšování zaměstnanosti a kvalitní pracovní síla (Priorita 6)
9. Fungující sociální systém a boj proti chudobě (Priorita 6)
10. Zkvalitnění systému vzdělávání (Priorita 2,3,4,5)

Podporované oblasti









Priorita 1: Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských
oblastech
Priorita 2:Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech
druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských
technologií a udržitelného obhospodařová- ní lesů
Priorita 3: Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských
produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v
zemědělství
Priorita 4: Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a
lesnictvím
Priorita 5: Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou
ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu
Priorita 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve
venkovských oblastech

Ministerstvo pro místní rozvoj
Podpora při odstraňování bariér v budovách – bezbariérové obce
Cílem programu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér
v budovách městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou náležících do
komplexních řetězců bezbariérových tras v obcích a městech.
Podpora obnovy venkova
Cílem programu je podpořit obnovu a rozvoj venkova v souladu s usnesením vlády České republiky ze
dne 11. listopadu 1998 č. 730. Program obnovy venkova zásadně předpokládá participaci obyvatel
venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi.
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Podpora výstavby technické infrastruktury
Podpora je poskytována na výstavbu dopravní a technické infrastruktury pro následnou výstavbu
bytových a rodinných domů. Podpora je poskytována jako účelová investiční dotace.
Podpora výstavby podporovaných bytů
Státní dotace je poskytována na výstavbu nájemních bytů pro osoby v nepříznivé sociální situaci,
jejichž snížená soběstačnost je způsobená věkem nebo zdravotním stavem nebo pro osoby, které v
důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení a jsou schopné plnit povinnosti
vyplývající z nájemního vztahu.

Dotační programy Ústeckého kraje
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020


Krajina a biodiverzita



Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta



Včelařství

Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025


Oddělený sběr a využití materiálově využitelných složek komunálního odpadu.



Oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů.



Snižování produkce a podílu odstraňování směsného komunálního odpadu.

Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji
1. Začlenění programů specifické primární prevence do výuky (středně a dlouhodobé, navazující
aktivity).
2. Financování akreditovaného studia k výkonu specializovaných činností prevence rizikového
chování (1/2 studia, 1 rok).
3. Podpora vzniku a vzdělávání preventivních týmů škol (kurzy, semináře, školení) – výjezd
preventivního týmu (3-4 pedagogové z jedné školy), 2 noci, max.250,- Kč/den/osoba
(ubytování, strava).
4. Vzdělávání celých pedagogických sborů – lektorné (bez výjezdu).
5. Adaptační kurzy pro žáky, studenty – hrazeno ubytování, strava a cestovné -max.2 noci(max.
20 000,- Kč na školu) + lektorné a preventivní aktivity při výjezdu
Podpora vybraných služeb zdravotní péče
Podpora vybraných služeb zdravotní péče realizovaných v nestátních zdravotnických zařízeních na
území Ústeckého kraje.
Předmětem podpory jsou následující služby realizované na území Ústeckého kraje:
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a) zajištění zdravotní péče nehrazené ze zdravotního pojištění v rámci programů
hospicové péče.
b) programy léčby osob závislých na drogách a ostatních návykových látkách a akutně
intoxikovaných, programy prevence HIV/AIDS a programy zdravotní rehabilitace
handicapovaných dětí realizované ve zdravotnických zařízeních
c) aktivity edukačního a intervenčního charakter se zaměřením na primární prevenci
onemocnění a podporu zdraví. V rámci tohoto okruhu nebudou podpořeny projekty
zaměřené na výzkum a na propagace nevědeckých "alternativních" směrů. Maximální
výše podpory v tomto okruhu je 50 tis. Kč/projekt.

Fond Ústeckého kraje
Účelem, pro který byl tento Fond zřízen, je snaha o zajištění finančních prostředků pro podporu
projektů a akcí, u kterých není možné financování z ostatních dotačních programů Ústeckého kraje.
Jedním z hlavních účelů Fondu je podpora obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje.
Oblasti podpory
O poskytnutí podpory z fondu může zažádat jakákoliv právnická i fyzická osoba, která splňuje
podmínky stanovené zásadami fondu. Hlavní oblasti, které lze podpořit, je možné shrnout do
následujícího přehledu:
- podpora akcí regionálního významu
- podpora činnosti neziskových organizací
- podpora revitalizace a resocializace území dotčeného těžbou hnědého uhlí, týkající se okresů Ústí
nad Labem, Teplice, Most a Chomutov
- finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí
Program obnovy venkova
1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby
Cílem této oblasti podpory je zlepšení vzhledu obcí, zvýšení technické úrovně veřejných budov,
zlepšení nabídky nekomerčních služeb, obnova památek, historických a kulturních
pamětihodností.
Dotaci lze poskytnout obci na úpravy a opravy objektů občanské vybavenosti ve vlastnictví obce a
pořízení a obnovu vybavení a techniky.
Úpravy a opravy a výstavba nových objektů občanské vybavenosti a jejich vybavení:



školy – úpravy v souvislosti s nutnými úpravami pro dodržení hygienických norem,
modernizace výuky, snížení spotřeby energií
mateřské školy – úpravy v souvislosti s nutnými úpravami pro dodržení hygienických norem,
snížení spotřeby energií



opravy budovy hasičské zbrojnice, za podmínky existence aktivního sboru dobrovolných
hasičů v obci



sportoviště
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Dotační program Sport
1.
2.
3.
4.

Sportovní akce mezinárodního, republikového a regionálního významu v Ústeckém kraji.
Sportovní soustředění pro děti a mládež.
Reprezentace mládeže Ústeckého kraje na sportovních akcích v ČR a zahraničí.
Materiálně technické vybavení sportovních organizací se zaměřením na děti a mládež.

Dotační program Volný čas
Předmětem podpory je pravidelná a dlouhodobá aktivita dětí a mládeže a činnost jednotlivých
organizací pracujících s dětmi a mládeží
Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování rozvoje dlouhodobých
volnočasových aktivit v regionu vedoucích k:


vytváření nabídky volnočasových a dalších aktivit pro organizované i neorganizované děti a
mládež,



široké a účinné propagaci účelného trávení volného času,



spolupráci jednotlivých organizací působících v oblasti dětí a mládeže,



nákup materiálu určeného k okamžité spotřebě a přímo souvisejícího s realizací volnočasové
aktivity,



aktivnímu zapojení široké veřejnosti do volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje
Cílem programu je především záchrana bezprostředně ohrožených hodnotných architektonických a
historických kulturních památek, záchrana a obnova movitých i nemovitých kulturních památek
v Ústeckém kraji (např. opravy a rekonstrukce hradů, zámků, církevních staveb, lidové architektury,
hodnotné městské architektury, historické zeleně, technických památek, restaurování plastik a
vybavení interiérů, a dalších objektů prohlášených za kulturní památku). Dále pak program sleduje
zachování kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty nemovitých a movitých kulturních
památek.
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu
Ústeckého kraje
Cílem programu je podpora stavebních a uměleckořemeslných prací, které přímo souvisejí se
záchranou a obnovou bezprostředně ohrožených drobných památek a architektury dotvářející kulturní
krajinu Ústeckého kraje, které nejsou prohlášeny za kulturní památku (podle zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). Jedná se o drobnou sakrální architekturu, např.
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křížky, Boží muka, kapličky, výklenkové kaple, zastavení, křížové cesty apod.; smírčí kříže,
odpočivné kameny, samostatně stojící sochy a sousoší, kašny, zvoničky, význačné náhrobky, pomníky
a pomníčky padlých, historické pamětní desky (vzniklé před r. 1950), milníky, mezníky, skalní reliéfy,
pamětní nápisy, památky místního významu atd.
Program podpory regionální kulturní činnosti
Tento program je určen k podpoře projektů z oblasti kultury, zejména k rozšíření nabídky a podpoře
pořádání kulturních akcí, k podpoře subjektů zabezpečujících kulturní aktivity, k reprezentaci kraje
v oblasti kultury, k rozvoji tvořivosti a estetické výchovy, aktivní kulturní tvorby a zájmové umělecké
tvorby a k zachování a rozvoji místních tradic.
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles
působících v Ústeckém kraji
Tento program je určen k podpoře stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles
působících na území Ústeckého kraje, především na jejich zájezdovou činnost na území kraje, na
zajištění svozu diváků, posílení atraktivnosti repertoáru (hostování sólistů) a dalších funkcí
souvisejících s podporou působení těchto organizací na území Ústeckého kraje.

Státní fond dopravní infrastruktury
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) je zřízen zákonem 104/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000 s
účinností k 1. 7. 2000. Účelem Fondu je rozvoj, výstavba, údržba a modernizace silnic a dálnic,
železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest. Kromě vlastního financování výstavby a
údržby Fond dále poskytuje příspěvky na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti
zaměřené na dopravní infrastrukturu.

Ministerstvo zemědělství
Dotace s názvem Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství pro poskytování a čerpání státní
finanční podpory v rámci programu 129 180 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací
II“ slouží k podpoře výstavby vodovodů a kanalizací ve veřejném zájmu za účelem dosažení
potřebného vybavení měst a obcí České republiky. Program 129 140 „Podpora odstraňování
povodňových škod na infrastruktuře vodovodů a kanalizací“ slouží k zajištění investičních finančních
prostředků na rychlou obnovu základních funkcí vodohospodářské infrastruktury vodovodů a
kanalizací pro veřejnou potřebu po povodních.
Cílem programu 129 130 – „Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží“ je
posílit protipovodňovou funkci rybníků a zvýšit jejich bezpečnost. Doba trvání programu 129 130
podle schválené dokumentace je po dobu 2007 – 2012.
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Nadace ČEZ
Od svého vzniku podporuje Nadace ČEZ projekty z různých oblastí přispívajících k podpoře zdravého
a aktivního způsobu života dětí a mládeže, ke zlepšení kvality života znevýhodněných skupin obyvatel
a celkovému rozvoji aktivit občanské společnosti. Tento program v sobě zahrnuje pět aktivit:



Projekt Oranžová hřiště



Projekt Oranžová učebna



Projekt Oranžové schody



Projekt Oranžové kolo



Podpora regionů



Stromy

Nadace Proměny
Nadace podporuje projekty zaměřené na městskou krajinu. Pomáhají zakládat a udržovat veřejnou
zeleň, proměňují zanedbaná a opuštěná místa v prostor pro život, poskytují nové možnosti pro jejich
využití a motivují jak děti tak i dospělé k aktivnímu využití volného času a relaxaci v městské zeleni.
Nadace Partnerství
Posláním programu je podporovat účast občanů a jejich sdružení na věcech veřejných. Děje se tak
podporou aktivit směřujících k řešení lokálních i celostátních environmentálních problémů. Základní
grantový program se zaměřuje zejména na oblasti, kterým nevěnuje dostatek pozornosti stát,
samospráva ani jiné nestátní zdroje nebo jiné programy Nadace Partnerství. Prostředky jsou
rozdělovány v otevřeném grantovém řízení jedenkrát ročně.
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5. Závěr
Strategický plán obce Veselé pro období 2021-2026 vznikl na počátku roku 2021 na základě
rozhodnutí zastupitelstva a vedení obce. V březnu 2021 byl schválen jako klíčový rozvojový
dokument rozvoje obce Veselé. Na tvorbě tohoto dokumentu se podílela široká veřejnost. V rámci
tvorby strategického plánu proběhla anketa mezi obyvateli obce, kteří se mohli vyjádřit ke kvalitě
života, ale i k jednotlivým záměrům obce a mohli navrhnout další projekty a záměry.
Strategický plán je vedle územního plánu dalším základním dokumentem územního celku, který
vyjadřuje předpokládaný vývoj daného regionu v dlouhodobějším časovém horizontu. Jeho hlavním
smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby obec prosperovala jako
celek, a poskytování určité orientace pro podnikatelské subjekty při stanovování jejich
dlouhodobějších podnikatelských plánů.
Jeho hlavním cílem bylo mít k dispozici komplexní rozvojový materiál, který bude v následujícím
období základem pro rozhodování orgánů obce zejména v otázkách rozvoje, investic, podpory aktivit
všeho druhu.
Nyní nastává fáze tzv. implementace, tedy proces postupného uskutečňování návrhů a tím
uskutečňování cílů obce. Implementace ovlivňuje několik velice významných činitelů. Jedná se
zejména o:


Politickou vůli a vstřícnost představitelů samosprávy



Kvalitu systému přípravy a realizace projektů



Komunikaci veřejné správy s veřejností a ostatními subjekty v daném území



Kontrolní mechanismus a monitoring zpětné vazby

Jak bylo uvedeno v úvodu - Strategický plán obce Veselé má být „živým“ dokumentem. Vedení musí
iniciovat zapojení široké veřejnosti do kontroly i realizace strategického plánu. Mělo by tak docházet
k většímu zapojení veřejnosti do řešení problémů v regionu, větší odpovědnosti občanů za realizaci
aktivit obce a spolupráci občanů s místní samosprávou a vedením obce. Je doporučováno realizovat
naplňování strategického plánu formou akčních plánu, tvořených vždy pro období 1 roku a
v návaznosti s přípravou rozpočtu obce na dané období. Podkladem pro tvorbu akčního plánů je přesná
definice dílčích projektů dle výše uvedené struktury projektového záměru.

Strategický plán obce Veselé byl schválen zastupitelstvem obce dne 26.3.2021.
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Seznam použitých zkratek
ČOV Čistírna odpadních vod
ČSÚ Český statistický úřad
EU Evropská unie
MAS Místní akční skupina
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj
Mze Ministerstvo zemědělství
OPŽP Operační program Životní prostředí
ORP Obec s rozšířenou působností
ROP Regionální operační program
SFDI Státní fond dopravní infrastruktury
SPR Strategický plán rozvoje
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