Výhledový (strategický) plán
rozvoje obce Bělov
pro r. 2014 – 2034

Preambule
Strategické plány jsou novým typem programových dokumentů regionů, měst a obcí. Jedná se o
komplexní programový dokument, který formuluje strategii rozvoje celé komunity, jejího
fungování i rozvoje celého území. Musí také respektovat a navázat na Strategii rozvoje
mikroregionu Otrokovice a strategický plán rozvoje Zlínského kraje.
Strategický plán rozvoje obce definuje cíle obce a konkrétní rozvojové projekty. Umožňuje lépe
plánovat a hospodařit s finančními prostředky, včetně usnadnění přístupu k čerpání prostředků z
EU. Strategický plán rozvoje obce také podporuje komunikaci s veřejností a podnikateli tím, že
pomáhá překonat odpor ke změnám a informuje o nových příležitostech a záměrech obce.
Strategický plán je dlouhodobým dokumentem naznačujícím záměry obce na období minimálně
deset let, který se nemůže omezit pouze na jedno volební období zastupitelstva či na období
platnosti územní dokumentace. V podstatě představuje jistou formu dohody o tom, čeho chce
obec v nejbližších dvou desetiletích dosáhnout a jak při tom hodlá postupovat. Nejedná se však
o dokument neměnný, naopak musí být průběžně porovnáván se skutečností a aktualizován.
Strategický plán usiluje o dosažení rovnováhy mezi tím, co občané chtějí a co je možné,
rovnováhy mezi dalším rozvojem a ochranou stávajících přírodních, urbánních a kulturních
hodnot.
SP nemůže být pouze politickou proklamací. Naopak, musí se stát důležitým nástrojem řízení
obce. Znamená to, že k jeho záměrům a prioritám bude přihlíženo při sestavování rozpočtu
obce a programu investičních akcí. Rovněž tak územní dokumentace a jeho změny by měly
vycházet ze SP jako jistým způsobem nadřazeného dokumentu (SP je v podstatě základem
zákonem požadovaného zadávacího dokumentu).
Prostředky obce jsou značně omezené a každý rozvoj je tudíž o prioritách. Výsledným efektem
by mělo být maximální možné využití příležitostí a silných stránek a snížení slabých stránek a

ohrožení obce. Naší snahou je zajistit pro obec maximální možné využití příležitostí, které
nabízejí dotační tituly z EU, ale také národní dotace a granty. V případě naší obce je také účelné
a možné zapojení kapitálu soukromého sektoru, který má podobně jako obec zájem na
atraktivitě Bělova.
Bělov se bude soustředit na zajištění bezpečnosti chodců zejména v okrajových částech obce ve
směru Otrokovice, Kvasice, postupná rekonstrukce a dostavba místních komunikací, kanalizace
a služeb pro občany. ….
SP umožní obci zejména:
·
naplňovat dlouhodobé cíle a strategickou vizi obce
·
rozhodovat v zastupitelstvu v širším koncepčním rámci
·
koordinovat aktivity a zájmy různých subjektů působících v obci
·
lépe prosazovat a chránit veřejný zájem
·
kvalifikovaně formulovat další koncepční dokumenty
·
stanovit priority investičního programu
SP musí vycházet z analýzy současného stavu, zhodnotit silné a slabé stránky obce, její
rozvojové příležitosti a identifikovat existující rizika.

Situační analýza současného stavu
1. Základní profil
• blízkost města Otrokovice
• klidná lokalita, čisté životní prostředí
• stoupající počet obyvatel, očekávaný nárůst ze současných cca 300 obyvatel na 500 do
konce roku 2034)
• v obci jsou zastoupeny všechny generace s diferencí staré a nové zástavby
• očekávaný nárůst bytových objektů
• převážná část práceschopných obyvatel dojíždí za prací do Otrokovic, Zlína, Kroměříže
• v obci minimální pracovní příležitosti
• původně zemědělská obec
• členství obce ve svazku obcí Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na
řece Moravě, MAS Jižní Haná
• rozpočet obce má stabilní základ s potenciálem růstu díky stoupajícímu počtu obyvatel,
ale je zatížen splácením úvěru na plynofikaci
2. Doprava a technická infrastruktura
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

velmi špatný stav silnic
špatný stav místních komunikací a chodníků
celá obec je nově ozvučena bezdrátovým rozhlasem
v části obce je elektro a vedená nad zemí (stará zástavba), v části obce je uložený do
země
obec je napojena zlínskou integrovanou dopravu
potřeba napojení na části obce na vodovod případně plynovod(U Moravy)
není čistírna odpadních vod
kanalizace v obci pouze v části obce bez jednotného vyústění
odpady, zajištění svozu
problém při řešení bioodpadu
chybí sběrný dvůr čí sběrná místa

3. Občanská vybavenost, bydlení, školství, kultura a sport
•
•
•
•
•
•
•
•

obec nemá venkovní ani kryté sportoviště (kurty, fotbalové hřiště, tělocvičnu apod.)
obec má jen nedokončené dětské hřiště
obec má omezené prostory pro kulturní a společenské aktivity občanů
hospody a restaurace – obecní areál
lékař – Kvasice, Otrokovice
knihovna – na OÚ Bělov
poštovní středisko – Kvasice
obchod smíšeného zboží v obci

• v obci není mateřské ani základní školy (dojíždění do Kvasic, Otrokovic)
• podpora spolkové činnosti, SDH, myslivci, včelaři svaz žen
• nedostatečná práce s mládeží a důchodci
4. Společensko – kulturní život
• Sdružení Sbor dobrovolných hasičů, myslivecké sdružení, Svaz žen
• není definován plán aktivit spolků, malá spolupráce obecního úřadu a spolků, malá
úspěšnost
• dětský den na Bělově
• tradiční stavění máje
• košt slivovice (10ti-letá tradice)
• vodění medvěda
• soutěž v požárním sportu 12-ti letá tradice
• zachovat a dále rozvíjet kroniku obce případně i její digitální podobu
• slabé zapojení mysliveckého sdružení do společenského života
• málo akcí v areálu, který má potenciál k pořádání akcí
• pořádání akcí v knihovně, cvičení pro ženy
5. Životní prostředí, zemědělství a podnikání
•
•
•
•
•
•
•
•

oblast s dobře zachovaným životním prostředím s dostatkem stromů
obecní zeleň
minimální pracovní místa v obci
nízká míra nezaměstnanosti
v současné době v obci nesídlí z pohledu obce velké firmy
blízkost Baťova kanálu
výrazný vliv zemědělství na krajinu – pole, polní cesty, velké lány
třídění odpadů na standardní úrovni, možné zlepšení

Vize obce Bělova
OBNOVA STAVEB DROBNÉ ARCHITEKTURY – údržba a obnova dominanty středu obce budovy zvonice, výroba ozdobných mříží, elektrifikace budovy, nátěry apod.
VENKOVNÍ ZELEŇ V CENTRU OBCE – plánovat skácení vzrostlých stromů a nahrazení
keřovou výsadbou. Veřejné venkovní prostory doplnit mobiliářem, lavečky odpadkové koše
apod.
STROMOŘADÍ „CHRÁSTKA“ –plánované kácení přerostených dřevin a následná výsadba
keřů případně stromů s nižším vzrůstem, úkolem této výsadby je zlepšení životních podmínek
obyvatel v této oblasti s velkým důrazem na zlepšení celkového estetického vzhledu obce.
KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY – realizace úprav intravilánu a extravilánu obce
zejména v místní části obce u řeky Moravy ve smyslu schválených komplexních pozemkových
úprav ve spolupráci s Pozemkovým fondem ČR.
.

SWOT analýza
Analýzu SWOT, tedy analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení jsme zvolili jako
vhodnou metodu k poznání kritických oblastí obce, které bude potřeba řešit.
SILNÉ STRÁNKY/STRENGTH

Dostupnost Otrokovic

Dostatek spodních vod

Poloha poměrně blízko hlavních dopravních tah ů

Existence platného územního plánu

Přírodní prostředí – obec mezi poli a lesy, dostatek

Nízká nezaměstnanost

zeleně

Schválený uzemní plán – připravené změny

Blízkost cyklostezky, Baťova kanálu
Zastoupeny všechny generace
Základní inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn)
Dostatek zeleně a míst pro setkávání a trávení volného

Čisté ovzduší
Dostatek pozemků v majetku obce
Střednědobě dostatečná kapacita technických sítí
umožňující
další rozvoj obce

času pro obyvatele v centru obce

SLABÉ STRÁNKY/WEAKNESS

Dostupnost (MHD), málo spojů

Nedostatečná kapacita školských zařízení

Nízká úroveň občanské vybavenosti (lékař, škola,

Málo služeb pro občany

služby,..)

Chybí vybavení pro sport (venkovní sportovišt ě,

Prudce narůstající potřeba na rozšiřování inženýrských
sítí (napojení na vodovod, rozšíření ČOV)
Velmi špatný stav chodníků a komunikací, zejména

bowling……..)
Chybí dětské hřiště
Snížená bezpečnost pohybu chodců a cyklistů

hlavní průtah obcí, místní komunikace KobyliskoKopánky a Vývozek

Zanedbaný stav budov

Elektro vedené nad zemí ve stávající zástavb ě

Místy nepěkný vzhled obce

Bělov propojují s okolím silnice III. třídy

Živelný způsob nové zástavby

Finance – nízké příjmy obce

Napojení na regionální systém integrované dopravy

Neexistence sběrného dvoru

Absence dešťové i splaškové kanalizace na většině
území obce, absence čistírny odpadních vod.

Růst rozdílů priorit potřeb občanů v různých lokalitách
obce

Malá spoluúčast občanů na rozhodování o veřejných
záležitostech, nízká úroveň občanské odpovědnosti

Neexistence úložiště bioodpadu nebo kompostárny
Absence zajištění bezpečnosti, velmi omezená
vybavenost pro sport, regeneraci a aktivní trávení
volného času
Malá hustota zastavěného území

PŘÍLEŽITOSTI/OPPORTUNITY

Pozitivní migrace ,co do počtu i struktury (příliv mladé Spolupráce s ostatními samosprávami a subjekty v
generace - rodin),střední a vyšší sociální úroveň

regionu

Zlepšení dostupnosti

Budování zastávek autobusů MHD – zejména v

Zvýšit servis spojený s bydlením
Rozvoj cyklostezek
Sociálně kulturní potenciál
Možnost využití sběrného dvorů v okolních obcích
Vytvoření živého centra obce při uchování charakteru

nových lokalitách
Rozšíření ČOV
Vybudování úložiště bioodpadu nebo kompostárny
Revitalizace obecní zeleně a výsadba zeleně v nové
zástavbě, revitalizace okolní zeleně a posílení její
ekostabilizační funkce
Ekologicky šetrné odpadové hospodá řství, očista obce,
odstranění skládek a zlepšení celkového vzhledu obce
a životního prostředí, ochrana tradičních funkcí krajiny

vesnice
Sportovní vyžití
Zajištění více dopravních spojů MHD do obce

Další rozšíření moderních způsobů vytápění,
vybudování
vodovodní sítě, dobudování splaškové a deš ťové
kanalizace
Rekonstrukce místních komunikací

OHROŽENÍ/THREAT

Nárůst počtu obyvatel a s tím související nárůst jejich
potřeb, které nebudou nabídkou ve řejných služeb

Starousedlíci – utlumení společenských aktivit
Zanedbání technické infrastruktury

uspokojeny
Pohlcení Bělova Otrokovicemi po stránce zástavby a
Občané se nepřihlásí k trvalému pobytu, což znamená

poškození charakteru obce

pro obec velmi výrazné finanční ztráty na příjmech
Živelný rozvoj obce a vznik polycentrické struktury p ři
V zimě ohrožení závějemi vlivem silných větrů
Nevhodná urbanizace, nevhodná zástavba bez zázemí
občanské vybavenosti
„Bělovská skládka“, jejíž toxicita (byť je to deponie
údajně inertní sutě) by měla být zrevidována
Z důvodu malých finančních zdrojů nutný prodej
pozemků v majetku obce
Vodovod v majetku obce, možné náklady na opravy

ztrátě charakteru vesnického sídla
Postupující ztráta zájmu občanů o věci veřejné
Ztráta jedinečných prvků v krajině v důsledku živelné
urbanizace a narušení tradičních sídelních struktur
(disperze zástavby do volné krajiny, nepochopení
související problematiky ze strany obyvatelstva a
některých vlastníků půdy)
Závislost na vnějších faktorech neovlivnitelných obcí,
nutnost omezení dalšího rozvoje bydlení

domácností

Nízká úroveň spolupráce obce s občanskou veřejností a
podnikateli a z toho vyplývající jejich pasivita a
neúčast na správě a řízení obce

Málo spojů

Nedostatek finančních zdrojů

Obecní studna – náklady na udržování pouze pro 7

Příležitosti
Obec má jedinečnou příležitost aktivně ovlivnit svoji budoucnost pokud přijme a uskuteční
dlouhodobý a promyšlený program směřující k naplnění své strategické vize. Vizí budoucího
Bělovu je obec úspěšná, prosperující a přitažlivá pro své občany i návštěvníky; obec úhledně
upravená, čistá, představující klidnou lokalitu pro bydlení a trávení volného času; obec
urbánního i přírodního harmonického prostředí; a obec se spolehlivou technickou
infrastrukturou a vstřícnou správou.

Byly identifikovány následující základní dlouhodobé záměry:
1. Dobudování technické infrastruktury včetně plynu, vodovodu a kanalizace, ČOV
2. Řešení odpadového hospodářství a úklidu obce, zajištění možnosti využití sběrného
dvoru v okolních obcích pro občany Bělova
3. Zajištění občanské vybavenosti, přiměřené nabídky služeb a dostatečných možností
trávení volného času
4. Rekonstrukce komunikací a budování chodníků, rozšířit a kultivovat zeleň
5. Zachovat napojení na MHD Otrokovice, vybudování cyklostezky.
6. Ochrana a rozvoj urbánních hodnot obce a vytvoření společenského a správního centra
obce
7. Zlepšení podnikatelského prostředí
8. Budování dlouhodobého partnerství mezi občany, veřejnou a privátní sférou pro
efektivní řízení, plánování a financování chodu a rozvoje obce, integrace do evropských
struktur
9. Zajištění finančních zdrojů pro realizaci strategických záměrů obce.
Pro každou z těchto oblastí budou stanoveny konkrétní cíle, čeho chce obec dosáhnout,
formulovány konkrétní opatření a programy a v rámci těchto opatření a programů poté řešeny
jednotlivé dílčí úkoly a projekty.

A. Vybudování technické infrastruktury obce Bělov
Úroveň technické infrastruktury v obci je tristní.
Plynofikace obce – v roce 2011 byla dobudována.
Vodovod vybudován v devadesátých letech 20 století, dále je zásobování pitnou vodou je pouze
z individuálních zdrojů do budoucna těžko dostačující.
Stav infrastruktury v energetickém zásobování se postupně zlepšuje, je nutno podporovat
přechod na ušlechtilá paliva - zejména plynofikaci obce.
Dále je nutno řešit čištění odpadních vod centrální svozovou čistírnou nebo lokálními
čističkami.
Dlouhodobým cílem je zajistit kvalitní technickou infrastrukturu všem obyvatelům obce.
V oblasti dopravní infrastruktury je hlavním cílem rekonstrukce stávajících komunikací a její
koordinace s výstavbou či obnovou dalších inženýrských sítí.
Strategické cíle:
A1:
Spolehlivé a hospodárné zásobování pitnou vodou, ekologicky přijatelné odvodnění obce.
• Dobudovat vodovodní síť v celé obci.
• Zajistit odvedení odpadních vod dosud trativody (především vybudovat stokový systém
včetně ČOV, snížit podíl balastních vod ve stávající stokové síti).
• Postupně realizovat výstavbu ekologického systému odvodu neznečištěných vod z
území a následně je využívat pro retenční a krajinotvornou funkci.

A2:
Rekonstrukce stávajících komunikací
• Opravit / rekonstruovat místní komunikace v koordinaci s výstavbou/obnovou ostatních
inženýrských sítí.

B. Zajištění kvalitní občanské vybavenosti, přiměřené nabídky služeb a
dostatečných možností trávení volného času
Postavení obce a její rozvoj jsou a budou výrazně ovlivňovány množstvím, skladbou a
aktivitami obyvatel obce. V důsledku nové výstavby přibude rodin s malými dětmi, sníží se
věkový průměr obyvatel a změní se jeho skladba při posílení střední vrstvy. Na druhé straně
téměř 20% obyvatel obce je starších 70-ti let. S těmito demografickými změnami souvisí
rostoucí kvalitativní i kvantitativní požadavky na občanskou vybavenost, zejména na zajištění
kvalitní a dostatečné základní zdravotní a sociální péče a mateřského a základního školství a
rovněž požadavky na úroveň nabídky služeb a možnosti trávení volného
času.
Cílem je zajistit kvalitní a dostupnou základní zdravotní péči a podporovat účinný systém
sociální práce a péče. Dále se podílet na zajištění dostatečné kapacity mateřské školy, kvalitní a
obci dostupné základní školství (MŠ, ZŠ Kvasice, Otrokovice) a celkově podporovat atmosféru
vedoucí ke zkvalitnění vzdělávání včetně mimoškolního.
Obec se musí aktivně podílet na zlepšení úrovně a kultury trávení volného času včetně rozšíření
nabídky pro sportovní a rekreační aktivity.
Strategické cíle:
B1:
Zajištění kvalitní a dostatečné nabídky služeb
• Vytvářet podmínky pro možný vznik drobných služeb v obci
B2:
Zlepšení kultury využívání volného času a odpočinku, zachování a doplňování nabídky pro
sportovní a rekreační aktivity
• Vytvořit plochy určené k výstavbě sportoviště
• Rozvíjet a podporovat zájmové organizace, koordinovat využívání jejich zařízení,
podporovat rozšiřování nabídky volnočasových aktivit
• Podporovat soukromé subjekty zaměřené na vytváření nabídky sportovních a
rekondičních aktivit
• Spoluvytvářet a podporovat ucelený systém sportovních a volnočasových aktivit
orientovaný na děti a mládež
• Realizovat hřiště ve stávající zástavbě.

C. Ochrana a rozvoj urbánních hodnot obce
Naše obce je součástí krajiny. Zachování jejího charakteru je jedním z významných cílů
strategického plánu. Základním strategickým směrem v prostorovém rozvoji obce je zachování
uspořádání Bělovu.
Nová zástavba by měla citlivě navázat na stávající sídla v souladu s územní dokumentací vhodném propojení zelených ploch, vodních prvků a zastavěného území. Je nutné důsledně
chránit, rozšiřovat a udržovat veřejnou zeleň a eliminovat vizuální znečištění obce. Obec Bělov
nemá přirozené a plnohodnotně vybavené centrum obce. Centrum by mělo být administrativně komerční zahrnující funkce bydlení a síť menších obchodních jednotek, občanské vybavenosti a
zařízení na využití volného času.
Strategické cíle:
C1:
Zachování a dotvoření charakteru obce
• Usilovat o účinnější spolupráci a koordinaci prostorového rozvoje s okolními obcemi
• Zpevňovat prostorovou strukturu jasným utvořením centrálního veřejného prostoru,
zdůraznit osobitost původní prostorové koncepce.
• Obecně respektovat a rehabilitovat původní prostorový koncept s vhodnými úpravami
při regeneraci.
• V zástavbě bývalých venkovských sídel bránit pronikání velkých cizorodých prvků do
stávající struktury.
C2:
Citlivé dotvoření centra obce
• Připravit a realizovat projekt vybudování centra obce
• Nepodporovat rozvoj potenciálních obvodových center.
C3:
Zatraktivnění veřejných prostorů obce
• Zlepšit kvalitu a kulturu využití veřejných prostorů, regulovat nevhodné způsoby
využívání veřejných prostranství (zpoplatněním, legislativním zákazem atd.).
C4:
Zajistit vysokou kvalitu prostorového uspořádání a architektury obce
• Zohledňovat kulturní a estetická hlediska při realizaci rozvojových záměrů obce.
Vyžadovat vysokou urbanistickou a architektonickou úroveň nových projektů
odpovídající hodnotě obce. Spolupracovat s kvalitními architekty a urbanisty, jejichž
úroveň a rozhled dokládají nezpochybnitelné reference.
• Citlivě posuzovat estetický vliv nových staveb na tvářnost okolí a jejich dopad na
celkový vzhled obce.
• Regulovat proporci mezi zastavěným územím a volnými plochami zeleně.

• Přejít od pasivních reakcí na rozvojové záměry a projekty investorů k aktivní rozvojové
politice.
• Při přípravě významných projektů prostorového rozvoje posílit spoluúčast veřejnosti v
posuzovacím procesu.
• Prezentovat veřejnosti jasná a předem stanovená standardní pravidla v procesu
územního plánování a přípravy výstavby.
• Dosáhnout vhodné formy partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem při rozvoji
obce, stanovit pravidla pro zapojení vlastníků pozemků.
C5:
Eliminovat „vizuální“ znečištění obce
• Zlepšit očistu veřejných prostranství a systém svozu odpadu, včetně velkoobjemového.
• Důsledně postihovat vandalismus.
• Působit na majitele chátrajících objektů a ploch, omezit výstavbu provizorních či
esteticky nevhodných staveb.
• Likvidovat černé skládky a dočasná úložiště zeminy či jiných odpadů.
• Maximálně a koordinovaně využívat stavební odpady.
• Vyžadovat pravidelnou údržbu nezastavěných a neobdělávaných pozemků majiteli.
C6:
Péče o veřejnou zeleň
• Chránit stávající zeleň před necitlivými zásahy včetně vandalismu a neuvážených
redukcí ve prospěch nové zástavby.
• Obnovovat stromořadí, ozeleňovat znehodnocené plochy.
• Zajistit dostatečnou odbornou péči o zeleň.

D. Zlepšení podnikatelského prostředí a vytvoření nových pracovních
příležitostí
Cílem je zlepšení profilu a pověsti obce jako spolehlivého ekonomického partnera, zajištění
příznivého podnikatelského prostředí, motivujícího stávající podnikatelské subjekty a
vytvářející atraktivní prostor pro činnost nových investorů a podnikatelů a tímto zvýšit počet a
zlepšit strukturu nabídky pracovních míst v obci a rovněž zlepšit nabídku služeb. Rozvoj
ekonomických
aktivit se však musí stát součástí cílevědomého ovlivňování budoucnosti obce. Je nezbytné
hledat co nejvhodnější poměr mezi urbánními, ekologickými a ekonomickými hledisky
lokalizace a provozu. Obec bude usilovat o vytvoření příznivého, navzájem se podporujícího
vztahu mezi hospodářskými činnostmi, obyvatelstvem a prostředím.
Strategické cíle:
D1:
Zajištění příznivého podnikatelského prostředí
• Jednat otevřeně, vstřícně a profesionálně s potenciálními investory a podnikateli.
• Napomáhat vytváření podmínek pro rozvoj drobného a středního podnikání.
• Zkvalitnit soutěže na obecní investiční projekty.
D2:
Podpora ekonomických aktivit odpovídajících možnostem a potřebám území obce
• Při umisťování ekonomických aktivit nedopustit nenávratné zneužití území
• Sledovat efektivnější využití ploch, vyjasnit vlastnické vztahy k pozemkům.
• Jednotnou politikou obce usnadnit a posílit rozvoj vítaných podnikatelských aktivit.
Současně zmapovat existující podnikatelské aktivity a nevhodné postupně regulovat.
• Podporovat rozvoj cestovního ruchu, případně agroturistiky v návaznosti na rozvoj
turistiky na širším území. Provázat obec na systém značených turistických a
cykloturistických tras ve spolupráci s mikroregionem xxxxx iniciovat a podílet se na
údržbě turisticky zajímavých míst v okolí.

E.

Zajištění bezpečnosti

Obecný pocit vyšší bezpečnosti lze dosáhnout prevencí kriminality, větší identifikací občanů s
potřebami bezpečnosti v obci a lepší spolupráci s policií ČR. Cílem je zajistit pravidelný
monitoring celé obce. V oblasti bezpečnosti silničního provozu je cílem zajistit bezpečný a
pohodlný pohyb chodců a cyklistů v obci.
Strategické cíle:
E1:
Vypracovat program spolupráce obce s Policií ČR a při ochraně majetku a veřejného pořádku
• Formulovat a realizovat program spolupráce s Policií ČR v oblasti prevence kriminality
a ochrany majetku a veřejného pořádku
E2:
Zajistit bezpečný pohyb chodců v obci
• Oddělovat pěší trasy od kapacitní automobilové dopravy, klást důraz na přístupové cesty
k zastávkám hromadné dopravy
• Dobudovat chodníky a osvětlení v obci.

F.

Budování dlouhodobého partnerství mezi občany, veřejnou a privátní
sférou pro efektivní řízení,
plánování a financování chodu a rozvoje obce

Je záležitosti všech, kteří v obci žijí, pracují a podnikají, aby podporovali její rozvoj jako
atraktivní, přívětivé a obohacující se obce. Je nutné rozvíjet občanskou hrdost, identifikaci s
obcí a spoluúčast na jejím rozvoji. Zároveň je nutné v širším kontextu koordinovat spolupráci
veřejného a soukromého sektoru a rovněž koordinovat rozvojové záměry obce se záměry kraje
a regionu. Jen tak lze dosáhnout toho, aby se obec stala dobrou adresou pro život. Dosud také
není jasně vymezena a pro občany srozumitelně definována dělba činnosti mezi „politiky“ a
úředníky, často se zaměňuje obecní úřad, orgán samosprávy (zastupitelstvo) a obec jako taková.
Záměry strategického plánu je možné uskutečnit pouze tehdy, přijme-li je za své celá komunita.
Změnou musí projít i aparát správních orgánů, a to především od pasivní reakce na předkládané
rozvojové projekty k aktivní rozvojové politice. Pozornost je nutné věnovat odstraňování
byrokratických postupů.
Strategické cíle:
F1:
Zvýšení občanské hrdosti, posílení identifikace s obcí a spoluúčast na jejím rozvoji
• Vytvářet a prohlubovat tradici příslušnosti obyvatel k bydlišti.
• Podporovat aktivity posilující především u dětí a mládeže pocit domova v širších
územních a sociálních souvislostech.
• Zvýšit informovanost občanů o dění v místním společenství a jejich účast na
rozhodování o veřejných záležitostech.
• Stimulovat aktivní spoluúčast obyvatel na péči o bydliště a jeho bezprostřední okolí i
veřejné prostory a zeleň a na dodržování zákonnosti a pořádku v katastru obce.
• Etablovat institut veřejného ocenění obecně prospěšné práce.
F2:
Zlepšení komunikace s okolními obcemi, mikroregionem, MAS a Zlínským krajem
• Aktivizovat spolupráci s okolními obcemi a s orgány kraje, poslanci a senátory.
F3:
Zvýšení výkonnosti a kvality správy obce, zajištění účasti veřejnosti na řešení veřejných věcí
• Zkvalitnění výkonu správních a samosprávných činností obecních orgánů.
• Aktivovat a důsledně provádět vnitřní audit a kontrolu. S výsledky seznamovat
dostupnou formou veřejnost.
• V rámci obecní správy vytvářet týmy k řešení aktuálních problémů, využít „místní
mozky“.
• Podporovat partnerství mezi orgány obce, občanskými sdruženími, neziskovými
organizacemi, spolky, nadacemi a dalšími občanskými aktivitami.

G. Zajištění finančních zdrojů pro realizaci strategických záměrů obce
Možnosti rozvoje obce jsou a budou ovlivňovány vlastním obecním rozpočtem, ale v nemalé
míře i rozpočtem státním. Příjmová část obecního rozpočtu je výrazně závislá na státních
přerozdělovacích procesech s malou vazbou na příjmy podnikatelských subjektů. Stále veliký
bude objem výdajů do technické infrastruktury a dále poroste objem výdajů v oblasti zvýšení
kvality života v obci. Výdaje rozpočtu a především užití cizích zdrojů je nutno plánovat v
souladu se strategickými prioritami obce. Z rozpočtu obce je nutno vytvořit účinný nástroj s
iniciační funkcí a to jak ve vztahu ke státním výdajům a výdajům soukromého sektoru, tak i
různým zahraničním zdrojům, včetně dotačních zdrojů Evropské unie. To předpokládá existenci
komplexní finanční, majetkové a kapitálové politiky obce i odpovídajících kontrolních
mechanismů. Je potřeba
připravit střednědobý i dlouhodobý výhled rozpočtu, zejména v oblasti investic a
následně využívat všech dostupných forem zdrojového krytí.
Strategické cíle:
G1:
Optimální využívání majetku obce a finančních zdrojů
• Obecní majetek lépe využívat k získání vyšších výnosů. Trvale vyčleňovat finanční
prostředky k získávání dalšího nemovitého majetku zejména prostřednictvím
společných investičních aktivit obce a soukromého sektoru resp. státního rozpočtu a
zahraničních zdrojů (fondy EU).
• Přednostně využívat finanční prostředky obce k částečnému financování veřejných
projektů, kde je finanční účast obce podmínkou pro získání prostředků z fondů EU a
jiných zahraničních zdrojů.
• Zajišťovat a kontrolovat odpovídající úroveň zadluženosti obce na základě stanovené
strategie úvěrové politiky.
• Vypracovat dlouhodobý plán rozhodujících investičních akcí obce,rozvojových projektů
a vytvořit systém posuzování investic a kontroly jejich realizace.
G2: Posílení finančních prostředků obce
Přijmout opatření k tomu, aby občané v obci trvalé žijící v ní rovněž byli přihlášení k trvalému
pobytu a nepřímo tak přispívali do obecního rozpočtu.
Využít fondů obce k přitažení financí z jiných sfér veřejného sektoru, z nevládních organizací a
soukromého sektoru k zajištění veřejných služeb a dalších projektů.
• Při hledání zdrojů preferovat služby a projekty s vícenásobným efektem.
• Vypracovat soubor podpůrných nástrojů k získání nových investorů a partnerů obce.
• Od investorů do rozvojových lokalit vyžadovat příspěvek na zlepšení infrastruktury
obce.

ZÁVĚR

Kontrola a hodnocení realizace Strategického plánu rozvoje obce Bělov budou uskutečňovány
zejména:
• porovnáváním připravovaných dlouhodobých a zásadních rozhodnutí se strategickým
plánem
• přípravou ročních přehledů o naplňování strategické koncepce, včetně upozornění na
zaostávání oproti původním záměrům či jinému směřování
Strategický plán není dogma, které je nutno přesně po celou dobu dodržovat. Naopak je to
dokument, ke kterému, pokud má mít smysl, je třeba se stále vracet a doplňovat a upravovat ho
podle skutečného vývoje. Rozvoj obce je dán řadou vnějších i vnitřních faktorů, které je třeba
neustále zohledňovat a reagovat tak na situaci v celé společnosti. Proto je to dokument
dlouhodobý a měl by dávat rámec činnosti bez ohledu na volební období.
Obec si vytýčila tři hlavní prioritní osy.
1)Prudce narůstající počet obyvatel obce si vyžaduje okamžité řešení zejména v zajištění
napojení na vodovod a vybudování kanalizace případně ČOV spolu s řešením odpadového
hospodářství a úklidu obce.
2)Tristní stav místních komunikací směřuje k rekonstrukce komunikací a budování
chodníků spolu s dopravním řešením v obci a napojením na PID.
3)Konečně v neposlední řadě hodlá obec zajistit požadovanou občanskou vybavenost, nejprve
kapacitu a zázemí ve školských zařízeních a dále budovat zázemí pro sport, kulturní aktivity,
rozšířit a kultivovat zeleň apod.
Plány jsou jednou stránkou věci, ale až čas ukáže, co se nám podaří zrealizovat.
Záleží na mnoha okolnostech, především na finančních podmínkách, na situaci
ve společnosti i na možnostech čerpání dotací. Nezanedbatelnou stránkou
každého takovéhoto plánu je i aktivita co nejširší veřejnosti v území, bez které
není možná realizace.

Bělov dne 12.1.2015
Jiří Přecechtěl
starosta obce Bělov

Tento plán byl zveřejněn dne 12.1.2015 a schválen obecním zastupitelstvem dne 10. 02. 2015

