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ABSTRAKT
Tématem této bakaláøské práce je Strategie rozvoje obce Horka nad Moravou. V teoretické
èásti jsou uvedeny základní pojmy programu rozvoje, pùsobnost obce, orgány obce, strategické plánování a analýza SWOT.
V praktické èásti je provedena nejprve základní charakteristika obce a rozbor jednotlivých
složek, dále je zpracována analýza SWOT a následuje stanovení strategických cílù. V závìru práce jsou navrhnuty projekty, které by mìly pomoci zlepšit stávající stav nìkterých míst
v obci. Cílem této práce bylo popsat souèasný socioekonomický stav území, navrhnout
øešení a možné podmínky pro ekonomický rozvoj obce.
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ABSTRACT
A topic of this bachelor work is Strategy of development of Horka nad Moravou town.
There are basic terms from development sphere, town field action, town bodies, strategic
planning and SWOT analysis mentioned in the theoretical part.
A practical part is focused on primary characteristic of town, also analysis of particular
units is mentioned with SWOT analysis followed by setting main strategic points. At the
very end of work are suggested ideas, which could improve present condition of certain
places in town. The aim of this work was to describe actual economical and social state of
urban area, propose possible solutions and chances to economical development.

Keywords: town, city, plan of town development, SWOT analysis, strategic points, projects
catalogue
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ÚVOD
Jako téma své bakaláøské práce jsem si vybrala „Strategii rozvoje obce Horka nad Moravou“. Dùvodem proè jsem si toto téma zvolila je, že v této obci bydlím již od svého narození, zajímám se o její aktivity a mám k ní blízký vztah. Podklady pro mou práci jsem získávala pøevážnì z internetových stránek, knižních publikací a na Obecním úøadu Horky
nad Moravou.
Cílem této práce je charakterizovat jednotlivé oblasti z hlediska socioekonomické analýzy
a na jejím základì stanovit možnosti dalšího rozvoje obce s ohledem na její specifické rysy
dané historií a postavením této obce.
V teoretické èásti se budu podrobnìji zabývat pojmem „program rozvoje“, jeho smyslem,
charakteristikou a úkoly. Dále struènì popíši legislativu týkající se oblasti regionální politiky a základní teoretické pojmy, které s touto problematikou úzce souvisí a které jsem použila ve své práci.
Praktická èást bude zamìøena na provedení socioekonomické analýzy dùležitých oblastí
dosavadního vývoje obce, na jejímž základì stanovím formou SWOT analýzy vnitøní silné
a slabé stránky, pøíležitosti a ohrožení, které plynou z vnìjšího okolí obce. Takto vypracovaná analýza bude podkladem pro stanovení strategických cílù, ke kterým navrhnu jednotlivá opatøení. Posledním bodem práce bude vytvoøen katalog projektù.
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ZÁKLADNÍ TEORETICKÉ POZNATKY K PROGRAMU
ROZVOJE OBCÍ A MÌST

Návrh programu rozvoje se vìtšinou zpracovává na podnìt orgánu státní správy, sdružení
obcí a regionální samosprávy. Zamìøení a struktura programu vyplývají jednak z požadavkù žadatele, jednak z aplikace pøístupù k regionální politice, bìžných v Evropské unii, a
zároveò z pøíslušné legislativy.
Výsledný materiál by mìl umožnit, aby pro akceleraci podnikání a usmìrnìní vývoje osídlení pøíznivým smìrem byly vhodnou aktivizací vytvoøeny pøedpoklady a možnosti regionálního a lokálního rozvoje. Materiál by mìl souèasnì umožnit, aby byl budoucí rozvoj
podnikání a osídlení v podstatì ohleduplnìjší ke kvalitám životního prostøedí. Zároveò by
mìl respektovat principy trvale udržitelného rozvoje.
Strategie svým obsahem skýtá obcím rámcové pøedstavy o hlavních smìrech rozvoje regionu a jeho èástí. Tím vytváøí i reálnìjší prostor pro jejich vlastní úvahy a projekty, tvoøící
program rozvoje obce. Specifikace rozvojových možností a potøeb jako celku mùže být i
vhodným pøedpokladem pro úèelové sdružování obcí do dobrovolných svazkù, s cílem
øešit problémy a úkoly nadmístního charakteru. [1]

1.1 Charakteristika strategie rozvoje
Program rozvoje není uzavøený, jednoúèelový dokument. Jeho udržování v užitném stavu
spoèívá v trvalém sledování a vyhodnocování. Na základì zjištìných výsledkù pak musí
být aktualizován. Aktualizace by mìla být provádìna alespoò jedenkrát za rok a pøi zjištìní
z vážných rozdílù nebo zmìn, které ovlivní budoucí vývoj neprodlenì. Dalším povinným
krokem je jeho dopracování o období dalšího roku. Tím jeho platnost potrvá ve stále stejném období. Dùvodem tohoto postupu je zajištìní plynulosti rozvoje obce a to i v pøípadì,
že pøi volbách dojde v øadách zastupitelù ke zmìnám. O další rok by program mìl být dopracován nejpozdìji v souvislosti s vyhodnocením rozpoètu bìžného roku. [2]
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1.2 Úkoly strategie rozvoje
Úkolem strategie rozvoje obce je:
▪ definovat spoleèné zájmy obce, jejich obyvatel a podnikatelských subjektù,
▪ definovat místní pøedpoklady realizace tìchto spoleèných zájmù,
▪ optimalizovat územnì – technické a sociálnì – psychologické podmínky pro rozvoj
bydlení a podnikání v obci,
▪ koordinovat vynakládání veøejných investic v obci z hlediska územního a funkèního
vzhledem k zámìrùm a potøebám rozvoje privátního sektoru,
▪ koordinovat úèelnou alokaci bìžných veøejných výdajù v zájmu vytváøení stabilních
podmínek pro bydlení a podnikání,
▪ definovat dlouhodobé zámìry hospodáøské, ekologické a sociální politiky obce,
posilovat vìdomí sounáležitosti k obci a odpovìdnosti za její rozvoj u místních
obyvatel a podnikatelù.

Program rozvoje obce by mìl sloužit jako podklad pøedevším pro:
▪ zpracování konkrétních podnikatelských a dalších investièních zámìrù realizovaných
v obci,
▪ sestavování obecního rozpoètu,
▪ práce na novelizaci územního plánu obce nebo pøípadné vypracování územního
plánu obce,
▪ posuzování regionálních plánù a programù z hlediska obce,
▪ zodpovìdný vstup obce na kapitálový trh.

Struktura programu musí vycházet z jeho úèelu, úkolu a využití. V prvé øadì jde o analýzu
vnìjších a vnitøních podmínek dosavadního vývoje obce a pak o definování rozvojových
šancí obce a jejích slabých stránek. Za další by mìly být na základì výsledkù analytických
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hodnocení definovány strategické smìry a cíle rozvoje obce a formulován návrh opatøení
k jejich dosažení. Na závìr musí být navržen katalog projektù nezbytných pro naplnìní
strategie a odpovídajících definovaným cílùm rozvoje. Teprve pak se mohou navržené projekty a opatøení stát hlavním nástrojem realizace strategie rozvoje obce. [3]
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ZÁKLADNÍ TEORETICKÉ POJMY

2.1 Legislativa
Základní systémový, legislativní a institucionální rámec regionální politiky v Èeské republice byl vytvoøen v roce 2000 souborem zákonù, pøijatých v souvislosti se zavádìním krajského zøízení v ÈR. Pro regionální politiku jsou v tomto smyslu klíèové: zákon è. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zøízení), zákon è. 132/2000 Sb., o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù
souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úøadech a
zákonem o hlavním mìstì Praze a zákon è. 248/2000 Sb., o podpoøe regionálního rozvoje.
K tìmto zákonùm, dùležitým pro regionální rozvoj v ÈR, náleží ještì zákon è. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zøízení).
V oblasti programového zabezpeèení regionální politiky je klíèovým dokumentem Strategie regionálního rozvoje ÈR. Byla schválena vládou 14. èervence 2000 (usnesení vlády ÈR
è. 713/2000 Sb.). Tento dokument obsahuje analýzu regionálního rozvoje ÈR v minulém
období, vymezení silných a slabých stránek regionálního rozvoje, strategii dalšího regionálního rozvoje ÈR apod. [3]

2.2 Vymezení základních pojmù
Regionální politika
Regionální politiku mùžeme definovat jako soubor cílù, opatøení a nástrojù, které vedou ke
snižování pøíliš velkých sociálních a ekonomických disparit mezi jednotlivými regiony.
Jejím hlavním úkolem je korigovat ve sféøe prostorové alokace ekonomických zdrojù nìkteré dùsledky pùsobení tržního mechanismu, které jsou pro spoleènost nepøijatelné a mohou v dalším období vést k neúplnému využívání dostupných zdrojù. Spoèívá zejména v
podpoøe hospodáøského a sociálního rozvoje zaostávajících regionu pomocí finanèních
podpor, vzdìlání, rekvalifikace a další opatøení vedoucí ke snižování rozdílu. [4]
Obec
Základní znaky obce, charakteristiku a zásady správy obce stanovuje zákon è. 1/1993 Sb.,
ústavní zákon. Tyto základní zásady jsou pak podrobnìji specifikovány v zákonì è.
128/2000 Sb., o obcích. Území Èeské republiky se èlení na obce, které jsou základními
územními samosprávnými celky. Obec je územní spoleèenství obèanù, které má právo na
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samosprávu. Obce jsou veøejnoprávní korporace (právnické osoby), které vystupují v právních vztazích svým jménem a nesou odpovìdnost, která vyplývá z tìchto vztahù. Každá
obec vlastní svùj majetek, se kterým hospodaøí a je nositelem veøejných úkolù. To znamená, že peèuje o všestranný rozvoj svého území a o potøeby svých obèanù. Pøi plnìní svých
úkolù chrání veøejný zájem, který je vyjádøený v zákonech a jiných právních pøedpisech.
Každá obec má svùj název, znak a vlajku. [3]
Obce se vyznaèují tím že mají své:
a) území – obec má své katastrální území, na kterém se rozkládá. Obec je rozdìlena na vnitrní èást – intravilán – urèena k obývání a vnìjší èást – extravilán – tady jsou pozemky,
zemìdìlská pùda, lesy.
b) obèany – fyzické osoby, které jsou státními obèany ÈR a jsou v obci pøihlášeny k trvalému pobytu. Obèané se podílejí na záležitostech obce. Mohou to být také právnické nebo
fyzické osoby sídlící na území obce.
c) funkce – obec vykonává funkci státní a funkci samosprávnou. Státní funkce je na obec
pøenesená, tzn. že obec vykonává státní správu v rozsahu, kterou stanovuje zákon è.
128/2000 Sb., o obcích. Samosprávní funkce spoèívá v tom, že obec spravuje sama sebe,
záležitosti obèanù a to prostøednictvím zvolených orgánu. [4]
Mìsto
Mìsto je sídlo nezemìdìlského charakteru, s urèitými specifickými znaky, která se od venkovských sídel liší pøedevším svými funkcemi. Ve mìstì je velké seskupení obyvatel, jsou
tam rùzná výrobní i nevýrobní pracovištì, výstavné i ménì výstavné budovy. Vedle svérázné zamìstnanecké struktury se mìsto vyznaèuje diferencovaným využitím zemìdìlstvím.
Je tam vetší možnost spoleèenských stykù než na venkovì, lepší a všestrannìjší uspokojování potøeb službami nejrùznìjšího druhu. Spoleèenský, politický, ekonomický i kulturní
život je tam živìjší, než na venkovì. Mìstem se mùže stát obec, která má minimálnì 3000
obyvatel, pokud tak stanoví Pøedseda poslanecké snìmovny po vyjádøení vlády. [3]
Region
Jedná se o území s více nebo ménì pøesnì vyznaèenými hranicemi, které èasto slouží jako
správní jednotka nižší než je úroveò národního státu. V ekonomické terminologii používán
již dlouhou dobu. Všeobecnì pøijatelná definice tohoto slova není dosud pøesnì vymezena
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a proto se v regionálních pracích používá tento termín v rùzném smyslu. Mùžeme však
pojem region chápat jako komplex vznikající regionální diferenciací krajinné sféry. Velmi
dùležitou vlastností regionu je jejich struktura. Na základì struktury jsou zpravidla rozlišovány dva základní typy geografických regionù, a to homogenní regiony, které se vyznaèují
stejnorodostí svých vlastností a nehomogenní regiony, které se vyznaèují nestejnorodostí
svých vlastností, ale zato funkèní jednotností. Region mùžeme taky rozdìlit na makroregion, mikroregion a mezoregion. Mikroregiony lze charakterizovat jako územní celky, v jejichž rámci jsou relativnì uzavøeny nejintenzivnìjší regionální procesy, tj. pøedevším dojížïka za prací a za základními druhy služeb. Mají relativnì nejvyšší integritu tìchto celkù
v rámci regionální struktury ÈR. Za makroregion považujeme celou ÈR. Mezoregion je
rozsáhlá územní jednotka, jejíž integrita je už èásteènì vázána na prostorové vztahy obyvatelstva. [3]
Mikroregion
Mikroregion je územní celek, v jehož rámci jsou relativnì uzavøeny nejintenzivnìjší regionální procesy, pøedevším dojížïka za prací a za základními druhy služeb. Role mikroregionu spoèívá ve vytváøení spoleèenských aktivit, projektu a strategií, které umožòují èlenským mìstùm a obcím zachovat a rozvíjet životní podmínky jejich obyvatel. [3]
Starosta
Zastupuje obec navenek, svolává a øídí zasedání jak zastupitelstva, tak rady obce, stojí v
èele obecního úøadu. Jmenuje a odvolává tajemníka obce. Pokud tajemník není, vykonává
jeho funkci starosta. Je odpovìdný zastupitelstvu, které ho mùže odvolat. V pøenesené pùsobnosti je odpovìdný krajskému úøadu, který jej ale nemùže odvolat. Je zastupován místostarostou. [3]
Zastupitelstvo obce
Obecní zastupitelstvo je kolegiální orgán a jeho èlenové jsou voleni. Poèet èlenù se odvíjí
od poètu obyvatel a velikosti území obce. Zastupitelstvo rozhoduje pouze ve vìcech, které
spadají do samostatné pùsobnosti obce. V pøenesené pùsobnosti mùže rozhodovat jen tehdy, pokud to stanoví zákon o obcích popø. zvláštní zákon. Schází se dle potøeby, nejménì
ale jednou za tøi mìsíce. Jeho zasedání jsou veøejná a program jednání zastupitelstva musí
být zveøejnìn na úøední desce. Zastupitelstvo je usnášeníschopné, pokud je pøítomna alespoò nadpolovièní vìtšina èlenù a k pøijetí rozhodnutí, usnesení èi pøi volbì je nutná nad-
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polovièní vìtšina všech èlenù. Pokud se nesejde po dobu 6 mìsícù, je rozpuštìno. Pokud
klesne poèet èlenù o více jak jednu polovinu, je nutné tuto situaci ohlásit na krajském úøadu. K jeho pravomocem patøí napø. vydávání obecnì závazných vyhlášek, schvalování
územního plánu, rozpoètu, závìreèného úètu apod. [3]
Rada obce
Rada obce je výkonným orgánem v oblasti samostatné pùsobnosti a v oblasti pøenesené
pùsobnosti rozhoduje, pokud tak stanoví zákon. Není vytváøena všude, jen tam, kde má
zastupitelstvo obce alespoò 15 èlenù. V obcích, kde není zøízena, vykonává její pravomoce
starosta, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu. Radu obce volí i odvolává zastupitelstvo.
Tvoøí ji starosta, místostarosta a ostatní èlenové. Poèet èlenù je minimálnì 5 a maximálnì
11. Zasedání rady jsou neveøejná. K pøijetí rozhodnutí nebo usnesení je nutná nadpolovièní
vìtšina všech èlenù. Zabezpeèuje hospodaøení obce, plní úkoly vùèi právnickým osobám
zøízených zastupitelstvem, vydává naøízení obce, zøizuje a øídí komise rady atd. [3]
Hospodaøení obce
Dle èlánku 101, odst. 3, zákona è. 1/1993 Sb., ústavní zákon, mùže každá obec v ÈR vlastnit majetek a hospodaøit dle svého rozpoètu. Hospodaøení obce blíže specifikují § 38 – 45,
zákona è. 128/2000 Sb., o obcích. Majetek obce musí být využíván úèelnì a hospodárnì,
musí být chránìn pøed poškozením, odcizením a zneužitím. Obec musí peèovat o zachování a rozvoj svého majetku a je povinna vést evidenci svého majetku.
Zámìr obce prodat, darovat, pronajmout nebo smìnit nemovitý majetek musí být 15 dnù
pøed rozhodnutím zveøejnìn na úøední desce obecního úøadu. Každá obec je povinna dát
pøezkoumat své hospodaøení za uplynulý kalendáøní rok. Pokud má obec ménì jak 5000
obyvatel provádí toto pøezkoumání krajský úøad nebo nezávislý auditor. V pøípadì, že má
obec více jak 5000 obyvatel, pøezkoumává hospodaøení nezávislý auditor. [4]
Rozpoèet obce
Rozpoèet územního celku spoleènì s mimorozpoètovými fondy tvoøí finanèní systém, který
je nedílnou souèástí celkového finanèního systému v pøíslušné zemi. Územní rozpoèty obcí
jsou souèástí rozpoètové soustavy. Sestavování územního rozpoètu a hospodaøení podle
nìho v prùbìhu rozpoètového období je v ÈR ze zákona povinné, ale vytváøení mimorozpoètových fondù a jejich využívání je v pravomoci orgánù územní samosprávy.
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Tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpoètu územních samosprávných celkù upravuje zákon è. 250/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù.
Rozpoèet je základem finanèního hospodaøení nejenom obcí, ale i krajù a má nìkolik základních charakteristik:
• rozpoèet je decentralizovaný penìžní fond, který je tvoøen, rozdìlován a používán na
principu nenávratnosti, nedobrovolnosti a neekvivalence,
• rozpoèet je bilance, ve které jsou bilancovány pøíjmy a výdaje za urèité období,
• je to také plán, podle kterého se v rozpoètovém období hospodaøí,
• rozpoèet je využíván k realizaci municipální politiky, volebního programu, lokálních
zájmu a preferencí obyvatelstva daného území.
Rozpoèet obce je vytváøen, rozdìlován a používán na základe nenávratného, neekvivalentního a nedobrovolného zpùsobu financování. Rozpoètové období na úrovni územní samosprávy je shodné s rozpoètovým obdobím celé rozpoètové soustavy. V Èeské republice trvá
rozpoètové období jeden rok a tento rok je shodný s kalendáøním rokem. Rozpoètový proces je však delší a zpravidla trvá asi 1,5 až 2 roky. Proces zahrnuje èinnosti od sestavení
návrhu rozpoètu, jeho schválení a realizaci bìhem rozpoètového období, až po prùbìžnou a
následnou kontrolu jeho plnìní.
Po skonèení rozpoètového období je sestavována bilance skuteèného plnìní pøíjmù a výdajù rozpoètu. Tato bilance se nazývá závìreèný úèet obce a je pøedkládán zastupitelstvu ke
schválení. O plnìní rozpoètu by mìla být informována také veøejnost, toto je možné zajistit
zveøejnìním na úøední desce obce, na jednání zastupitelstva nebo v místním èasopise, který
obec pro lepší informovanost obèanù vydává.
Cílem hospodaøení obce v dlouhodobém horizontu by mìlo být, aby rozpoèet byl vyrovnaný nebo pøebytkový. Dlouhodobì pøebytkový rozpoèet je možné využít ke splácení využívaných návratných pøíjmù nebo na financování investic v budoucnu. V pøípadì, že je rozpoèet dlouhodobì schodkový, je nutné analyzovat pøíèiny schodkovosti, které mohou být
napøíklad ve špatném hospodaøení. [4]
Státní správa
Státní správa, jako nedílná souèást veøejné správy, je odvozena od podstaty, poslání a postavení státu, existuje na mocenském základì. Státní správa umožòuje prakticky realizovat
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státní moc v jejích rùzných formách, je jedním z druhù výkonné èinnosti státu. Státní správa je èinností podzákonnou, provádìcí a naøizovací. Je ve svých základech ohranièena zákony, kterými se ovšem pouze neøídí, ale které také provádí. Hlavní oblastí èinnosti státní
správy je jednání vùèi adresátùm správní èinnosti, tzn. vùèi fyzickým a právnickým osobám. Subjektem státní správy je stát, orgány státní správy, jež vykonávají veškerou aktivitu
jménem státu, dále pak veøejnoprávní korporace, jejich orgány a jiné subjekty, jimž byl
výkon státní správy svìøen. [4]
Samospráva
Samospráva je správa, která je oddìlena od státní správy a tvoøí jakýsi její protipól. Sama
správa je èinností smìøující k dosažení vytyèeného cíle, kterou ovšem vykonávají subjekty
odlišné od státu, tedy subjekty se samostatným postavením, mající korporativní charakter,
jež jsou zámìrnì decentralizované povahy. Jsou nazývány veøejnoprávními korporacemi.
Samosprávné subjekty mají samy jak rozhodovací tak výkonnou pravomoc, øídí se vlastními normami (které také provádí) a navenek vystupují v právních vztazích zcela samostatnì.
[4]
Samostatná pùsobnost obce
Pùsobnost obce lze rozdìlit do dvou základních funkèních skupin. Samostatnou pùsobností
obcí se oznaèuje vlastní rozhodování obecních orgánù o svých záležitostech. Druhou,
neménì dùležitou skupinu tvoøí pøenesená pùsobnost výkonu státní správy v rozsahu stanoveného zákonem. V oblasti samostatné pùsobnosti obce úøad spravuje záležitosti, které
jsou v zájmu obce a jejích obèanù: sestavování rozpoètu obce, hospodaøení s majetkem,
schvalování, provádìní a kontrola rozvoje územního obvodu obce, uplatnìní nìkterých
místních poplatkù a jejich sazeb, vydávání vyhlášek souvisejících se samostatnou pùsobností, volba a zøizování místních orgánu a jiné èinnosti. [4]
Pøenesená pùsobnost obce
Do pøenesené pùsobnosti výkonu státní správy provádìné územní samosprávou patøí èinnosti, které jsou zabezpeèovány sociálním odborem, odborem právním a pøestupkovým,
živnostenským úøadem a matrikou: rozhodování ve správním øízení, vedení matriky, ukládání pokut za pøestupky na základì pøíslušných zákonù, vydávání obèanských prùkazù a
cestovních pasù, vedení registru silnièních vozidel, vydávání øidièských prùkazù, povolování volných, vázaných i koncesovaných živností. Pøi výkonu samostatné pùsobnosti jsou
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obce i kraje na stejné úrovni, zatímco pøi výkonu pøenesené pùsobnosti jsou krajské orgány
vùèi orgánùm obcí obvykle v úloze odvolacích orgánù. [4]
Socioekonomická analýza
Je podkladem a hlavním faktografickým materiálem pro všechny další kroky procesu zpracování strategie rozvoje obce. Fakta a poznatky získané pøi zpracování situaèní analýzy
obce jsou východiskem a hlavním podkladem pro zpracování SWOT analýzy. Posuzování
území by mìlo být proto založeno na komplexním pøístupu se zamìøením na jeho pøedcházející vývoj a souèasnou situaci. Analytické informace je vhodné strukturovat do kapitol.
[3]
SWOT analýza
SWOT analýza je dùležitou souèástí programových dokumentù. Jedná se o metodu regionálního rozvoje, která je v evropských podmínkách bìžnì používána v oblasti státní správy
a samosprávy pøi regionálním plánování. Její podstatou je odhalení a vzájemné porovnání
vnitøních silných a slabých stránek zkoumaného objektu a pøíležitostí a hrozeb, které na nìj
pùsobí zvenèí. Smysl této analýzy tkví v akceptování silných stránek a odstraòování stránek slabých, èímž se zvyšuje pravdìpodobnost budoucí realizace pøíležitostí a omezuje se
dopad ohrožení. Jejím úkolem je analyzovat souèasnou a oèekávanou budoucí situaci, urèit
smìr rozvoje a najít prostøedky pro dosažení stanovených cílù. [3]
Územní plán
Územní plán obce ukládá závazná pravidla a zásady pro uspoøádání a využití celého správního území obce. Územní plán obce neøeší otázky urèité èásti území, ale øeší celé území.
Územní plán obce stanovuje:
▪ urbanistickou koncepci obce,
▪ uspoøádání funkèních ploch a podmínky využití tìchto ploch,
▪ vymezuje zastavitelné území obce,
▪ zásady uspoøádání dopravního, technického a obèanského vybavení území,
▪ limity využití území,
▪ plochy pro veøejnì prospìšné stavby.
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Územní plán je základní koncepèní územnì plánovací dokumentace pro usmìròování a
koordinaci rozvoje celého území obce, nejen doposud zastaveného. Zahrnuje i území, které
by mìlo zùstat zachováno jako nezastavìné a nemìnìné stavební èinností. Územní plán
obce navrhuje èlenìní správního území obce na plochy s rozdílným funkèním využitím.
Urèité plochy území jsou rezervovány pro budoucí využití nebo jsou územním plánem obce urèité plochy chránìny proti nežádoucím zmìnám. [5]
Strategické vize
Správnì a výstižnì formulovaná souhrnná strategická vize obce èi mìsta významnì ovlivòuje zamìøení strategie rozvoje a její budoucí výsledky uplatnìné v praxi. Je pøitom vhodné vymezit oblasti života regionu, na které musí být soustøedìna hlavní pozornost. Vize by
mìla charakterizovat stav, kterého chce obec èi mìsto v èasovém horizontu poøizované
strategie rozvoje dosáhnout. [3]
Strategické cíle
Pøedstavují smìrné ukazatele pro rozvoj regionu a informace o stavu, kterého by mìlo být
dosaženo. Strategické cíle se odvozují od vize regionu o jeho budoucím vývoji a SWOT
analýzy. Cíle by mìly využívat silné stránky a eliminovat slabé stránky mìsta, dále by mìly
využívat pøíležitosti rozvoje a reagovat na ohrožení rozvoje. Strategické cíle rozvoje obce
èi mìsta musí být v souladu se strategickými cíli strategie rozvoje kraje. [3]
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POLOHA A VNÌJŠÍ VZTAHY

3.1 Základní informace o obci
Obec Horka nad Moravou se nachází v Olomouckém kraji, 5 km severo-západnì od krajského mìsta Olomouce a 12 km východnì od mìsta Litovel. Se svou katastrální výmìrou
1189 ha, patøí mezi støednì velké obce v Èeské republice. Rozkládá se v hanácké nížinì a
na okraji Chránìné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Nadmoøská výška obce je 222
m.n.m. Obec Horka nad Moravou sousedí s mìstem Olomouc a obcemi Køelov, Chomoutov a Skrbeò.

Obr. 1. Orientaèní mapa [10]

Peèe• obce – obsahuje postavu sv.Mikuláše s biskupskou mitrou na hlavì, s berlou v pravé
a palmovou ratolestí v levé ruce. Nese letopoèet 1669.
Znak obce – Vychází z erbu vladykù z Horky, má zelené pole a nad kosmou kvádrovou
zdí s cimbuøím se tyèí uprostøed biskupská berla, èímž má být vedle zelených lesù Pomoraví a polí Hané pøipomenut pùvodní znak s biskupem Mikulášem. Znak schválil Parlament ÈR v kvìtnu 1999 dle návrhu heraldika J.Loudy. Znak získala obec spolu s praporem.
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Tab. 1. Základní informace o obci [10]
status:
NUTS 5 (obec):
kraj (NUTS 3):
okres (NUTS 4):
obec s rozšíøenou pùsobností:
povìøená obec:
historická zemì:
katastrální výmìra:
obyvatel:
zemìpisná šíøka:
zemìpisná délka:
nadmoøská výška:
PSÈ:
základní sídelní jednotky:
místní èásti:
katastrální území:
adresa obecního úøadu:

starosta / starostka:
Oficiální web:
E-mailová adresa:

obec
CZ0712 502545
Olomoucký (CZ071)
Olomouc (CZ0712)
Olomouc
Olomouc
Morava
11,93 km²
2261
49° 38’ 21’’
17° 12’ 32’’
220 m
783 35
2
1
1
nám.Osvobození 46/31
78335
Horka nad Moravou
Oldøich Nykl
http://www.horka.cz
obec@horka.cz

Obr. 2. Znak obce z roku 1999 [10]
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3.2 Pøírodní zdroje
Geologie
Obec Horka nad Moravou se nachází v Olomouckém kraji, poblíž mìsta Olomouce. Olomoucký kraj má rozlohu 490 123 ha a náleží do nìj 393 obcí. Na geologické stavbì severozápadní èástí kraje, a tedy i Horky nad Moravou, se podílí pøedevším pùvodní podloží, tedy
zejména kameninové, pøípadnì pískové a jílovité podloží s naplaveninami, pøekryté vrstvou kvalitní hnìdo až èernozemì na západní stranì obce. Na rozdíl od mnoha víceménì
stabilních podob katastru, se horecký v prùbìhu staletí mìnil. Bylo to zpùsobeno nejen
pøírodními, ale i umìlými zákroky do vodních tokù, vysušováním rybníkù a velkými záplavami, které se zde projevují po abnormálních srážkách (povodnì 1997).
Klimatologie
Podnebí obce lze charakterizovat jako podnebí mírného pásu mírnì kontinentální. Vzhledem ke své nadmoøské výšce spadá do mírnì chladné klimatické oblasti.
Srážkové pomìry
Území lze pøiøadit støednì-evropský typ roèního chodu srážek s maximem v letních mìsících a minimem v zimì.
Hydrologické pomìry
Obcí protéká øeka Èastava, která se vlévá do Moravy a je rozdìlena na dvì ramena. Voda
z ní se vlévá do Dunaje a dále do Èerného moøe. V èásti obce Sedlisko se nachází dva rybníky v bývalých pískovnách a malý obnovený rybník Èundrlák. Nedaleko obce je soustava
rekreaèních vodních ploch Podìbrady, které jsou pozùstatkem masivní tìžby písku po roce
1950.
Podzemní vody
Obec je v dùsledku geologické stavby bohatá na zdroje podzemních vod. Prameny se nevyznaèují kolísavou vydatností.
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HISTORIE

Významnou zmínku o Horce pøipomíná rok 1437, kdy dìdicem velkého majetku v Horce
se stal Mikuláš z Horky, bratr proslulého husitského váleèníka Jana Parduse z Horky. Roku
1535 se vesnice Horka a èást Sedlisko, staly majetkem královského mìsta Olomouce.
V roce 1710 zde byl rychtáø, purkmistr, 3 konšelé, hajný, porybný, míto vybíral šenkýø.
Jmenováni byli též dva tzv. kostelní otcové. Tento model obecní samosprávy s malými
úpravami vydržel až do poloviny 19. stol. Hlavním zdrojem pøíjmù obyvatel bylo tehdy
zemìdìlství, chov dobytka a rybáøství. V obci byl také kováø, mlynáø a hostinec.
V rozmezí druhé poloviny 19.stol. se zvedl poèet obyvatel v lokalitì spoleènì se Sedliskem
o témìø 1/3 oproti roku 1830. Rostl také poèet domù, který v roce 1900 dosáhl èísla 240
oproti roku 1830 (91). Koncem století zaèínají v Horce pùsobit první prùmyslové podniky.
Spoleèné louky byly postupnì rozdìlovány jednotlivým zemìdìlcùm, èímž bylo tímto zpùsobem zúrodnìno asi 150ha pùdy. V roce 1884 došlo ke stavbì silnice mezi Horkou a
Chomoutovem, èímž se zlepšily podmínky k cestování mezi tìmito vesnicemi. Vedle zemìdìlství a rybáøství rostl v obci i poèet malých živnostníkù a øemeslníkù. V roce 1885 zde
byl mlýn, pìt øezníkù, tøi kamnáøi, dva kováøi, stolaø, obuvník, krupaø, zelináø, drùbežník a
ètyøi hostince.
Velkým pøínosem pro Horku byla stavba železnièní lokální tratì z Olomouce do Litovle a
Èervenky a na druhou stranu do Kostelce a Prostìjova. Horecké nádraží bylo otevøeno
v roce 1883 spolu s tratí.
Mimoøádnou zmìnou v sociální struktuøe obce bylo založení a zprovoznìní Moravských
železáren v sousedním Øepèínì v roce 1907, protože pro nì byla právì Horka jedním
z nejbližších a nejdùležitìjších zdrojù nových pracovních sil. V roce 1901 byla též postavena první požární zbrojnice a zakoupena první ruèní støíkaèka.
Roku 1803 byla založena škola, která byla jednotøídní a stav žákù se pohyboval v rozmezí
100-120. V roce 1856 už však mìla škola 183 žákù z toho 127 z Horky a zbytek z okolí.
V roce 1880 došlo k radikálním zmìnám, protože poèet žákù stále rostl, došlo k pøístavbì a
rozšíøení školy. V roce 1905 byly pøistaveny další dvì uèebny, protože poèet žákù dosahoval 220 a v roce 1913 již 268 žákù.
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O 50 let pozdìji se díky stálému nárùstu obyvatelstva, pøedevším kvùli zvyšování zamìstnanosti v prùmyslových podnicích Olomouce, musela reorganizovat národní a støední škola
v Horce tak, že vznikla jedna tzv. osmiletá základní škola. Stavba nové školní budovy byla
zahájena v roce 1961 a dokonèena v roce 1963. Pro zábavní vyžití obèanù bylo v Horce
zøízeno v roce 1950 kino, které bylo v roce 1956 nahrazeno a pøestìhováno do nových
prostor. Pro informovanost obyvatel vycházel obèasník Horecký zpravodaj.
Po sametové revoluci 1989 se i v Horce život kompletnì zmìnil. Zaèalo období zmìn a to
jak v odvìtvích zemìdìlské, tak prùmyslové výroby. Struktura obce se zaèala od základù
mìnit díky možnosti soukromého podnikání. V souèasné dobì se obec skládá ze dvou spojených èástí, vlastní Horky a Sedliska. Podnikání a prùmyslová výroba se soustøedí do obou
èástí zhruba rovnomìrnì.

Obr. 3. Pohlednice Horky nad Moravou z roku 1939 [8]
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OBYVATELSTVO A BYDLENÍ

5.1 Demografický vývoj obyvatelstva
Poèet obyvatel v Horce nad Moravou se v historii znaènì mìnil. Nejvìtší pøírùstek byl patrný v období 1950 – 1965 , kdy se do poètu obyvatel promítnul prùmyslový rozvoj Olomouce. V tìchto letech se obyvatelé zabývali nejenom prací v zemìdìlství a èásteènì
v prùmyslu, ale je to období obrovského prùmyslového rozvoje Olomouce a rùstu poètu
zamìstnancù zejména v Moravských železárnách.

5.2 Skladba obyvatelstva
Jeden z hlavních ukazatelù zabývajících se strukturou obyvatelstva je poèet obyvatel.
V Horce nad Moravou èiní celkový poèet 2261 obyvatel. Z toho 1878 jsou dospìlí a 383
dìtí. Souèasná struktura obyvatelstva odpovídá vývoji osídlení v Èeské republice. V obci
se tak projevuje souèasný trend poklesu obyvatelstva, který je zpùsoben zejména ekonomickými podmínkami v obci, populaèním vývojem a nedostatkem pracovních pøíležitostí.
Tab. 2. Poèetní a vìková struktura obyvatelstva k 31.12.2007 [17]
Dospìlí
muži
poèet
905

Dìti
ženy

vìk
45,37

poèet
973

vìk
47,59

muži
poèet
vìk
211
8,40

Celkem
ženy
poèet
vìk
172
8,18

poèet
2261

vìk
40,05

5.3 Vìkové složení obyvatelstva
Z níže uvedeného grafu lze konstatovat, že nejvíce obyvatel obce se nachází
v produktivním vìku. Jedná se zejména o rozmezí 19-60 let, kdy celkový poèet èiní 1402
obyvatel.
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Vìkové složení obyvatelstva
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Graf. 1. Vìkové složení obyvatelstva k 31.12.2007 [17]

5.4 Bydlení
S vesnickým charakterem osídlení souvisí samozøejmì vìtší poèet domù než bytù. Obec
má zpracován územní plán obce, èímž je tímto rozdìlena na nìkolik zón s rùznou možností
výstavby. Nejvíce domù a bytù je soustøedìno do støedu obce, kde jsou také nejvíce rozšíøeny služby obèanùm. Zde se nachází také byty, které jsou ve vlastnictví obce, což v dnešní
dobì èiní 138 všech bytù a momentálnì probíhají jednání o prodeji bytù nájemníkùm do
osobního vlastnictví. S výstavbou nových bytù se zatím nepoèítá, i když zájemcù je stále
dost. Poslední výstavba bytových jednotek byla dokonèena v roce 1999, kdy byl pøedán
k užívání obecní dùm s 15-ti bytovými jednotkami.
V roce 2002 probìhla první etapa prodeje pozemkù ke stavbì rodinných domù v èástech
Na vinici a Sedlisko. Dnes je vìtšina z nich zastavìná a trvale obydlená. Druhá etapa prodeje obecních pozemkù probìhla na podzim 2005, kdy se jednalo o lokality Na vinici.
V budoucnu se chystá tøetí etapa v lokalitì mezi Horkou a rekreaèním územím Podìbrady,
kde by mohlo vzniknout až 20 nových rodinných domù.
V souèasné dobì je v obci celkový poèet domù (vè.panelákù) 684, z èehož 48 je jich neobydlených.
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TRH PRÁCE

6.1 Ekonomická aktivita
V obci je v souèasné dobì 1080 ekonomicky aktivních obyvatel a tento trend se již nìkolik
let nezmìnil. Nachází se zde málo pracovních pøíležitostí a obèané tak musí dojíždìt za
prací do Olomouce a okolních mìst. To je také jedním z hlavních dùvodù, proè se lidé
z obce neustále stìhují jinam. Obèané Horky hledají práci zejména v okrese Olomouc a
okolních mikroregionech.

Zamìstnanost obyvatel obce dle odvìtví
3%

6%

2%

4%

2%
21%

2%

11%
49%
Doprava,pošty,komunikace

Obchod,prodej,opravy mot.vozidel,pohostinství

Stavebnictví

Prùmysl

Svobodná povolání

Veøejná správa

Zemìdìlství,lesnictví,rybolov

Školství a zdravotnictví

Veøejné a sociální služby

Graf. 2. Zamìstnanost obyvatel obce dle odvìtví [12]

Obèané Horky nejèastìji pracují v sekundárním sektoru – prùmysl 49 % a stavebnictví
11%. Další oblast nejvìtšího zastoupení má obchod, prodej motorových vozidel a pohostinství, jež èiní 21 %. V primárním sektoru – zemìdìlství, lesnictví, rybolov pracuje asi 6
%. Ostatní odvìtví jako doprava, veøejná správa, sociální služby nebo svobodná povolání
nám dává dohromady 13 %.
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6.2 Nezamìstnanost
Ve srovnání s nezamìstnaností v okrese na tom obec není špatnì. Ovšem je zajímavé, že ve
srovnání s okolními obcemi je na tom Horka nad Moravou spoleènì se Skrbení nejhùøe,
pøitom napøíklad spojení do Olomouce je v ní zdaleka nejlepší.
Nezamìstnanost v okolních obcích k 31.12.2007 (v %)

5,6
5,4
5,2
5
4,8
4,6
4,4
4,2
Horka n./M.

Køelov

Skrbeò

Pøíkazy

Graf. 3. Nezamìstnanost v okolních obcích (v %) [18]

V obci podniká nemalé množství živnostníku. Nejèastìji jsou zde zastoupeny živnosti jako:
malíøství, kadeønictví, opravárenské služby, služby topení, voda, plyn, aj. Døíve tvoøilo
velkou èást pracovních pøíležitostí také zemìdìlské odvìtví, to ale v souèastné dobì stále
více ustupuje. V posledních letech mùžeme do nezamìstnaných osob zaøadit èerstvé absolventy støedních škol a odborných uèiliš•. Absolventi vysokých škol se na míøe nezamìstnanosti podílí jen málo, nebo• vìtšinou odjíždìjí za prací do velkých mìst nebo do zahranièí.
Tab. 3. Míra nezamìstnanosti v mikroregionech [18]
název mikroregionu
Olomoucko
Šternbersko
Unièovsko
Senicko
Litovelsko
Bouzovsko

poèet obyvatel
149 036
23 515
21 125
8 186
19 369
1 478

míra nezamìstnanosti
10,50%
12,50%
17,20%
11,50%
13,40%
15,80%
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INFRASTRUKTURA

7.1 Obèanské vybavení
Školství
V obci se nachází mateøská a základní škola a k tomu pøipojená školní jídelna.
Základní škola
S rostoucím osídlením Horky bylo potøeba vybudovat školu, kde by probíhala výuka organizovanì. První škola v Horce nad Moravou vznikla v roce 1790, kdy byla postavena školní budova u kostela. Novì vystavenou školu navštìvovali žáci z Horky, Sedliska a Chomoutova. Z dùvodu stále rostoucího poètu žákù bylo potøeba mnohem vìtší kapacity a
v roce 1963 se slavnostnì dokonèila a pøedala do užívání nová pavilónová škola, která i
pøes malé technické úpravy funguje dodnes.
Od roku 2001 má škola právní subjektivitu a je øízena obcí jako pøíspìvková organizace.
Roèní rozpoèet na provoz školy je 2 300 000,- Kè. Do rozpoètu je tøeba zahrnout náklady
na otop, elektøinu, platy, celkovou údržbu. Poslední vìtší investièní akcí ve škole byla
úprava sociálního zaøízení. Kvùli vysokým nákladùm byla tato akce rozdìlena na etapy po
pavilonech. Zde se právì odráží nedostatkovost rozpoètu, kdy na jednotlivých úpravách se
finanènì podíleli i podnikatelské subjekty v Horce. Celkový náklad rekonstrukce si vyžádal
350 000,- Kè. Na této èástce se podíleli dárci celkovou sumou 150 000,- Kè.
Vývoj poètu žákù na základní škole
375
350
325
300
275
250
poèet žákù

1992/93 1994/95 1996/97 1998/99 2000/01 2002/03 2004/05 2006/07
354

328

315

311

302

300

297

poèet žákù

Graf. 4. Vývoj poètu žákù na základní škole [15]
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Poèet dìtí, které navštìvují základní školu se stále snižuje, což má spojitost s nízkou porodností v Horce a okolních obcích a také tím, že se hodnì mladých lidí stìhuje za prací do
vìtších mìst. Podle výhledu na rok 2009 by mìlo školu navštìvovat v tomto roce jen 240
dìtí.
I pøi stále se snižujícímu poètu žákù má škola dobrou perspektivu, protože je v souèasné
dobì spádovou školou pro žáky z okolních vesnic jako jsou Køelov, Skrbeò a Chomoutov.

Obr. 4. Pavilónová základní škola [8]

Mateøská škola
Mateøská škola je stejnì jako základní škola pøíspìvkovou organizací. Roèní rozpoèet je
400 000,- Kè. Navštìvuje ji roènì 40 dìtí z Horky a okolních obcí. Pro svou kvalitu je vyhledávána rodièi i ze sousedních obcí (Køelov, Skrbeò). Pøednost však samozøejmì mají
dìti z Horky nad Moravou, jejichž rodièe jsou zamìstnáni. Ve škole jsou dìti rozdìleny do
dvou tøíd nezávisle na vìku. Je tím docíleno, že starší pomáhají mladším a mladší dìti se
mají od koho uèit. Mateøská škola pracuje podle rámcového vzdìlávacího programu, který
dìti pøipravuje jak pro školu, tak pro bìžný praktický život.
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Zdravotnictví
K základním službám zde patøí zdravotnictví. Obec nemá vybudováno zdravotní støedisko,
ale nachází se zde jednotlivé ordinace, které jsou ve vlastnictví lékaøe nebo je má
v pronájmu. V obci je též lékárna.
zubní ordinace – MUDr. Lea Kopecká
praktický lékaø pro dìti a dorost – MUDr. Zdena Konrádová
praktický lékaø pro dospìlé – MUDr. Eva Bílá
lékárna – Mgr. Zdeòka Temlíková
Právì zajištìní základní péèe s sebou nese znaèné finanèní nároky. Horka není pøíliš velkou
obcí a zejména mladí lidé mají svého lékaøe v Olomouci, proto se nyní intenzivnì jedná o
možnosti dotace ordinací z obecního rozpoètu tak, aby jejich služby zùstaly zachovány.
Jelikož se Horka nad Moravou nachází v blízkosti Olomouce, nebylo nutné øešit otázku
pohotovosti. Lékaøská pohotovost sídlí v Olomouci a je proto pro obec dostupná.
Lékárna byla vybudována v roce 2002 a v souèasné dobì je velmi využívána zejména staršími lidmi, kteøí tak nemusí cestovat za léky do mìsta. Její služby velice využívají i obèané
z okolních vesnic.
Obecní úøad a zastupitelstvo
V èele obce stojí uvolnìný starosta a místostarosta. Jedenáctièlenné zastupitelstvo se schází
zpravidla 1 x mìsíènì na veøejném zasedání, kterému pøedchází pøípravné zasedání.
Tab. 4. Zastupitelstvo obce [10]
Starosta obce
1.místostarosta
2.místostarosta, výbor bezpeènostní
Finanèní výbor
Kontrolní výbor
Poøádkový výbor
Bytový výbor
Sociální a kulturní výbor
Výbor pro životní prostøedí
Sportovní výbor
Èlen zastupitelstva

Oldøich Nykl
Josef Koloušek
Milan Vysloužil
Ing. Ivana Bartelová
Ing. Ivo Machar
Petr Konrád
Karel Dohnal
Vladimír Hladiš
Josef Svozil
Vlastimil Sedláèek
Milan Tisoò
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Rada obce dále zøídila jednotlivé komise:
▪

Komise bytová a sociální – péèe o staré a sociálnì potøebné obèany, sociálnì právní
ochrana dìtí, rozhodování o pøidìlování obecních bytù.

▪

Komise sportu a cestovního ruchu – poøádání závodù v dìtském motokrosu, péèe o
sportovní kluby v obci, poøádání zájezdù pro dìti ze základní školy.

▪

Komise kulturní – vydávání obèasníku Horecký zpravodaj, základní informace o dìní
v obci a na obecním úøadì.

▪

Sbor pro obèanské záležitosti – vítání nových obèánkù, osobní gratulace obèanùm
starších 70-ti let pøi kulatém životním jubileu, zlaté svatby atd.
Obec pøísluší k Olomouckému okresu a tedy veškeré povìøené úøady (stavební úøad, finanèní úøad) se nacházejí v Olomouci. Jejich dostupnost je pro obèany obce snadná vzhledem k dobrým možnostem dopravy (viz kapitola doprava).
Úøední dny jsou na obecním úøadì v pondìlí a støedu od 7.00 do 17.00hodin a v úterý od
7.00 do 14.30 hodin. Na obci se ale úøední dny striktnì nedodržují a tak je obèanùm otevøen úøad všech pìt pracovních dní v týdnu a ti pak mají možnost vyøídit své záležitosti
kdykoliv.
Pošta
Souèástí obecního úøadu v Horce je i poboèka Èeské pošty. Její úøední hodiny jsou: po-pá
od 7.00 do 16.30 hodin. Na poboèce je možno vyøídit veškeré listovní a penìžní služby.
Maloobchodní sí• a služby
Díky své rozloze je maloobchodní sí• v obci pomìrnì dobøe zastoupená. Sortiment zboží
není samozøejmì tak bohatý jako v supermarketech, ale i pøesto se zde nachází celkem 4
obchody s potravinami a nápoji, 2 ovoce a zeleniny, 1 veèerka, 2 obchody s odìvy, 1 prùmyslové zboží, 1 trafika. Základní služby jsou opravny, holièství, kadeønictví. Obèané existenci obchodù vítají i pøesto, že jsou zde vyšší ceny produktù.
Informaèní centrum
Nejen pro obèany Horky, ale i pro turisty funguje v Horce Informaèní centrum. Nemá
ovšem formu urèité instituce, ale funguje jako èást obecního úøadu. Vidím to jako velký
nedostatek, protože ne vždy mají úøedníci èas na všeteèné otázky turistù.
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Služby informaèního centra:
▪ Informace o kulturních památkách.
▪ Informace o službách v obci.
▪ Prodej suvenýrù, map, pohlednic, prùvodcù.
▪ Informace o kulturních a spoleèenských akcích v obci.
▪ Informace o cyklostezkách v okolí obce.
Knihovna
Knihovna se nachází v centru obce a využívá ji asi 350 ètenáøù, kteøí si mohou vybírat
z knihovního fondu, který obsahuje více než 11 000 dokumentù. K dispozici je i souborný
katalog knihoven okresu Olomouc a Èeská národní bibliografie, kterou vytváøí Národní
knihovna. Veøejnosti zde slouží i poèítaè, který mohou obèané využívat pro služby Internetu. V souèasnosti je cena Internetu pro veøejnost 0,80 Kè za minutu a pro èleny knihovny
30 Kè/hod.

7.2 Sociální sféra
Péèe o staré a osamocené obèany patøí k dalším úkolùm obce. Jak už bylo výše uvedeno
v obci pracuje sociální komise, která se snaží pøinášet podnìty v péèi o nì. Na sociální pomoc má obec vyèlenìnou èástku 50 000,-Kè z rozpoètu. Obèané kteøí už nemohou zùstat
doma si vybírají z nìkolika domovù dùchodcù, které se nachází v Olomouci nebo Litovli
(v souèasné dobì je v Domovì dùchodcù v Olomouci – Chválkovicích umístìno11 místních obèanù a v Penzionu v Litovli – 4).
Po pustošivých povodních byl v Horce vybudován nový obecní dùm s 15-ti bytovými jednotkami, kam byly umístìny pøednostnì rodiny, které byly postiženy ztrátou obydlí díky
povodním v roce 1997. Novostavba byla dokonèena v roce 1999 za 20 000 000,-Kè.
Do sociální oblasti pro starší obèany také patøí nabídka èinností a programù, které jsou pro
nì poøádány. V obci aktivnì pracuje Klub seniorù, který èasto poøádá právì tyto kulturní a
spoleèenské akce. Na sportovní tradici navazují také horecké Sokolky svým pravidelným
cvièením pro dùchodce, kde èasto pøednáší Mudr. J. Voèková o pøípadných zdravotních
potížích a jejich prevenci v období stárnutí.
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7.3 Technická infrastruktura
Plynofikace
Plynofikace obce byla zahájena v roce na pøelomu roku 1992/93 a byla dokonèena v roce
1994. Jednalo se o velkou investièní akci, na kterou si i pøes státní dotaci musela vzít obec
úvìr 6 000 000,- Kè, který je však již splacen. V souèasné dobì je v obci 513 plynových
pøípojek. Plynofikace byla v obci vybudována v délce 8,271 km a délka pøípojek k hlavní
trase je 1,21 km. V Horce je zøízena regulaèní stanice a odtud pokraèuje støednì-tlakovou
sítí DN 160 do sousední Skrbenì. Plynofikaèní sí• není v souèasnosti v majetku obce. Ta ji
prodala v roce 2003 Severomoravské plynárenské a.s. za 14 614 000,-Kè, která je zároveò
jejím provozovatelem.
Kanalizace a èistírna odpadních vod
V obci se nachází jedna centrální èistièka odpadních vod. Ta byla vybudována v letech
1997 – 1999 nákladem 21 256 785,-Kè. Pro tak velkou investièní akci žádala obec dotace
od Ministerstva životního prostøedí. I tak si obec musela vzít úvìr v celkové výši
12 000 000,-Kè.
Výše splátek èiní roènì 1 200 000,-Kè. Kapacita ÈOV je 3000 ekvivalentních obyvatel.
V souèasné dobì se vedou jednání o pøipojení èásti obce Chomoutov (její satelitní èásti) na
pøipojení k ÈOV. Došlo by tak k naplnìní kapacity èistièky o dalších 400 ekvivalentních
obyvatel.
Vodovodní øád
Obec nemá svùj vlastní zdroj pitné vody. V roce 1993 byla pøipojena na veøejnou vodovodní sí• mìsta Olomouce.
Chodníky
Chodníky jsou vybudovány pøes obec v délce asi 1,2 km. V loòském roce byl dokonèen
chodník v èásti Sedlisko. Plánuje se výstavba nového chodníku, který by spojoval èást Sedlisko s Horkou a který by zajistil zejména vìtší bezpeènost dìtí vracejících se ze školy.
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Telekomunikace a televize
V obci jsou tøi veøejné telefonní automaty provozované Èeským telefonem a.s. a jsou zde
pøístupné GSM sítì Vodafone, T-mobil a O2. Celkové pokrytí všech sítí je asi 99% na celém území obce.
Kabelová televize v obci není. Po celém území je možno sledovat programy ÈT1, ÈT2,
Nova a Prima. Jednou z možností získání kabelové televize je projednání o zavedení kabelové televize s olomouckou spoleèností Elektronika spol.s r.o., nebo nákup vlastního zaøízení od spoleènosti Kabel plus a.s.
Odpadové hospodáøství
Likvidace odpadu pøináší všem obèanùm a obcím v Èeské republice nemálo starostí. Náklady na svoz odpadu jsou jedním z významných položek, které každoroènì zatìžují rozpoèet. Už šestým rokem funguje v obci svoz tøídìného odpadu. Svoz provádí olomoucké
Technické služby a.s.
Tab. 5. Poplatky za odvoz odpadu [10]
Obèané žijící na svozovém místì trvale starší 15 let
Dìti trvale žijící na svozovém místì 6 – 15 let
Studenti
Obèané žijící mimo svozová místa
Dìti do 6 let a obèané starší 80 let jsou od poplatku osvobození

400,-Kè
200,-Kè
200,-Kè
150,-Kè

Tab. 6. Celkové náklady za odvoz odpadu [10]
Celkové náklady na odvoz odpadu
Vybere se od:
a) obèanù
b) podnikatelù
c) Eko-kom

679 000,-Kè
482 000,-Kè
35 470,-Kè
99 000,-Kè

Obec je zapojena do systému spoleènosti Eko-Koma.s., která obci dává pøíspìvek podle
množství vytøídìného odpadu. Tyto peníze jsou pak zpìtnì použity na nákup kontejnerù,
úklid atd. Dvakrát roènì probíhá v obci svoz velkoobjemového a nebezpeèného odpadu.
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Ostatní technické vybavení obce
V obci se nevyskytuje poboèka Policie Èeské republiky. K technické vybavenosti hasièského sboru dobrovolných hasièù patøí hydrant a požární nádrž. Strojové vybavení èítá dva
požární automobily T-138.
Bohužel se zde kromì pošty nevyskytuje žádný bankovní ústav. Nejbližší bankomat Èeské
spoøitelny a.s. a Komerèní banky a.s. je buï v Olomouci nebo Štìpánovì. Existenci bankomatu by jistì uvítali nejen obèané, ale i turisté.

7.4 Doprava
Dopravní sí• v obci je pomìrnì dobrá. Mùžeme zde najít silnièní, autobusové i vlakové
spojení.
Silnièní spojení – obec má silnièní spojení s Olomoucí po státní silnici E-446 a po státní
silnici E-635.
Autobusové spojení – jedná se o linky è. 20 a è.18, tyto linky obcí projíždí a spojují ji tak
s Olomoucí a s okolními vesnicemi (Skrbeò, Chomoutov). Autobusovou dopravu zajiš•uje
olomoucký Dopravní podnik a.s. Protože je Horka nad Moravou samostatnou obcí, je nutné dané linky dotovat z obecního rozpoètu roèní èástkou 800 000,-Kè. Poèet zastávek
v obci je 5. O údržbu a poøádek na zastávkách se stará obec spolu s veøejnì prospìšnými
pracovníky, které obec zamìstnává za podpory úøadu práce.
Vlakové spojení – obec Horka nad Moravou leží na trase Olomouc – Kostelec, je to tra• è.
275. Železnièní tra• tedy obcí prochází a je zde situována pouze jedna zastávka.
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HOSPODAØENÍ A ROZPOÈET OBCE

8.1 Rozpoèet
Obec jako základní územnì-samosprávní jednotka hospodaøí podle schváleného rozpoètu,
který se pøipravuje vždy na podzim. Pøi pøípravì rozpoètu spolupracují zástupci obce
s finanèním výborem a radou obce. Koneèné schválení probíhá v zastupitelstvu poté, co je
schválen státní rozpoèet. Pøed schválením rozpoètu v zastupitelstvu musí být rozpoèet uveøejnìn na úøední desce po dobu 15 dnù a musí být umožnìno obèanùm seznámit se s ním a
vyjádøit se k nìmu. Pokud by zastupitelstvo nestihlo rozpoèet schválit v pøedešlém roce,
hospodaøí obec podle rozpoètového provizoria, ale takto není možné realizovat nové investice. Rozpoèet obce Horka nad Moravou byl zatím vždy schvalován v prosinci pøedešlého
roku. Zastupitelstvo také provádí úpravy na základì rozpoètových opatøení, které dostává
obec od Olomouckého kraje. Jedná se o schválení dotací, které pøicházejí v prùbìhu roku a
vìtšinou jsou vázané pøesným úèelem použití.
Pøíjmovou èást tvoøí:
Daòové pøíjmy (danì sdílené – napø. DPH a danì výluèné – daò z nemovitostí, daò
z pøíjmù za obec), místní poplatky.
Nedaòové pøíjmy (pøíjmy z vlastní èinnosti, pøijaté vrátky transferù a ostatní pøíjmy
z finanèního vypoøádání pøedchozích let, pøíjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní
nedaòové pøíjmy, pøijaté splátky prostøedkù,…).
Kapitálové pøíjmy (z akcií, z prodeje majetku).
Pøijaté dotace (na výkon správy, na mzdy do školství, na les, na volby, investièní dotace,…).
Výdajovou èást tvoøí:
Bìžné výdaje (neinvestièní výdaje na platy, neinvestièní nákupy a související výdaje, neinvestièní transfery podnikatelským subjektùm, …).
Kapitálové výdaje (investièní nákupy a související výdaje, nákup akcií a majetkových
podílù, investièní transfery, investièní pùjèené prostøedky, ...).
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Financování: (financování z tuzemska, financování ze zahranièí, opravné položky
k penìžním operacím).

Tab. 7. Rozpoèet 2007 – pøíjmy [10]
oddíl pol.
0 1111
0 1112
0 1113
0 1121
0 1211
0 1337
0 1341
0 1343
0 1347
0 1361
0 1511
0 4112
0 4121
0 4131
1019 2131
2321 2111
3314 2111
3612 2132
3613 2132
3632 2111
3722
6171
6310 2141

druh pøíjmu
Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv. èinnosti
Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ
Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnosù
Daò z pøíjmù právnických osob
Daò z pøidané hodnoty
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psù
Poplatek za užívání veøejného prostranství
Poplatek za provozování výherních hracích pø.
Správní poplatky
Daò z nemovitosti
Neinvestièní pøij.dotace ze SR
Neinvestièní pøij.dotace od obcí
Pøevod do soc. fondu
Pøíjmy z pronájmu pozemkù
Stoèné
Èinnosti knihovnické
Bytové hospodáøství - nájem, služby
Pøíjmy z pronájmu ost. nemovitostí
Pronájem hrobù
Sbìr a svoz komunálních odpadù
Èinnost místní správy
Pøíjmy z úrokù
Pøevod z roku 2006
CELKOVÉ PØÍJMY

rozpoèet
2 700 000,00 Kè
750 000,00 Kè
170 000,00 Kè
3 400 000,00 Kè
5 400 000,00 Kè
590 000,00 Kè
13 000,00 Kè
6 000,00 Kè
40 000,00 Kè
100 000,00 Kè
1 000 000,00 Kè
608 175,00 Kè
225 000,00 Kè
65 000,00 Kè
70 000,00 Kè
700 000,00 Kè
2 000,00 Kè
335 000,00 Kè
146 000,00 Kè
100 000,00 Kè
226 000,00 Kè
20 000,00 Kè
100 000,00 Kè
9 206 566,00 Kè
25 972 741,00 Kè
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Tab. 8. Rozpoèet 2007- výdaje [10]
oddíl pol.
2212
2221 5193
2321
2329
3113
3314
3326
3399
3419
3612
3631
3632
3635 6119
3639
3722
3745
4319
4349
5512
6112
6171
6310
6330 5342
8124
6409 5901

popis
Silnice
Výdaje na dopravní územní obslužnost
Odvádìní a èištìní odpadních vod
Odvádìní a èištìní odpad.vod (ÈOV)-provoz
Základní škola
Èinnosti knihovnické
Poøízení,zachování a obnova památek
Ostatní nál. kultury, církví
Ostatní tìlovýchovná èinnost
Bytové hospodáøství
Veøejné osvìtlení
Pohøebnictví
Územní plán
Komunální služby a územní rozvoj
Sbìr a svoz komunálních odpadù
Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò
Klub seniorù
Doplatky peèovatel. služby
Požární ochrana - dobrovolná èást
Zastupitelstvo obcí
Èinnost místní správy
Obecné pøíjmy a výdaje z fin.operací
Pøevod do sociálního fondu
Splátky pùjèek celkem
Rezervy /pøevod do pøíštího roku/
CELKOVÉ VÝDAJE

rozpoèet
50 000,00 Kè
800 000,00 Kè
750 000,00 Kè
1 350 000,00 Kè
3 985 000,00 Kè
50 000,00 Kè
40 000,00 Kè
120 000,00 Kè
610 000,00 Kè
500 000,00 Kè
550 000,00 Kè
30 000,00 Kè
50 000,00 Kè
3 300 000,00 Kè
1 170 000,00 Kè
100 000,00 Kè
30 000,00 Kè
25 000,00 Kè
575 000,00 Kè
900 000,00 Kè
4 100 000,00 Kè
263 000,00 Kè
65 000,00 Kè
1 515 600,00 Kè
5 044 141,00 Kè
25 972 741,00 Kè

8.2 Fondy
Povodòový fond oprav
Vznikl v roce 1997 na základì poskytnutí návratné finanèní výpomoci Ministerstvem pro
místní rozvoj na dobu 10 let, tj. do roku 2007. Byl urèen pøedevším na opravy budov a bytù
poškozených povodní. Návratná finanèní výpomoc èinila 2 270 000,-Kè. Poskytování pùjèek (výše pùjèky, doby splácení, úrok) je upraveno vyhláškou obce. Z fondu bylo pùjèeno
od roku 1997 obyvatelùm Horky celkem 4 720 000,-Kè.
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Sociální fond
Sociální fond je tvoøen pøídìlem z hrubých mezd pracovníkù a je urèen zamìstnancùm jako
pøíspìvky na rodinné a dìtské rekreace, stravování, kulturní a sportovní èinnosti, pùjèky,
dary pøi životních a pracovních výroèích, ošatné a ochranné pomùcky.

Kompletní rozvaha za rok 2007 je uvedena jako PØÍLOHA P I.

8.3 Rozpoèet obce na rok 2008
Tab. 9. Rozpoèet obce na rok 2008 [10]
Pøíjmy:

Výdaje:

Pøíjmy:

19 322 175,- Kè

Pøevod z roku 2007:

11 895 000,- Kè

Celkem:

31 217 175,- Kè

Výdaje:

29 701 575,- Kè

Splátky z úvìrù:

1 151 600 ,- Kè

Celkem:

31 217 175,- Kè
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PRÙMYSL A STAVEBNICTVÍ

9.1 Pøehled nejvýznamnìjších firem a živnostníkù v obci
Autodemont – karosáøské díly » Firma vznikla v roce 1991 v Topolanech u Olomouce. Do
Horky pøesídlila v roce 1993. Sídlem firmy se stal bývalý dùm Osvìtové besedy. Firma
byla vybudována aktivním podnikáním manželù Sedláèkových v oblasti výroby a prodeje
karosáøských dílù na vozy Škoda. K pùvodnímu zamìøení, které stále zùstává nosným prvkem podnikatelské èinnosti, se postupnì pøidávali další. V roce 1996 firma kupuje výrobní
a skladovací haly v Hranicích na Moravì a rozjíždí velkovýrobu karosáøských dílù
s vlastním vybavením a ve vlastních prostorách. Poèet zamìstnancù se zvyšuje z 12 na 41,
kdy vìtšina je zamìstnána ve výrobní lince v Hranicích. Své výrobky vyváží do Polska,
Maïarska a na Slovensko. Autodemont je významným zdrojem pracovních pøíležitostí
v Horce nad Moravou, zamìstnává 24 místních obèanù.
Delta army s.r.o. » Vojenský opravárenský podnik 013, který se zabýval opravami radiolokaèní techniky, zabezpeèovacími systémy a diagnostickými radiostimulátory, byl v roce
1997 prodán soukromé firmì Delta army s.r.o.. Firmì se podaøilo restrukturalizovat výrobu
a udržet stávající prvky, ovšem za cenu velkého snížení stavù pracovních míst. Pøed touto
zmìnou v nìm bylo zamìstnáno 380 osob, z toho 170 pøímo z Horky. Dnes je poèet jejich
zamìstnancù 31, z toho 14 z obce. Firma momentálnì investuje do oprav svých prostor a
inovuje vozový park. Nevyužité prostory jsou pronajímány rùzným soukromým firmám,
jako je AGC – autoskla s.r.o., PC skonto s.r.o., Opravy a prodej lesní a zemìdìlské techniky Pavel Vanìk, Autodoprava Michalec.
AGC autoskla s.r.o. » Je jednou z hlavních firem na trhu s automobilovými skly v ÈR.
Tato skla nevyrábí, pouze prodává a zastupuje pøední svìtové a domácí výrobce. Prioritou
firmy je postupné ovládnutí trhu s automobilovými skly v ÈR. Momentálnì zamìstnává 6
místních obèanù. Celkovì má poboèka AGC v Horce 11 zamìstnancù. Její investice jsou
hlavnì do dopravních zaøízení, protože má velké skladové prostory.
Kovoobrábìní Vraštil » Firma Kovoobrábìní Vraštil vznikla v roce 1994, jako malá zámeènická firma. Postupným rozšiøováním výroby a investicemi do strojù a zaøízení se mohutnì rozrostla. V dnešní dobì, kromì zámeènické výroby a obrábìní pro soukromé firmy a
osoby, jsou jejím hlavním zákazníkem Èeské dráhy. Díky rùstu zakázek firma rozšíøila
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poèet zamìstnancù na 26, z toho 8 z obce. Její hlavní investièní akcí je výstavba nové výrobní haly, která si vyžádá investici cca 6 000 000,-Kè. Firma hodlá dále rozvíjet svou èinnost a spolupráci se svými partnery.
LN – group s.r.o. » Firma LN–group pùvodnì vznikla jako prodejce a velkosklad alkoholických nápojù. Od této èinnosti postupem èasu upustila, zejména kvùli nastupující výstavbì supermarketù. Firma se však dokázala pøeorientovat na jinou komoditu a zamìøení.
Hlavní náplní její èinnosti se stalo balení, sklad a doprava cukru pro cukrovary. Firma jako
jediná v ÈR (kromì velkých cukrovarù) vlastní linku na výrobu kostkového cukru. Souèasnì provozuje i mezinárodní kamionovou dopravu. V roce 2002 se stala výhradním zástupcem a distributorem náhradních sladidel EQUAL pro ÈR. Bohužel pro obec se firma pøestìhovala do Olomouce, kde vlastní provozní prostory. Do nových prostor pøešli i kmenový
zamìstnanci z Horky.
PC skonto s.r.o. » Tato firma s pùvodním sídlem v Olomouci se pøestìhovala do pronajatých prostor v areálu Delta army. Její hlavní èinností je prodej, opravy a repase osobních
poèítaèù. Problémem firmy je nedostatek kvalifikovaných pracovníkù. Z tohoto dùvodu
firma zamìstnává pouze 2 obèany z Horky nad Moravou.
KDV s.r.o. » Je firmou vyrábìjící døevìná euro-okna a dveøe do domù a bytù. Své výrobky
provádí sériovì i na zakázku. Na trhu pùsobí od roku 1995. Její prioritou je vyrábìt kvalitní
produkty a mít dobré jméno. Zamìstnává 8 zamìstnancù, z toho 4 místní. Plánovanou investicí je výstavba a rozšíøení stávajících výrobních prostor.
Stavební práce m. Stavarèík » Pùvodnì rodinný podnik, jediná stavební firma v Horce nad
Moravou, se specializuje na provádìní rùzných staveb a stavebních úprav, zemní a výkopové práce. Firma disponuje vlastním strojovým vybavením. V souèasné dobì má 4 zamìstnance, všechny z Horky nad Moravou.

Dále v obci pùsobí firmy a živnostníci, kteøí i když nemají mnoho zamìstnancù pøispívají
k rozvoji služeb. Najdeme zde nìkolik automechanických dílen, zámeèníkù, elektrikáøské
práce, plynaøe atd.
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10 ZEMÌDÌLSTVÍ
Zemìdìlství bylo v obci s venkovským osídlením a velkou rozlohou vždy dùležité, pøinášelo obživu pro obyvatele a pracovní místa.
Tab. 10. Druhy pozemkù nacházející se v obci
a jejím blízkém okolí (údaje v ha) [12]
Celková výmìra pozemku
Orná pùda
Chmelnice
Vinice
Zahrady
Ovocné sady
Trvalé travní porosty
Zemìdìlská pùda
Lesní pùda
Vodní plochy
Zastavìné plochy
Ostatní plochy

1 194
562
38
110
710
271
93
28
92

Jelikož Horka nad Moravou je typickou obcí Hané, podmínky pro pìstování rùzných zemìdìlských produktù tu jsou ideální. Na polích se zde pìstuje pøevážnì pšenice, kukuøice,
jeèmen, ale i cukrová øepa, mrkev a mák. Z dobytka se tu chová skot, ovce a prasata, dnes
však už jen pro vlastní potøebu obèanù. V obci podnikají po rozpadu a krachu zemìdìlského družstva dva samostatnì hospodaøící rolníci.
Skladba zemìdìlské pùdy v obci (%)

6

2

8

18

orná pùda
5

16

zahrady
trvalé travní porosty
zemìdìlská pùda
lesní pùda

13

vodní plochy
zastavìné plochy

32

ostatní plochy

Graf. 5. Skladba zemìdìlské pùdy v obci (v %) [12]
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Pozemky v obci obhospodaøuje Zemìdìlské družstvo Unèovice. ZD Unèovice vzniklo dne
6.12. 1991 a sídlí v Litovli – Unèovicích. V prùbìhu roku mívá až 250 zamìstnancù, což je
dáno zejména nárùstem sezónních prací v letním období. ZD Unèovice se zabývá zejména
tìmito èinnostmi:
▪

Rostlinná výroba kombinovaná se živoèišnou

▪

Chov skotu

▪

Výroba krmiv

▪

Èinnost v rostlinné výrobì

▪

Silnièní nákladní doprava
ZD Unèovice obhospodaøuje vìtšinu ze zemìdìlské pùdy kolem Horky nad Moravou.
Ostatní drobní rolníci v obci hospodaøí pouze na svých prostorách. Nemají žádné zamìstnance.
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11 ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ
Jak už bylo uvedeno, obec Horka nad Moravou se nachází na okraji CHKO Litovelské
Pomoraví a èásteènì do nìj zasahuje.

11.1 CHKO Litovelské Pomoraví
CHKO Litovelské Pomoraví se rozkládá na pomìrnì velkém území od mìsta Mohelnice po
Olomouc. Zahrnuje nìkolik obcí, namátkou Støeò, Lhotu, Hynkov atd. a èásteènì i Horku
se Sedliskem. Vìtšinu území CHKO pokrývají lužní lesy, jejichž nutná existence se projevila zejména pøi nièivých povodních v roce 1997.
V CHKO jsou vytvoøeny kvalitní cyklostezky, které návštìvníkùm usnadòují pohyb po
oblasti a umožòují její poznání v celé své neporušené kráse.

Obr. 5. Orientaèní mapa CHKO Litovelského Pomoraví [13]
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11.2 Fauna v obci
Díky tomu, že se obec rozkládá na okraji CHKO Litovelské Pomoraví, pøežívají v katastru
obce i zvíøata, která potøebují k životu zdravé lesy a mokøadní prostory kolem øeky Moravy. Vyskytuje se zde asi 105 druhù ptákù a asi 75 jich tu i hnízdí napø. chøástal polní,
bramborníèek lesní, sýkora úhelníèek, koòadra.
Mùžeme se tu setkat s mnohými savci, k nejznámìjším patøí: veverka obecná, jelen evropský, srnec, liška, mývalovec kuní, jezevec. V øece Moravì našel své útoèištì bobr americký. Za povšimnutí jistì stojí výskyt vydry øíèní, která se pomalu vrací do volné pøírody podél øeky Moravy.
Z plazù se na území obce vyskytuje slepýš køehký, užovka obojková a zmije obecná, která
je silnì ohrožena. V mokøadách se výbornì daøí mnohým druhùm žab.

11.3 Ochrana životního prostøedí
Se zmìnou života spoleènosti souvisí i fakt, že horecká krajina zaniká. Hlavní dùvody jsou
lesní hospodáøství, turistika a lov.
Nejèastìjší problémy ochrany pøírody jsou v oblasti vodních tokù (správci tokù prosazují
regulaci koryt – ochranáøi usilují o uchování koryta blíže pøírodnímu stavu). Dalšími velmi
závažnými problémy jsou hospodaøení v lesích a stavební èinnost v krajinì (lidé èasto chtìjí stavìt v pøírodnì zachovalém prostøedí, èímž by hrubì narušili rovnováhu a èistý, pøírodní ráz krajiny). Pro rozvoj obce se stává prioritním cestovní ruch. Je dùležité, aby turisté,
kteøí chtìjí poznat zdejší krásu, byli k pøírodì ohleduplní, využívali znaèené turistické trasy
a cyklostezky.
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12 KULTURA A PAMÁTKY
12.1 Památky
Pokud si uvìdomíme význam turistického ruchu pro obec, zjistíme, že památky v obci mají
nejen velkou historickou hodnotu, ale jsou zároveò lákadlem pro turisty a tím i pøísunem
penìz do pokladnice obce. Ovšem ze staré zástavby se nedochovalo mnoho staveb, protože
Horka je v tìsném sousedství Olomouce, která však o své památky vždy peèovala, kdežto
v Horce se spíše rekonstruovalo a mìnilo.
Kostel a škola
K nejkrásnìjším a nejstarším stavbám, které se v Horce dochovaly patøí kostel a stará škola. Ještì dlouho po tøicetileté válce zùstávaly okolnosti kolem horeckého kostela a fary nevyjasnìné. Kostel existoval již pøedtím, ale nedochovaly se žádné záznamy o stavbì, vybavení atd. První nalezený záznam hovoøí o rekonstrukci roku 1659. Po roce 1662 mìl dva
zvony, tøi oltáøe, dva støíbrné kalichy, køížek, monstranci, køtitelnici a šest kastlí. Zpovìdnice byla dobudována v roce 1681. V roce 1784 se kostel rozrostl o faru. Byl postaven
zejména místními obyvateli a obyvateli Skrbenì a roku 1788 byla pøistavìna vìž. Kostel po
drobných úpravách stále plní své služby pro vìøící.

Obr. 6. Kostel a stará škola [8]

První známá zpráva o horecké škole a uèiteli pochází již z roku 1662. Konstatuje se však,
že škola ve vsi chybí a katechismus vyuèují olomouètí jezuité. V té dobì se vyuèovalo pøevážnì po domech. Budova školy byla postavena až v roce 1790. Vyuèování probíhalo èes-
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ky a pøíjem uèitele tvoøil tehdy 120 zlatých. Je to budova na obrázku s kostelem (na pravé
stranì), dnes velmi zchátralá a nevyužitá.
Požární zbrojnice
V roce 1884 byl v Horce založen sbor dobrovolných hasièù, což si vyžádalo postavení požární zbrojnice. Ta však byla nìkolikrát bìhem své historie rekonstruována, takže
z pùvodní stavby se dochoval pouze tvar budovy pocházející z roku 1889. Jinak budova
prošla kompletní rekonstrukcí v roce 2000.
Pomník
Jedním z aspektù kulturnosti zdejších obyvatel je jejich snaha odvdìèit se tìm, kteøí se nìjakým zpùsobem zasloužili o život v Horce. Po 2. sv. válce byl v samotném støedu obce
vybudován památník obìtem války, a• už samotným obyvatelùm Horky, nebo jejich osvoboditelùm. Pomník je urèen obìtem 1. a 2.sv. války a byl postaven v roce 1946.
Budova obecního úøadu
Historie budovy obecního úøadu spadá do období roku 1880 – 1895, kdy v Horce a Sedlisku pøibylo celkem 21 domù. Do té doby sídlil starosta a zastupitelstvo ve staré budovì,
která se bohužel do dnešních dnù nedochovala.

Obr. 7. Budova obecního úøadu [8]
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Mlýn a elektrárna
První písemná zmínka o mlýnu v Horce se datuje rokem 1535, kdy Jiøík, Jakub, Václav a
Mikuláš, bratøi Hoøeèští z Horky, drželi po svém otci právo pouštìt vodu na mlýn. Od té
doby prošel velkým vývojem, ovšem nejvìtší událostí bylo osazení mlýna turbínou v roce
1910. Dodnes je tato turbína plnì funkèní a dodává do elektrické sítì 180 kW energie, což
nahradí spotøebu asi 1300 t spotøeby hnìdého uhlí tepelné elektrárny.
Pamìtní deska Josefu Albrechtovi
Josef Albrecht, hodností: rotný, rodák z Horky nad Moravou má na svém rodném domì
vystavenu pamìtní desku, která navždy pøipomíná jeho osobní hrdinství ve 2.svìtové válce.
Zahynul pøi havárii letounu RAF Wellington KX/H u Bentley Priory pøi návratu z náletu na
Brémy. Josef Albrecht je pohøben na høbitovì Pinner Harrow v Middlesexu a je vzpomenut
v èestné knize padlých v bitvì o Británii v kapli Westminsterského panství. Spolu s ním
zahynula celá posádka letounu Wellington.

12.2 Kultura a tradice
Horka nad Moravou bývá oznaèována za obec lidových umìlcù. Je známa svými písnìmi a
tanci. Obec proslavil také umìlecký øezbáø Jiøí Halouzka. Do horecké pøírody jezdil rád za
odpoèinkem herec Jan Kanyza, olomoucký rodák. V souèasné dobì Horka postrádá výrazné umìlecké osobnosti a události. V minulosti byla velmi populární tzv. Rùžová slavnost a
dožínky. V souèasnosti je velkou kulturní akcí tzv. Myslivecký den poøádaný na Lovecké
chatì v krásném prostøedí Litovelského Pomoraví. Akce je poøádána již dvanáctým rokem
za úèasti pøedních osobností Horky a Olomouce a tìší se velkému zájmu divákù.
Kino
Kino mìlo v kultuøe Horky neodmyslitelnou tradici. Bylo vybudováno v obecních prostorách v roce 1966. Nejvìtší návštìvnosti dosáhlo v roce 1979 , kdy mìlo 129 pøedstavení
pro více než 6000 divákù. Pøi Osvìtové besedì pùsobila v kinì dechová a taneèní hudba,
poøádaly se hudební kurzy a besedy. Od roku 1985 však zájemcù o pøedstavení ubývalo, až
se ekonomicky provoz kina obci nevyplatil a v roce 1988 bylo zrušeno. V dnešní dobì jsou
jeho prostory bohužel nevyužity.
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Muzeum
Horka nad Moravou nemá vlastní muzeum. Jediným èásteèným muzeem v obci je mlýn
s elektrárnou v soukromých rukou p. Zindráka, který nepravidelnì umožòuje prohlídku
svého mlýna a technické památky – funkèní elektrárny z roku 1910. Mnozí obyvatelé Horky pøispìli do muzea v nedalekých Pøíkazích. Jedná se o tzv. Moravský skanzen, kde jsou
kromì klasických hanáckých obydlí vystaveny též zemìdìlské nástroje a stroje, které využívali rolníci k práci na poli. Jedná se o stálou expozici.
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13 CESTOVNÍ RUCH A REKREACE
Horka nad Moravou je díky pøírodním krásám a blízkosti lužních lesù a CHKO Litovelské
Pomoraví tradièní a vyhledávanou turistickou oblastí zejména pro obyvatele okolních mìst
Olomouce a Litovle. Turisté sem pøijíždìjí zejména za poznáním pøírody, odpoèinkem a
zábavou. A• už se jedná o turistiku, v létì cykloturistiku a v zimì zejména bìžecké lyžaøské sporty. Turistická návštìvnost je zde pøevážnì celoroèní se silnìjší letní a zimní sezónou. Nedostatkem pro obec je hlavnì malá ubytovací kapacita a neexistence doplòkových
aktivit (bazén, sauna) atd. Do budoucna by se tento problém mìl stát hlavní prioritou obce.

13.1 Sporty
Turistika
Pìší turistika
Vyznaèené turistické trasy zavedou návštìvníky do typické krajiny lužních lesù s loukami a
malebnými zákoutími øeky Moravy, mohou projít Panenským lesem a navštívit pøírodní
jezera Podìbrady. Èastým cílem turistù a návštìvníkù Panenského lesa je Lovecká chata,
která se stala oblíbeným výletním místem.
Cykloturistika
Poslední dobou se kromì pìší turistiky rozvíjí i cykloturistika . Zdejší krajina nabízí mnoho
možností cyklovýletù, mezi kterými si jistì vyberou zaèínající i zkušení cyklisté. Cílem
rozvoje turismu je spolupráce v rámci regionu, vytváøení projektù na celkovou propagaci
regionu a na spolupráci mezi jednotlivými obcemi (právì napøíklad v tvorbì cyklostezek).
Kolem obce a v CHKO je vyznaèeno asi 20 km cykloturistických tras.
Zimní sporty
Pro milovníky zimních sportù se v Horce nad Moravou naskýtá pouze jedna pøíležitost a
tou je bìžecké lyžování v lužních lesích a CHKO. Tato skuteènost je dána zejména geografickou polohou Horky, která leží na rovinì. Jinak není nabídka zimních sportù prakticky
žádná, snad kromì bruslení na zamrzlých obecních rybnících a ve støedisku Podìbrady.

Ostatní aktivity
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Návštìvníci obce mohou v letních mìsících využít ke koupání pøírodní koupalištì Podìbrady, které je v katastru obce. Možností aktivnì odpoèívat je také pronájem konì i
s instruktorem na Lovecké chatì, nebo využití tamních sportoviš•. V obci je možné si zahrát tenis, fotbal, volejbal a minigolf.

13.2 Ubytování v obci
V Horce nad Moravou se nachází 2 ubytovací zaøízení:
 Lovecká chata Horka nad Moravou
Lovecká chata Horka nad Moravou je oblíbeným výletním místem se stylovou restaurací, s
možností ubytování, zázemím pro nejrùznìjší setkání a spoleèenské akce (semináøe, porady, sportovní soustøedìní...) a širokou nabídkou volnoèasových aktivit - mysliveckých,
loveckých, outdoorových, lanových. Její blízké okolí skýtá velkou øadu možností
k aktivnímu odpoèinku. Mùžete se zde projet na koni, zkusit své schopnosti a odvahu
v lanovém centru, zahrát si minigolf, petanque, paintball, kopanou èi beach voleyball, zastøílet si z luku èi z brokovnice, projet se na kole èi motorové ètyøkolce nebo si jen tak vyjít
do kouzelné okolní pøírody. Lovecká chata má celkovou ubytovací kapacitu 45 osob. Nabízí ubytování ve 2 a 3 lùžkových pokojích.
 Penzion Horka
V Penzionu Horka najdou ideální ubytování ti, kdo hledají ubytování na svých pracovních
cestách, rekreaèních toulkách, výletech a trasách. Kapacita penzionu je 12 osob ubytovaných v šesti dvoulùžkových pokojích typu standard. Ke specialitám Penzionu Horka patøí
napøíklad možnost zahradního posezení s grilováním.

13.3 Tipy na výlety do blízkého okolí
 Poutní chrám Navštívení Panny Marie, ZOO Olomouc, Svatý Kopeèek (15 km)
 Láznì Slatinice (15 km)
 Hrad Šternberk (18 km)
 Expozice lidové architektury Pøíkazy (10 km)
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14 SWOT ANALÝZA
14.1 Silné stránky
▪ geografická poloha – blízkost Olomouce,
▪ technická infrastruktura,
▪ dopravní dostupnost a napojení na dálnièní sí•,
▪ kvalita a vybavenost službami,
▪ existence základní školy,
▪ vyrovnanost rozpoètu,
▪ nízká zadluženost obce,
▪ stálé investice do rozvoje obce a údržby obecního majetku,
▪ vyšší pøíjmy ze sdílených daní, danì z nemovitostí,
▪ možnost pùjèek sociálnì slabším obyvatelùm,
▪ velmi dobrá kvalita životního prostøedí,
▪ velké množství pøíležitostí pro turistiku v letních mìsících.
Za jednu z nejdùležitìjších silných stránek považuji geografickou polohu obce. Tìsná blízkost mìsta Olomouce je nejvìtší výhodou. Lidé tak mohou bez problému dojíždìt do práce
nebo do škol. Do obce jezdí mìstská hromadná doprava témìø celý den ve velmi krátkých
èasových intervalech.

14.2 Slabé stránky
▪ nedostatek pracovních pøíležitostí,
▪ chybìjící katastrální a finanèní úøad,
▪ špatné možnosti pro malé podnikatele, zpùsobené nízkou kupní silou obyvatel,
▪ limitující režim pro hospodáøské èinnosti na území CHKO,
▪ nedostateèná propagace v rámci celé republiky a zahranièí,
▪ nedostatek ubytovacích a stravovacích zaøízení,
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▪ nedostatek zajímavých kulturních, technických a pøírodních památek,
▪ nedostatek kulturního vyžití pro mladé lidi.
Obec se již nìkolik let snaží o pøilákání turistù, ovšem podle mého názoru se jí to poøád
nedaøí. V obci a jejím okolí se nachází pouze 2 ubytovací zaøízení. Také zde nejsou žádná
zaøízení pro sportovní aktivity a trávení volného èasu turistù, jako napø. bazén, tenisový
kurt, posilovna, bowling atd.

14.3 Pøíležitosti
▪ vstup ÈR do EU a tím i odstranìní bariér pro turisty ze zemí EU,
▪ rostoucí poptávka v mezinárodním, národním i regionálním trhu po aktivním odpoèinku (cykloturistika, agroturistika), prodlužení sezónnosti,
▪ možnost èerpání finanèních prostøedkù z národních a mezinárodních fondù,
▪ rozvoj drobných a støedních firem,
▪ investice do údržby a oprav majetku obce pøíležitostí pro stavební firmy,
▪ snaha o výstavbu nových bytù ovlivní vìkovou strukturu obce.
Jako velkou pøíležitost vidím rostoucí zájem o turistiku a cykloturistiku. Ve slabých stránkách jsem uvádìla nedostatek sportovních zaøízení. Tím, že se zvyšuje zájem o sportovní
aktivity a aktivní trávení volného èasu, by mohla obec výstavbou nìjakého sportovištì pøispìt k atraktivitì obce a pøilákání nových návštìvníkù.

14.4 Ohrožení
▪ rozdílný pohled na priority rozvoje území ze strany místních orgánù a ze strany
CHKO,
▪ sílící pozice konkurenèních regionù v tuzemsku,
▪ pøíliv pracovních sil ze Slovenska a ostatních zemí,
▪ hospodáøská recese, snižování koupìschopnosti tuzemského obyvatelstva,
▪ pøípadné propouštìní podnikù v obci a blízkém okolí,
▪ malá podnikatelská úspìšnost,
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▪ pomalý rùst poètu bytù,
▪ stìhování mladých lidí do okolních mìst,
▪ rùst zájmu obèanù o aktivní dovolenou v zahranièí.
Blízkost s Olomoucí je velkou výhodou, ale zároveò ohrožením. Pøedevším mladí lidé èím
dál tím ménì zùstávají žít v obci a radìji se stìhují do sousedního mìsta. Tento odchod
mùže mít za následek snižování poètu obyvatel a zhoršení hospodáøského rùstu obce.
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15 STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE OBCE
Snaha o celkový rozvoj obce v oblastech podnikání, lidských zdrojù, cestovního ruchu
apod. Jedním z hlavních cílù je pøedevším zlepšení pøitažlivosti pro turisty. Aktivnì pøispívat k zajiš•ování celkové spokojenosti obèanù v závislosti na principu udržitelného rozvoje
ve všech sledovaných oblastech.

Cíl è.1.: Hospodáøský rozvoj
Nastartovat pozitivní trendy ekonomického rozvoje. Zlepšit region vhodný pro zahranièní
investory. Podporovat malé, støední i velké podnikání. Podporovat tradièní výrobu obce.
Spolupráce s podnikateli a vytváøení nových pracovních pøíležitostí.
Priorita 1: Podpora malého a støedního podnikání
▪ Vytvoøit nabídku vhodných podnikatelských prostor.
▪ Podpora projektù, rozvíjení malého a støedního podnikaní a zajištìní pomoci pøi prezentaci tìchto projektù.
Priorita 2: Podpora zamìstnanosti místních obyvatel
▪ Vytvoøit program na podporu zamìstnanosti rizikových skupin obyvatelstva.
▪ Podporovat spolupráci vzdìlávacích a rekvalifikaèních agentur se školami v návaznosti na vývoj trhu práce v obci.
▪ Bezplatné poradenství pro obèany obce v pracovnì-právních vztazích.
▪ Podpora vzniku míst veøejnì prospìšných prací.

Cíl è.2.: Technická infrastruktura
Kvalita infrastruktury je základním pøedpokladem pro pøilákání nových investorù do obce.
Budováním infrastruktury by se mìlo hlavnì pøispìt k její stabilizaci. Velmi dùležité je
zkvalitnìní regionální silnièní dopravy.
Priorita 1: Zvyšování kvality místních dopravních komunikací
▪ Omezení tranzitní dopravy mìstem.
▪ Opravy místních komunikací.
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▪ Optimalizovat dopravní režim s cílem zvýšení bezpeènosti v dopravì.
▪ Rekonstruovat problémové køižovatky.
Priorita 2: Cyklostezky
Sí• cyklostezek v obci je pøedpokladem pro bezpeèný pohyb cyklistù. Je vhodné je také
budovat na pøíjezdech do mìsta, kde se docílí bezpeènosti cyklistù pøijíždìjících do obce za
prací èi vzdìláním. Cyklostezky ve mìstì jsou motivací pro obyvatele, kteøí se dopravují za
prací, aby užili k pøírodì šetrný dopravní prostøedek, tedy kolo èi koleèkové brusle, èímž
také ulehèí dopravì.
▪ Pøipravit a realizovat výstavbu cyklostezky Olomouc – Horka – Skrbeò.
▪ Vybudování bezpeèné sítì cyklostezek v obci.

Cíl è.3.: Lidské zdroje
Vytvoøit v obci podmínky a pøedpoklady pro spokojený život obyvatel. Pokusit se zlepšit
demografický vývoj. Podporovat aktivní trávení volného èasu obèanù všech vìkových kategorií a vytváøet prostøedí pro zdravý životní styl.
Priorita 1: Rozvoj bydlení
▪ Provést regeneraci obecních domù, které nejsou urèené k privatizaci.
▪ Obnovit veøejné prostranství v obytných souborech.
▪ Pøipravit lokality pro výstavbu bytových domù.
▪ Podporovat výstavbu rodinných domù.
Priorita 2: Zabezpeèení podmínek ve školství, zdravotnictví a sociální péèi
▪ Pokraèování v rekonstrukci mateøských a základních škol.
▪ Podpoøit modernizaci technického vybavení uèeben.
▪ Zajistit dostupnost sociálních služeb pro obèany na základì komunitního plánu.
▪ Podporovat lékaøskou pohotovostní službu a lékárenskou pohotovostní službu.
▪ Podporovat neziskové organizace v sociální oblasti.
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Priorita 3: Podpora a rozvoj kultury a sportu
▪ Pokraèovat v postupném provádìní obnovy a rozvoje sportovních zaøízení.
▪ Spolupráce obce a neziskových organizací vìnujících se kulturním aktivitám.
▪ Podporování obnovy a výstavby høiš• pro pøedškolní dìti.

Cíl è.4.: Trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu
Sektor cestovního ruchu by se mìl stát vìtší prioritou obce. Dùležité je posílení obchodní a
turistické funkce – rozvoj sportoviš•, kulturních a ubytovacích zaøízení. Cestovní ruch patøí
mezi nejrychleji rostoucí a nejvíce konkurenèní prostøedí, které je závislé na inovaci a pøizpùsobování se novým podmínkám.
Priorita 1: Vytvoøit v obci kvalitní zázemí pro návštìvníky
Turisté budou obec navštìvovat a utrácet své finance, pokud v nìm budou mít co vidìt, co
zažít, co nového ochutnat, co nového nauèit, nìco pìkného si odvézt jako vzpomínku.
▪ Vytvoøení strategie cestovního ruchu.
▪ Spolupráce veøejného, soukromého a neziskového sektoru na pøípravì projektù zamìøené na cestovní ruch.
▪ Podpora projektù zamìøených na rozvoj cestovního ruchu a atraktivním trávení volného èasu.
▪ Provést analýzu ubytovacích a stravovacích zaøízení, vèetnì návrhu na zlepšení stavu
tìchto nabízených kapacit.
Priorita 2: Propagace obce
▪ Distribuce propagaèních materiálù do stánkù a do schránek obyvatel.
▪ Prosadit se v konkurenci ostatních regionù.
▪ Aktivní úèast obce na veletrzích cestovního ruchu a hledání dalších forem oslovení
návštìvníkù.
▪ Pøipravit ucelenou nabídku programù akcí – produktové balíèky, které osloví cílové
skupiny.
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Cíl è.5.: Životní prostøedí
Zvýšení atraktivity obce by pøilákalo nové obyvatele a investory. Obec by mìla usilovat o
zlepšení životního prostøedí (ovzduší, emise, hluk), zvýšit èistotu veøejných prostranství a
podporovat výstavbu zelenì. Dùležitý je trvale udržitelný rozvoj.
Priorita 1: Eliminovat negativní vlivy na životní prostøedí a zdraví obèanù
▪ Budovat protihlukové bariéry.
▪ Monitorovat parametry životního prostøedí (hluk, emise).
▪ Minimalizovat emise a odstraòování jejich zdrojù.
Priorita 2: Ochrana životního prostøedí
▪ Ochrana pøírody a krajiny.
▪ Infrastrukturální projekty k ochranì životního prostøedí.
▪ Využívání obnovitelných zdrojù energie.
▪ Podpora ekologické výchovy.
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16 KATALOG PROJEKTÙ
Jelikož nemá obec vytvoøen katalog projektù, vytvoøila jsem pøehled základních projektù,
které by mìli být v budoucnu zrealizovány. S rekonstrukcí chodby na základní škole a kanalizací se poèítá. Ostatní projekty jsou mnou navrhovány, které by pøispìly nejen ke komfortu místních obèanù, ale posloužily by i turistùm, kteøí obec každoroènì navštìvují.

16.1 Rekonstrukce spojovací chodby základní školy
Název projektu: Rekonstrukce spojovací chodby základní školy
Charakteristika: Základní škola Horka nad Moravou se skládá z nìkolika pavilonù, které
jsou propojeny spoleènou chodbou. Tato chodba se v souèasné dobì nachází v nevyhovujícím stavu a chystá se její celková rekonstrukce. Cílem je také vybudovat v chodbì šatny
pro žáky v podobì jednotlivých skøínìk, které se zatím ve škole vùbec nevyskytovaly.
Zadavatel: Obec Horka nad Moravou
Náklady: 5,3 mil. Kè
Pøedpokládaný termín realizace: 2008
Zpùsob financování: rozpoèet obce, Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy
Cílové skupiny: dìti navštìvující místní základní školu

16.2 Výstavba kanalizace v ulici P.Bezruèe
Název projektu: Výstavba kanalizace v ulici P.Bezruèe
Charakteristika: Kanalizace je v obci budována postupnì již nìkolik let. Pro tento rok se
poèítá s výstavbou v ulici P.Bezruèe o celkové délce cca 350 m.
Zadavatel: Obec Horka nad Moravou
Náklady: 5 mil. Kè
Pøedpokládaný termín realizace: 2008
Zpùsob financování: rozpoèet obce
Cílové skupiny: obyvatelé obce, žijící v této lokalitì
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16.3 Obnova a údržba krajiny a památek
Název projektu: Obnova a údržba krajiny a památek
Charakteristika: Vytvoøení kvalitního životního prostøedí pro obyvatele mìsta a podpora
poznávání cestovního ruchu, prostøednictvím zvýšení atraktivity historických památek.
Cílem je také zvýšit úroveò technické infrastruktury v obci a tím zvýšit i životní úroveò
obyvatelstva.
Podpora ochrany a rozvíjení kulturních a pøírodních památek a životního prostøedí, podpora iniciativ ochrany životního prostøedí, podpora obnovy zelenì, podpora tradièních aktivit
a služeb zamìøených na tradice.
Zadavatel: Obec Horka nad Moravou, Mikroregion Olomoucko
Náklady: 3 mil. Kè
Pøedpokládaný termín realizace: 2008 – 2009
Zpùsob financování: dotace ze státního fondu, Obecní úøad Horka nad Moravou
Cílové skupiny: obèané mìsta, návštìvníci, turisté

16.4 Projekt revitalizace dìtských høiš•
Název projektu: Revitalizace dìtských høiš•
Charakteristika: Na území obce se nachází nevyhovující poèet dìtských høiš• a sportovních høiš• pro mládež. Prioritním problémem je jejich nedostatek a nevyhovující stav, který
odpovídá souèasným normám. Cílem je zlepšení možnosti trávení volného èasu dìtí a mládeže. Zajistit dostatek ploch pro trávení volného èasu a neorganizovaný sport, které budou
splòovat nejen nyní platné bezpeènostní pøedpisy, ale i standardy EU pro tento typ zaøízení.
Náplní projektu je rekonstrukce stávajících høiš•.
Zadavatel: Obec Horka nad Moravou
Náklady: 10 mil. Kè
Pøedpokládaný termín realizace: 2008- 2010
Zpùsob financování: dotace EU, rozpoèet obce
Cílové skupiny: obyvatelé obce, zejména dìti a mládež
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16.5 Výstavba cyklostezky Olomouc – Horka nad Moravou
Název projektu: Výstavba cyklostezky Olomouc - Horka nad Moravou
Charakteristika: Úsek dlouhý 3 km mezi Olomoucí a Horkou nad Moravou je témìø celoroènì využíván cyklisty, kteøí dojíždìjí do mìsta za prací. Jelikož je tato komunikace hojnì
využívána také motoristy, stává se pro cykloturisty a pro pìší také více nebezpeènou. Tento
problém by mìlo vyøešit zbudování cyklostezky køižující již zmínìnou trasu. Podél cesty se
nachází louky a pole. Obec ve spolupráci s mìstem by se mìla pokusit vyøešit majetkové
vztahy a tuto lokalitu využít pro zbudování bezpeèné cesty.
Zadavatel: Obec Horka nad Moravou, mìsto Olomouc
Náklady: 3 mil. Kè
Pøedpokládaný termín realizace: 2008 – 2009
Zpùsob financování: rozpoèet obce Horka nad Moravou, rozpoèet mìsta Olomouce, dotace z EU
Cílové skupiny: obyvatelé obce a mìsta, turisté, cykloturisté
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ZÁVÌR
Moje bakaláøská práce je rozdìlena na dvì hlavní èásti, a to na teoretickou a praktickou.
V první èásti jsem se vìnovala vysvìtlení hlavních pojmù, které se zde objevily. Jedná se o
pojmy týkající se programu rozvoje, samostatná a pøenesená pùsobnost obce, orgány obce,
vysvìtlení termínu strategické plánování a regionální rozvoj a SWOT analýza.
Souèástí praktické èásti je socioekonomická analýza dosavadního rozvoje mìsta
v samostatných kapitolách.
Mìsto bojuje s úbytkem obyvatelstva. Mùžeme zde pozorovat celorepublikový trend, kdy
se rodí ménì dìtí a obyvatelstvo stárne. Na úbytek obyvatelstva má také vliv nedostatek
pracovních pøíležitostí v obci a následný odchod lidí za prací do okolních mìst a obcí.
Z hlediska obèanské vybavenosti je na tom obec dobøe. Má školní i pøedškolní zaøízení,
která jsou na dobré úrovni. Ze služeb sociální péèe chybí mìstu domov dùchodcù a tak
musejí starší lidé odcházet do Olomouce nebo Litovle. Bezpeènost obyvatel zajiš•uje
Mìstská policie. Mìsto nedisponuje s velkým množstvím kulturních a sportovních zaøízení, ale i pøesto se snaží podporovat volnoèasové aktivity svých obèanù a turistù. Každý rok
jsou zde poøádány nejrùznìjší akce, které mají dlouholetou tradici.
Technická infrastruktura je v obci vyhovující, je plnì zásobována plynovou i elektrickou
energií. Také je zøejmé, že musí dojít ještì k nìkolika opravám, celkovým rekonstrukcím
nebo i novým výstavbám, aby stav komunikací dosáhl takové úrovnì, která by byla vyhovující i v následujících letech a nemuselo docházet k èastým opravám.
Obec by se mìla do budoucna snažit být atraktivní pro oblast cestovního ruchu, ale také pro
oblast malého a støedního podnikání a usilovat o pøilákání nových zamìstnavatelù. Mìl by
být také kladen dùraz na lepší propagaci obce na internetových stránkách, v tisku nebo jiných médií.
Hlavním cíle práce bylo vytvoøení SWOT analýzy, která by odhalila nejen silné a slabé
stránky mìsta, ale také pøíležitosti a ohrožení, které mohou ovlivnit budoucí vývoj. Dùležitým faktem je, že nevyužité nebo špatnì vyhodnocené pøíležitosti se mohou stát pro mìsto
hrozbou, nebo naopak kvalitnì zpracované návrhy projektù mohou ohrožení zmìnit v pøíležitost nebo dokonce i v silnou stránku.
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Dílèím cílem se stalo i vyhodnocení strategických cílù, které by mìly v budoucnu pomoci
zlepšit stávající situaci a to jak v oblasti hospodáøského rozvoje, technické infrastruktury,
lidských zdrojù, cestovního ruchu, tak i ochrany životního prostøedí. Na tyto cíle, jako poslední èást mé práce, navazuje katalog projektù.
Pøi zpracování této práce jsem získala ucelený pøehled o situaci v obci a na jeho základì
mohu konstatovat, že Horka nad Moravou má dobré pøedpoklady pro budoucí rozvoj. Bude
záležet pouze na zástupcích mìsta, zda a jak efektivnì dokáží tento rozvojový potenciál
v následujících letech využít.
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