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Úvod
Dokument Program rozvoje obce Zdětín na období let 2021–2027 byl zpracován realizačním týmem
složeným z pracovníků moderátora – místní akční skupiny (MAS) Region HANÁ a zástupců obce
Zdětín. Proces byl v průběhu tvorby jednotlivých částí PRO konzultován a připomínkován
Programovací skupinou, která byla tvořena zástupci obce Zdětín, zejména z řad zastupitelů.
Dokument vychází z analytických podkladů Českého statistického úřadu, z Územního plánu obce
Zdětín a z konzultací s Programovací skupinou.
Program rozvoje obce je rozdělen na dvě části – analytickou a návrhovou. V rámci analytické části je
detailně popsaná charakteristika obce Zdětín, včetně analýzy SWOT, problémové analýzy a
dotazníkového šetření. V rámci návrhové části je stanovena vize obce na dalších 7 let. V této části
jsou také rozpracovány rozvojové priority s konkrétními aktivitami.
Obyvatelé obce se mohli zapojit do tvorby Programu rozvoje obce Zdětín prostřednictvím
dotazníkového šetření a také se k dokumentu vyjádřit na jednání zastupitelstva obce Zdětín.
Realizační tým:

Starosta obce Zdětín: Robert Kříž,
Pracovníci MAS Region HANÁ, z.s., Náměstí T. G. Masaryka 99, 783 44
Náměšť na Hané, region.hana@seznam.cz, www.regionhana.cz
Ing. Jaroslav Brzák, Bc. Petr Husička, Ing. Nela Kalábová, Ing. Ludmila
Solovská, Ing. Kateřina Vičarová

Vedoucí realizačního týmu:

Ing. Ludmila Solovská

Programovací skupina:

Robert Kříž, Eliška Karásková, Vladimír Novák

Termín zpracování dokumentu:

říjen–prosinec 2020

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Program rozvoje obce schválilo v souladu s §84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, Zastupitelstvo obce Zdětín.
Datum schválení: 14. 12. 2020
Číslo usnesení: 6/4/2020
Starosta obce Zdětín
Robert Kříž
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A. ANALYTICKÁ ČÁST

A.1. SITUAČNÍ ANALÝZA
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PROGRAM ROZVOJE OBCE

A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1. SITUAČNÍ ANALÝZA OBCE
1.1 Území
Obec Zdětín se nachází asi 14 km západně od okresního města Prostějov, v jižní části Regionu HANÁ.
Zdětín leží na rozhraní Hané a Drahanské vrchoviny v nadmořské výšce 341 m n. m. První písemná
zmínka o obci pochází z roku 1368. Obcí prochází značená lokální cyklostezka. Severním směrem od
obce se rozkládá les nazývaný Háj a v jeho okrajové části je několik chatových osad (Blata, Mokřiny,
okolí Romže).
Příslušnost k územně-správním celkům:
Kraj: Olomoucký
Okres: Prostějov
ORP: Prostějov
Zdětín je součástí mikroregionu Kostelecko a je členem místní akční skupiny (MAS) Region HANÁ, z. s.
Obec se rozkládá na ploše o rozloze 533,1 ha a k 1. 1. 2020 má 368 obyvatel. V rámci Olomouckého
kraje patří obec Zdětín k malým obcím, stejně tak v území Regionu HANÁ se řadí k obcím menším.
Obec Zdětín se rozkládá na jednom katastrálním území a nemá žádné místní části. Existuje pouze
jedna samostatná obec: Zdětín.
Tabulka 1 Katastry obcí (výměra)

Katastrální území

Rozloha katastrálního území (ha)

Zdětín

533,1

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011

Obec Zdětín sousedí s obcemi: Lešany, Ohrozim, Vícov, Ptení, Hluchov a Bílovice-Lutotín.
Spádovým sídlem je město Prostějov.
Tabulka 2 Dojezdové vzdálenosti

Obec
Zdětín

Dojezdová vzdálenost Zdětín
(k OÚ) (km)
-

Zdroj: https://www.google.cz/maps
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Dojezdová vzdálenost Prostějov (centrum) (km)
14,9
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Mapa 1 – obec Zdětín

Zdroj: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map

Geomorfologie
systém: Hercynský
provincie: Česká Vysočina
subprovincie: Česko-moravská soustava / Krkonošsko-jesenická soustava
oblast: Jesenická oblast / Brněnská vrchovina
celek: Zábřežská vrchovina / Drahanská vrchovina
podcelek: Bouzovská vrchovina / Konická vrchovina
okrsek: Zdětínská plošina / Plumlovská sníženina / Přemyslovická pahorkatina
Územím Zdětína prochází Hercynský systém, který je součástí provincie Česká Vysočina. Téměř celou
částí Zdětínského katastru prochází subprovincie Česko-moravská soustava. Malá část území na
severu v okolí Běleckého mlýna náleží k subprovincii Krkonošsko-jesenická soustava. Zdětínský
katastr ohraničuje ze severu Jesenická oblast, zbytek území patří k Brněnské vrchovině. Obcí prochází
dva významné geomorfologické celky: Drahanská vrchovina a Zábřežská vrchovina. Sever obce náleží
k okrsku Přemyslovická pahorkatina, malá část území mezi obcí Ptení a Zdětín patří k okrsku
Plumlovská sníženina a zbytek území v okolí Zdětína spadá k Zdětínské plošině.
Vodstvo
Nejvýznamnějším tokem, odvodňujícím obec, je Zdětínský potok, který se vlévá do řeky Romže.
Romže protéká obcí Bílovice-Lutotín, kolem Kostelce na Hané do Držovic a Prostějova. Právě u
Prostějova je po soutoku s říčkou Hloučelou nazývána jako Valová. Východní část obce odvodňuje
Lešanský potok, který je rovněž přítokem řeky Romže.
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Tabulka 3 Přehled základních povodí na území Zdětína

Č.

Povodí toku

1.
2.
3.
4.

Zdětínský potok
Lešanský potok
Roudník
Ptenka

ČHP - Číslo hydrologického
pořadí
4-12-01-0361-0-00
4-12-01-0370-0-00
4-12-01-0550-0-00
4-12-01-0350-0-00

Výměra základního
povodí celková (km2)
14,18
12,79
9,84
12,61

Zdroj: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map

Největší část území náleží k základnímu povodí Zdětínského potoka a řeky Romže. Jižní část katastru
patří k povodí Roudníku a západní část do povodí Ptenky. Jihozápad obce zasahuje do povodí
Lešanského potoka.
Využití krajiny
Obec Zdětín se nachází v typické zemědělské kulturní krajině, s poměrně vysokým zastoupením orné
půdy. Zemědělské půdy zabírají téměř 75,12 % rozlohy území, a z toho většina připadá na ornou
půdu. Zastoupení funkčních typů v řešeném území je dobře patrné z následující přehledné tabulky.
Tabulka 4 Využití krajiny v katastru obce Zdětín

Druh pozemku
Orná půda (ha)
Zahrady (ha)
Ovocné sady (ha)
Trvalé travní porosty (ha)
Zemědělská půda celkem
lesní pozemky
vodní plocha - nádrž umělá
vodní plocha - rybník
vodní plocha - tok přirozený
zastavěná plocha - společný dvůr
zastavěná plocha - zbořeniště
zastavěná plocha - jiná
ostatní plocha - dobývací prostor
ostatní plocha - dráha
ostatní plocha - jiná plocha
ostatní plocha - manipulační pl.
ostatní plocha - neplodná půda
ostatní plocha - ostat.komunikace
ostatní plocha - silnice
ostatní plocha - sport.a rekr.pl.
ostatní plocha - zeleň
Nezemědělská půda celkem
Celkem katastr
Zdroj: ČÚZK, 2015
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Zdětín (ha)
318,95
22,49
0,68
34,59
376,72
113,21
0,25
0,04
4,14
0,03
0,28
8,96
0,03
2,39
0,78
1,05
0,27
12,02
95,53
2,24
1,10
242,31
501,48
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Níže uvedená tabulka 5 uvádí procentuální zastoupení dle typů ploch (zemědělská půda, lesní
pozemky a nezemědělská půda).
Tabulka 5 Procentuální zastoupení dle typů ploch

Druh pozemku

Výměra (ha)

% z celkové výměry území

celková výměra území
zemědělská půda
lesní pozemky
nezemědělská půda

501,48
376,72
113,21
242,31

100,00 %
75,12 %
22,58 %
48,32 %

Zdroj: ČÚZK, 2015

1.2 Obyvatelstvo
1.2.1

Demografická situace

Obec Zdětín má v současné době 374 obyvatel.
Obec nemá žádné místní části. V obci Zdětín je asi 163 domů, severním směrem od obce se rozkládá
les nazývaný Háj a v jeho okrajové části je několik chatových osad – 155 chat (Blata, Mokřiny, okolí
Romže).
Největší počet obyvatel jsme zaznamenali v letech 2015–2019, kdy se vyšplhal na 368 osob.
Trend posledních 5 let (od roku 2015 do současnosti) je výrazně vzrůstající počet obyvatel.
Graf 1 Vývoj počtu obyvatel v letech 2014-2019 v obci Zdětín

380

Vývoj počtu obyvatel v letech 2010-2019
368

370
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360
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Zdroj: ČSÚ (data 2010-2019, verze pro MAS k 30.9.2020)
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Graf 2 Historický vývoj počtu obyvatel obce od roku 1971 do roku 2012

Zdroj: Vlastní zpracování

Největší rozmach, co do počtu obyvatel, zaznamenala obec Zdětín v roce 1880, tehdy v obci žilo 532
obyvatel.
Změna počtu obyvatel
Mapa 2 Změna počtu obyvatel mezi roky 2012–2016

Zdroj: interní data MAS RH, z.s.

Při pětiletém porovnání mezi lety 2012 a 2016 je patrný nárůst. V porovnání s okolními obcemi jde o
střední hodnotu. Jak názorně ukazuje předchozí kartogram, obce v blízkosti Olomouce vykazují trvalý
silný přírůstek, naopak obce vzdálenější než Zdětín (Konicko) vykazují silný úbytek.
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Pohyb obyvatelstva – počty narozených a zemřelých, migrace

Tabulka 6 Počty narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých v letech 2014–2019 v obci Zdětín

Roky

Živě narození
celkem

Zemřelí celkem

Přistěhovalí celkem

Vystěhovalí celkem

2014
2015
2016
2017
2018
2019

3
6
4
4
2
4

6
2
2
4
3
2

13
15
12
8
15
12

7
2
7
4
7
1

Zdroj: ČSÚ (data 2014-2019, verze pro MAS k 30.9.2020)

Graf 3 Počty narozených a zemřelých, migrace obyvatelstva v letech 2014–2019 v obci Zdětín
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narození, zemřelí, přistěhovaní, vys těhova ní

Zdroj: data z tabulky č.6

Z tabulky 6 a grafu 3 můžeme vidět, že největší přírůstek obyvatelstva byl v roce 2015 (6 osob),
v celém sledovaném období se pohybuje kolem hodnoty 8 - 13 obyvatelů za rok. Úmrtnost byla
nejvyšší v roce 2014 (6 osob). Nejvíce obyvatel se do obce Zdětín přistěhovalo v letech 2015 – 2018,
od roku 2014 má migrace stoupající tendenci. Nejvíce vystěhovalých bylo v roce 2014, 2016 a 2018 (7
osob). Obec Zdětín má kladnou hodnotu migračního salda, v obci tedy převažuje počet
přistěhovalých obyvatel.
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Obyvatelstvo – rozdělení dle pohlaví

Tabulka 7 Rozdělení obyvatel v obci Zdětín dle pohlaví v letech 2014–2019

Roky

Počet obyvatel
celkem

ženy

muži

podíl (%) ženy

podíl (%) muži

2014
2015
2016
2017
2018
2019

320
337
344
348
355
368

156
166
172
176
179
186

164
165
172
172
176
182

48,8
49,2
50,0
50,5
50,4
50,5

51,3
50,8
50,0
49,5
49,6
49,5

Zdroj: ČSÚ (data 2014-2020, verze pro MAS k 30. 9. 2020)

Z tabulky 7 - obyvatelstvo rozdělené dle pohlaví lze vyčíst, že procentní podíl počtu mužů a žen je
v obci téměř stejný a v jednotlivých letech se výrazně nemění.
Obyvatelstvo – rozdělení dle věkových skupin
Tabulka 8 Rozdělení obyvatel v obci Zdětín dle věkových skupin v letech 2014–2019

Roky

Počet
obyvatel
celkem

Obyvatelé
ve věku 0–
14 let
celkem

Obyvatelé
ve věku 15–
64 let
celkem

Obyvatelé
ve věku 65
a více let
celkem

Obyvatelé 0-14
(%)

Obyvatelé
15-64 (%)

Obyvatelé 64 a
více (%)

2014
2015
2016
2017
2018
2019

320
337
344
348
355
368

47
55
58
59
59
59

214
220
223
224
232
243

59
62
63
65
64
66

14,7
16,4
16,8
16,9
16,6
16,0

66,8
65,2
64,8
64,5
65,3
66,0

18,5
18,4
18,4
18,6
18,1
18,0

Zdroj: ČSÚ (data 2014-2020, verze pro MAS k 30. 9. 2020)

Z tabulky 8 je vidět dlouhodobý trend zvyšujícího se podílu obyvatel v důchodovém věku. Přibylo
ekonomicky aktivních obyvatel průměrná hodnota je 226 obyvatel, přibývá i dětí a mládeže do 15 let.
V porovnání s hodnotami Regionu HANÁ obec Zdětín kopíruje dlouhodobý trend. Nejpočetněji je
zastoupena věková kategorie 15-64 let. Obecně lze říci, že obyvatelstvo v území Regionu HANÁ
stárne. Největší nárůst v počtu seniorů byl zaznamenán v průběhu let 2016 a 2018, v obci Zdětín
v letech 2015–2019.
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Hustota osídlení
Hustota osídlení v obci Zdětín kopíruje počet obyvatel v obci, a pohybuje se kolem střední hodnoty
68 obyvatel/km2.
V porovnání s okolními obcemi Regionu HANÁ je hustota zalidnění střední. Vysokou hustotu vykazují
obce větší, s vyšším podílem bytových domů na menší ploše (Lutín, Kostelec n. H.).
Vzdělanostní struktura obyvatelstva
Tabulka 9 Přehled obyvatelstva v obci Zdětín podle nejvyššího ukončeného vzdělání v roce 2011

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let
bez vzdělání
základní včetně
neukončeného
střední vč. vyučení
(bez maturity)

z toho podle
úplné střední (s
stupně
maturitou)
vzdělání

nástavbové studium
vyšší odborné
vzdělání
vysokoškolské

Celkem

muži

ženy

253
-

131
-

122
-

-

-

-

55

20

35

108

67

41

46

21

30

8

5

3

-

-

-

Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze)

Z tabulky 9 je patrné, že největší podíl představují osoby se středním vzděláním – úplné střední
s maturitou (43 %), střední včetně vyučení (bez maturity – 22 %) a nástavbové (20,2 %). Z hlediska
pohlaví je tento poměr téměř vyrovnaný – můžeme zaznamenat výraznější rozdíl mezi muži a ženami
v rámci středního vzdělání bez maturity a s maturitou.
V porovnání s hodnotami SO ORP Prostějov (podíl středoškolsky vzdělaných obyvatel – 64,6 %) je
obec Zdětín mírně pod průměrem (55 %). Podíl osob, které dosáhly nástavbového a vyššího
odborného studia (23,3 %), se pohybuje výrazně nad průměrem SO ORP Prostějov (3,7 %).
Porovnáme-li vzdělanostní úroveň obyvatel podle velikostních skupin obcí, je patrné, že v obcích s
nižším počtem obyvatel je vyšší zastoupení osob se základním vzděláním a středním vzděláním bez
maturity včetně vyučení. Naopak u obcí s vyšším počtem obyvatel (5 000 a více obyvatel) se zvyšují
podíly osob s úplným středním vzděláním s maturitou, vyšším odborným včetně nástavbového a
vysokoškolským vzděláním.
Obec Zdětín, jakožto menší obec, se dle svojí vzdělaností struktury řadí spíše k trendu obcí s vyšším
počtem obyvatel.
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1.2.2

Sociální situace v obci

Sociální situace v obci Zdětín je na standardní úrovni, odpovídající situaci ve venkovských obcích
tohoto regionu. V obci se nevyskytují žádné výrazné sociální problémy ohrožující stabilitu a
bezpečnost obce, nebo vyžadujících specifické přístupy.
Ve Zdětíně se nenachází žádné sociálně vyloučené lokality dle aktuální „Analýzy sociálně vyloučených
lokalit v ČR (GAC spol. s r. o. 2015)“, jejímž zadavatelem je MPSV v ČR. Není zde ani žádná
soustředěná skupina národnostních menšin. V obci existuje pouze několik obyvatel, kteří jsou
dlouhodobě nezaměstnaní. K 31. 10. 2020 činila nezaměstnanost v obci 1,65 % dle údajů statistiky
Úřadu práce.
Pro obyvatele obce jsou dostupné základní sociální služby poskytované subjekty v nedalekém okolí.
Podrobněji o těchto možnostech pojednává kapitola 1.5.4. Sociální péče.
Tato situace je v současné době dostačující, drobným nedostatkem je že obec doposud nebyla
zahrnuta do „Komunitního plánu sociálních služeb“.

1.2.3

Spolková, osvětová a informační činnost

Spolky a neziskové organizace hrají podstatnou roli v životě občanské společnosti. Významnou měrou
se podílejí na aktivním a smysluplném trávení volného času, na kulturním a společenském životě
obyvatel regionu.
Spolky a NNO působící v oblasti volnočasových aktivit se snaží minimalizovat negativní projevy
soudobého životního stylu a svojí nabídkou činností a aktivit reagují na aktuální potřeby cílových
skupin v regionu. Jejich služby můžeme tedy rozdělit na:


služby výchovného charakteru



služby zaměřené na sportovní aktivity



služby zaměřené na rekreační aktivity



služby zohledňující specifické zájmy příslušníků cílové skupiny.

Přehled spolků působících na území obce Zdětín
Tabulka 10 Přehled spolků působících v obci

Spolek

Kontaktní osoba

Tel.

E-mail

Profil činnosti

Členská
základna

TJ Sokol
Zdětín

Ing. Miroslav Juhás

777
037 510

juhasm@
seznam.cz

široké zaměření na sportovní
aktivity pro děti, mládež, dospělé,
seniory

33

SDH Zdětín

Jaroslav Trnečka

724
179 839

trnecka.j@
centrum.cz

požární bezpečnost v obci, práce
s mládeží, kulturní akce

32

Zdroj: Vlastní zpracování
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Podpora činnosti spolků ze strany obce
Následující tabulka 11 zobrazuje přehled materiální nebo finanční pomoci ve prospěch spolků. Obec
Zdětín finančně podporuje TJ Sokol Zdětín a SDH Zdětín.
Tabulka 11 Přehled materiální nebo finanční pomoci ve prospěch spolků

Název spolku

Finanční nebo jiná pomoc obce ve prospěch spolku

TJ Sokol Zdětín
SDH Zdětín

každý rok 50 000,-Kč
každý rok 50 000,-Kč

Zdroj: Vlastní zpracování

Nemovitosti ve vlastnictví spolků v obci Zdětín
Následující tabulka 12 představuje přehled nejvýznamnějších nemovitostí v majetku spolků na území
obce Zdětín.
Tabulka 12 Přehled nejvýznamnějších nemovitostí v majetku spolků

Název objektu
(nemovitosti)

Sokolovna

Spolek vlastnící
objekt

Stav *

Potřebná opatření a investice ke
zlepšení stavu

TJ Sokol Zdětín

Havarijní stav (stáří
budovy téměř 100 let)

Nutná rekonstrukce střechy, komínů a
topení. Prostor ve vlastnictví obce –
obnova a údržba prostranství za
sokolovnou.

Zdroj: Vlastní zpracování
*popište stav výběrem jedné varianty: vynikající, velmi dobrý, uspokojivý, nedostačující, havarijní stav

Spolky se sídlem a působností na území obce jsou významnými pořadateli kulturních a společenských
akcí v obci i regionu. Přehled nejvýznamnějších akcí, které spolky a obec pořádají v průběhu
kalendářního roku je součástí kapitoly 1.5.5 Kultura.
Informovanost obyvatel
Pro informovanost obyvatel se využívá úřední deska obce, vývěsky před a ve dvoře Obecního domu,
obecní rozhlas a obyvatelé rovněž mohou využít internetových stránek obce: www.obeczdetin.cz.
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1.3 Hospodářství
1.3.1

Ekonomická situace

Charakter hospodářství v obci
Přítomnost podnikatelů v obci ovlivňuje nejen obecní rozpočet, ale přináší i neekonomické výhody.
Obce Zdětín je charakteristický různorodou strukturou podnikatelských subjektů s převahou
drobných řemeslníků. Pro obec Zdětín je typické odvětví stavebnictví a také obchod.
Ukazatel míry podnikání v obci vyjádřený prostřednictvím počtu všech podnikatelských subjektů k
počtu obyvatel v dané obci (násobeno tisícem v promilích) dosahuje hodnoty 121,4, (12,4%), což
odpovídá krajskému podprůměru (průměr za Olomoucký kraj činí 20% míry podnikání v obci). Přesto
takovéto míry podnikání dosahuje na 85% obcí v kraji. V porovnání s většími obcemi Regionu HANÁ je
výsledek naopak velice příznivý, protože obce s počtem 2 000 obyvatel dosahují hodnoty ukazatele
míry podnikání kolem 9 - 10%.
Hospodářství v obci charakterizuje výše podílu na daních, které patří do rozpočtu obce. Jedná se o
daně sdílené a to daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, z podnikání, daň z příjmu
právnických osob placené obcemi nebo kraji a daň z přidané hodnoty.
Pro obec Zdětín představuje příjem z daní podnikatelských subjektů včetně DHP do rozpočtu za rok
2019 částku ve výši 4,6 mil Kč.
Tabulka 13 znázorňuje výši odvedených daní podnikatelských subjektů do rozpočtu obce za
sledované období 10 let. Tabulku doplňuje graf 4, ze kterého je zřejmé, že odvod daní a tím
podnikatelská aktivita v obci značně kolísá. Trend má přitom mírně vzrůstající charakter. Nejvíce daní
plynulo do rozpočtu v posledním sledovaném roce 2019.
Tabulka 13 Výše odvedených daní podnikatelů do rozpočtu obce

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2,3 mil

2,2 mil

2,1 mil

2,8 mil

2,8 mil

2,9 mil

3,2 mil

3,7 mil

4,1 mil

4,6 mil

Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní, k 30. 11. 2020
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Graf 4 Vývoj výše odvedených daní podnikatelských subjektů
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Zdroj: zpracování vlastní, k 30. 11. 2020

Počet obyvatel obce zaměstnaných v místních podnicích
Tabulka 14 ukazuje, kolik ekonomicky aktivního obyvatelstva celkem pracuje v jednotlivých
odvětvových strukturách podnikání v obci. Podnikatelské subjekty v obci zaměstnávají téměř
polovinu ekonomicky aktivního obyvatelstva.
Tabulka 14 Počet zaměstnaných v odvětví

Zaměstnaní
z toho
celkem
118 obyvatel ve
Zdětíně

v zemědělství,
lesnictví a rybářství

ve službách

vyjíždějící za prací
mimo obec

18 obyvatel

49 obyvatel

51 obyvatel

Zdroj: Statistický lexikon obci za rok 2019

Struktura podnikatelských subjektů působících v obci
Podle Českého statistického úřadu v obci Zdětín vykonává aktivně podnikatelskou činnost na 39
subjektů (k 30. 6. 2015).
Tabulka 15 uvádí počet podnikatelských subjektů v letech. Z grafu je zřejmé, že se počet aktivních
podnikatelských subjektů po roce 2013 se mírně snížil.
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Tabulka 15 Počet podnikatelských subjektů v letech

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

41

42

39

40

41

42

39

Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní, k 30.11.2020

Graf 5 Vývoj počtu podnikatelských subjektů v letech
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Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní, k 30.11.2020

Strukturu podnikatelské činnosti dělíme podle odvětví a podle velikosti.
Odvětvová:
Podnikání je ve Zdětíně nejvíce rozšířené v oblasti stavebnictví, které obecně zahrnuje specializované
a nespecializované činnosti, např. práce na novostavbách, provádění staveb a přestaveb budov a
inženýrských sítí. Druhým nejčastěji rozšířeným podnikatelským odvětvím jsou služby velkoobchodu a
maloobchodu, opravy a udržování motorových vozidel. Do odvětví obchodu spadá např. obchod
s potravinami, nápoji, tabákem, textilem, obchod s palivy a další. Takto rozšířené odvětví služeb je
pro venkov typické.
Graf 6 znázorňuje počet aktivitních subjektů v různých oblastech podnikání. Z grafu je zřejmé, že
převažuje obchod, zpracovatelský průmysl a stavebnictví.
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Graf 6 Počet aktivních podnikatelských subjektů v oblastech podnikání

Počet aktivních podnikatelských subjektů v oblastech podnikání
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F – veřejná správa, obrana, soc. zabezpečení
G – vzdělávání
H – zdravotní a sociální péče
Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní

V rámci právní formy podnikání je pro obec Zdětín typické podnikat na základě živnostenského
oprávnění. Takovou to právní formu využívá na 57 podnikatelů. Tato skutečnost je charakteristická i
ve srovnání s okolními obcemi a není nijak zvláštní. Celkem 4 podnikatelů provozuje činnost na
základě právní formy obchodní společnosti (nejčastěji společnost s ručením omezeným). Jeden
podnikatelský subjekt je provozován jako akciová společnost, což není pro venkov příliš typické a jen
zřídka se tato právní subjektivita objevuje.
Tabulka 16 Přehled podnikání podle právní normy

RES - právní
forma Státní
organizace

RES - právní
forma Akciové
společnosti
(z obchod.
společností
celkem)

RES - právní
forma Obchodní
společnosti

RES - právní
forma Družstevní
organizace

RES - právní
forma Živnostníci

RES - právní
forma Svobodná
povolání

RES - právní
forma Zemědělští
podnikatelé

RES - právní
forma Ostatní

0

1

4

0

57

7

1

6

Zdroj: ČSU, zpracování vlastní
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Velikostní:

Dle velikostní struktury v obci se řadí podnikatelské subjekty do 4 kategorií: podnikatelské subjekty
bez zaměstnanců, mikro podniky, malé, střední a velké podniky. Tabulka 17 uvádí počet
podnikatelských subjektů v jednotlivých kategoriích.
Tabulka 17 Podnikatelské subjekty dle počtu zaměstnanců

Počet subjektů bez zaměstnanců

23

Počet subjektů s 1-9 zaměstnanci – mikro podniky

5

Počet subjektů s 10-49 zaměstnanců – malé podniky

2

Počet subjektů s 50-249 zaměstnanci – střední podniky

0

Počet subjektů s >249 zaměstnanci – velké podniky

0

Zdroj: https://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/590223-zdetin

Z tabulky 17 je zřejmé, že nejvíce podnikatelských subjektů je bez zaměstnanců, jedná se o drobné
živnostníky, kteří pro svoji činnost zaměstnance nepotřebují. Druhou početnější skupinou jsou
podnikatelské subjekty se zaměstnanci do 9 osob, tzv. mikro podniky, kterých je ve Zdětíne 5. Ve
Zdětíně existují 2 podniky zaměstnávající více jak 10 zaměstnanců. Tabulku doplňuje graf, ze kterého
je poměr struktury ekonomických subjektů v obci zřejmý.
Graf 7 Počet podnikatelských subjektů podle velikosti

Počet podnikatelských subjektů podle velikosti
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Tabulka 18 uvádí přehled ekonomicky aktivních podnikatelských subjektů na území obce Zdětín.
Tabulka 18 Přehled ekonomicky aktivních podnikatelů

Podnikatelský subjekt

Sídlo

Zaměření

Chateau de Raey a.s.

Zdětín 71

rostlinná a živočišná výroba

Jizerská lesní s.r.o.

Zdětín 71

výroba, obchod a služby

Pavesta s.r.o.

Zdětín 15

zednictví, vodoinstalatérství

Jaroslav Franc

Zdětín 57

instalatérské a topenářské práce

Otakar Weiss

Zdětín 3

zahradnictví

Montáže Kučera s.r.o.

Zdětín 65

montáže a zednické práce

Marcel Kobliha

Zdětín 11

hostinská činnost, výroba, obchod

Zdroj: Vlastní zpracování

Na území obce Zdětín mají provozovnu další podniky, které přispívají k zaměstnanosti místních. Mezi
nejvýznamnější patří Bělecký Mlýn, s. r. o., pobočka ROLS Lešany s. r. o., společnost FUN RIDES TECH,
s. r. o. zaměřená na nástrojářství, zámečnictví nebo Zahradnictví Hubáček, s. r. o.
Charakteristika klíčových podnikatelských subjektů
-

Montáže Kučera, s. r. o. - více jak 10 zaměstnanců
Jezdecký klub – zaměstnává obyvatele Zdětína – hlídače
Otakar Weiss – zaměstnává obyvatele Zdětína – do 5 zaměstnanců

Spolupráce obce s podnikateli
Spolupracovat s místními podnikateli je pro obec velmi důležité, často taková spolupráce přináší
ekonomické, ale i neekonomická pozitiva. Spolupráce vzniká za potřeby dosažení určitého
společného cíle. Mnohdy spolupráce více subjektů přinese větší prospěch, než kdyby určitou činnost
vykonával subjekt sám. Na základě spolupráce obce s podnikatelským subjektem může dojít ke
zvýšení životní úrovně a kvality života obyvatel obce. Obce, při navázání spolupráce s podnikatelským
subjektem, by si měla klást otázky, zda taková spolupráce bude efektivní a účelná a zda jsou schopny
spolupracující subjekty společně komunikovat.
Možnosti spolupráce obce Zdětín s firmou jsou takové:
Outsorsing: obec využívá pro opravy, údržby, úklid objektů či úklid komunikací soukromou firmu,
zejména místní podnikatele.
Podnikatelé podporují obecní akce zejména sponzorsky.
Ekonomické výhody: úspory z rozsahu, zvýšení celkového užitku nebo efektivní alokace veřejných
prostředků
Neekonomické výhody: zkvalitnění služeb, distribuce zodpovědnosti a rizika
Podpora podnikání v obci
Obec Zdětín podporuje místní podnikatele formou reklamy – plakáty s akcemi. Obec je široce
otevřena všem podnikatelským záměrům a plně podnikatelské subjekty na území podporuje.
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Plochy pro podnikání (k dispozici, poptávka)
V obci nejsou žádné prostory k podnikání. Není evidována ani poptávka po prostorách k podnikání.
K dispozici je pouze budova v soukromém vlastnictví, která by mohla v budoucnu sloužit
k vybudování sociálního bydlení.
Charakter zemědělské výroby v obci
Obec Zdětín se nachází v typické zemědělské oblasti Hané. Přesto v obci funguje pouze jeden
zemědělský soukromý podnikatel. Zemědělská půda činí 75% z celkové rozlohy obce, což je
v porovnání s okolními obcemi poměrně význačný podíl. Většinu zemědělské půdy obdělává
společnost ROLS Lešany, s. r. o. a ZD Vícov.
Pozemkové úpravy v obci
V obci nejsou pozemkového úpravy v současné době rozjednány.
Komerční služby v obci
Komerční služby jsou v obci bohatě zastoupeny nejen pro obyvatele obce, ale i pro široké okolí.
Nejčastěji se jedná o obchod nebo opravy a údržbu motorových vozidel či restaurační zařízení. Mezi
nejvýznamnější patří:
- Bělecký Mlýn s.r.o.
- 1 restaurace
Chybějící komerční služby v obci
Z dotazníkového šetření vyplývá, že v obci nejvíce chybí: pošta, samoobsluha s potravinami,
kosmetické služby.

1.3.2

Trh práce

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo
Podnikatelské prostředí je podrobně popsáno v kapitole 1.3.1 (ekonomická situace). Zde se zaměříme
pouze na ekonomicky aktivní obyvatelstvo
Tabulka 19 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity v obci Zdětín (2011)

Celkem
121
105
81
3

muži
75
68
49
2

ženy
46
37
32
1

pracující na vlastní účet

17

13

4

pracující důchodci

3

3

-

ženy na mateřské
dovolené

1

-

1

16
158
83
54
14

7
66
37
24
5

9
92
46
30
9

Ekonomicky aktivní celkem
zaměstnaní
z toho podle
postavení v
zaměstnání
v tom
ze zaměstnaných

zaměstnanci
zaměstnavatelé

nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní celkem
nepracující důchodci
z
toho žáci, studenti, učni
Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou
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Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze 2011)

Tabulka 20 Struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva v obci Zdětín v letech 2016–2019

Ekonomicky
Počet
aktivní
Roky obyvatel obyvatelstvo OSVČ
celkem
celkem
(15-64 let)
344
223
24
2016
2017
2018
2019

348
355
368

224
232
243

OSVČ
(%)
10,8

21
23
24

Jiná
Jiná
právní
právní
Zaměstnanci
forma Zaměstnanci
forma
(%)
podnikání
podnikání
(%)
33
14,7
166
74,5

9,4
9,9
9,8

35
33
35

15,6
14,3
14,4

168
176
184

75,0
75,8
75,8

Zdroj: ČSÚ (data 2014-2020, verze pro MAS k 30. 9. 2020)

V obci Zdětín převažuje počet osob zaměstnaných nad OSVČ a jinými právními formami podnikání.
Stabilně se tato míra drží okolo 75 % oproti OSVČ, které zaujímají pouze 9–11 %.
Analýza příjmů a výdajů domácností – celorepublikové srovnání
Z výsledků analýz vyplývá, že největší peněžní příjmy mají domácnosti v hlavním městě Praze a ve
Středočeském kraji. Naproti tomu nejmenší objem peněžních příjmů domácností je v Ústeckém a
Moravskoslezském kraji. Peněžní příjmy a výdaje v Olomouckém kraji jsou spolu se Zlínským krajem
přibližně čtvrté nejnižší mezi všemi kraji.
Nejvyšší celkové měsíční náklady na bydlení mají domácnosti v hlavním městě Praze a v Libereckém
kraji. Naproti tomu nejnižší náklady mají domácnosti v Kraji Vysočina a v Pardubickém kraji.
Domácnosti Olomouckého kraje se řadí mezi kraje s nejnižšími náklady.
Průměrná měsíční výše důchodů: Jedná se o průměrnou výši celkových důchodů (předčasné důchody,
invalidní důchody I. a II. stupně, vdovecké a vdovské důchody, sirotčí důchody) a důchodů starobních.
Olomoucký kraj v celorepublikovém srovnání vykazuje nejnižší průměrnou výši důchodů, což se
odráží ve vysokém procentu snížených úhrad za sociální služby poskytované v domovech pro seniory
v Olomouckém kraji. Tento stav dlouhodobě přetrvává a nejnižší důchody v mezikrajském srovnání
jsou evidovány od roku 2008.
Tabulka 21 Vyjíždějící do zaměstnání v obci Zdětín (2011)

Vyjíždějících do zaměstnání celkem

v tom

v rámci obce

4

do jiné obce okresu

32

do jiného okresu kraje

5

do jiného kraje
do zahraničí

1
-

Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze 2011)
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Z celkového počtu vyjíždějících do zaměstnání jsou 2/3 těch, kteří za prací dojíždí do jiné obce okresu,
tzn. v dojezdové vzdálenosti 2–15 km. Jedná se zejména o Ptenský Dvorek (pila) a město Prostějov.
14 % vyjíždějících míří za zaměstnáním do jiného okresu kraje nebo do jiného kraje.
Mapa 3 Míra nezaměstnanosti v roce 2008 v Regionu HANÁ

Zdroj: Vlastní zpracování

Z mapy 3 Míra nezaměstnanosti v roce 2008 je zřejmé, že obec Zdětín v tomto roce patřila v Regionu
HANÁ k obcím s naprosto nejnižší mírou nezaměstnanosti, s výší 0,7 %. I v roce 2014 byla v porovnání
se všeobecným trendem nezaměstnanost nižší, ve výši 4,2 %. Z toho nezaměstnaných žen bylo 4,4 %
a mužů 4,2 %.
Tabulka 22 Míra nezaměstnanosti v obci Zdětín v letech 2016-2019

Roky

Míra nezaměstnanosti
– dosažitelní uchazeči
celkem *

Míra nezaměstnanosti
– dosažitelní uchazeči
muži

Míra nezaměstnanosti –
dosažitelní uchazeči ženy

2016
2017
2018
2019

3,6
2,24
3,57
1,72

3,8
1,74
1,77
2,54

3,5
2,48
5,41
0,88

Zdroj: ČSÚ (data 2014-2020, verze pro MAS k 30. 9. 2020)
* jedná se o ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o
zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel od ledna 2013 nahradil
doposud zveřejňovanou míru nezaměstnanosti, která poměřovala všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání
pouze k ekonomicky aktivním osobám.
Dosažitelní uchazeči = jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání
při nabídce vhodného pracovního místa - tj. nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání
22
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Graf 8 Míra nezaměstnanosti v obci Zdětín v letech 2016-2019
6

5

Počet aktivních podnikatelských subjektů v oblastech
podnikání

4

3

2

1

0
2016

2017

celkem

2018

muži

2019

ženy

Zdroj: ČSÚ (vlastní zpracování)

Z tabulky 22 a grafu 8 je zřejmé, že míra nezaměstnanosti byla v obci Zdětín nejnižší v roce 2019,
svého vrcholu dosáhla v roce 2018 (3,57 %).
Opatření na podporu zaměstnanosti v obci
Obec pravidelně zaměstnává 1 pracovníka v rámci VPP.

1.3.3

Cestovní ruch

Na území obce je možnost ubytování v řadě rekreačních chalup. Jistě je nutná zmínka i o další „části
Zdětína“, a to jsou chaty. V nádherném údolí vznikla v roce 1920 osada Racek, základ dnešních tří set
chat. V katastru obce jsou tři dosti velké chatové lokality: Mokřiny, Blata a velká část před a za
Běleckým Mlýnem.
Všechny tyto lokality jsou turisticky velmi oblíbené a ve velice hezkém přírodním prostředí, vhodné
na vycházky s dětmi. V katastru obce je i Bělecký Mlýn – hotel a restaurace v oblíbené rekreační zóně
Prostějováků. Hotel Bělecký Mlýn se nachází v klidném a romantickém prostředí údolí říčky. Děti si
zde mohou prohlédnout zvířata v ZOO koutku, další z možností je projížďka na koni nebo relaxace při
rybolovu.
Níže jsou blíže popsány některé přírodní atraktivity v obci a nechybí samozřejmě seznam ubytovacích
a stravovacích služeb. Výčet kulturních atraktivit je umístěn v kapitole 1.5.5 Kultura, kde je uveden
seznam nejvýznamnějších kulturních památek v obci.
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PŘÍRODNÍ ATRAKTIVITY V OBCI:


kopec Bílá Hora – nachází se severovýchodně od obce Zdětín, a tento kopec leží v nadmořské
výšce 341 m. n. m. Kolem jeho vrcholku a na stranách se rozprostírá chráněná oblast –
přírodní rezervace Na Hůrkách.



studánka Bělinka – tato studánka se nachází poblíž Běleckého Mlýna, je udržovaná, kousek
od hlavní cesty. Voda je pitná a vyhovuje normám (poslední laboratorní rozbory vody
proběhly v červenci roku 2012).

OSTATNÍ TURISTICKÉ ATRAKTIVITY V OKOLÍ:


rozhledna Velký Kosíř – 12 km, rozhledna stojí na vrcholu Velkého Kosíře (442 m n. m) a
vedou na ni stezky ze všech okolních vesnic. Pro veřejnost byla otevřena 22. 6. 2013. Jedná se
o dřevěnou stavbu ve tvaru komolého kužele s betonovým soklem, ve kterém je umístěno
zázemí pro provoz – WC, pokladna, občerstvení a prodejna suvenýrů. Dřevěné schodiště je
kryto plechovými stěnami a střechou. Vyhlídková plošina leží ve výšce 25 metrů.



zámek Čechy pod Kosířem: 9 km, klasicistní zámek obklopený přírodně krajinářským parkem
o rozloze 21,5 ha, který patří k nejcennějším objektům historické zeleně na Moravě, je spjat
se šlechtickým rodem Silva-Tarouca. Přítelem hraběcí rodiny byl slavný český malíř Josef
Mánes, který v Čechy pod Kosířem pravidelně navštěvoval a tvořil zde v letech 1849-1871.



zámek Plumlov – 7 km, raně barokní zámek na místě původního hradu nedaleko
plumlovského náměstí, vystavěný za Lichtenštejnů. Nachází se zde expozice Vítězná křídla –
letectví za 2. sv. války, církevní ornáty, obrazy, kočáry, betlém města Prostějova atd. Zámecké
interiéry slouží také k pořádání koncertů a divadelních představení.

Tabulka 23 další významné přírodní a kulturní památky na území mikroregionu

Obec

Turistická zajímavost, přírodní, kulturní památka

Bílovice –
Lutotín

Žudr – selská usedlost

Čechy p. K.

Empírový zámek, věžka, zahradní pavilón, skleník, zámecký park, Mánesova pamětní
síň, hasičské muzeum, naučná stezka v chráněném území Velký Kosíř, cyklostezky

Čelechovice
na Hané
Kostelec na
Hané
Laškov
Lešany
Pěnčín
Přemyslovice
Ptení
Smržice
Stařechovice

24

Přírodní park Velký Kosíř
Farní kostel sv. Jakuba, hřbitovní zeď s branou, sochy svatých, Bezručův domek –
muzeum
Zámek Paskov, kostel
Lokalita Konice, lípy, kostel
Není
Větrný mlýn, zámek
Kostel sv. Martina, pamětní sochy, zámek, Kapličky v Holubicích a Ptenském Dvorku
Barokní fara a boží muka, pamětní sochy, kříže, desky
Chráněné území Velký Kosíř, lokalita Erus, kostel Narození P. Marie, stařechovická
Madona
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Kaple sv. Anny, kaplička na Mokřinách, Bělecký Mlýn – rodiště ak. malíře Oldřicha
Lasáka (*9.12.1884, +21.6.1968), nad Běleckým mlýnem stojí zachovalé nordické
hradiště (4 000 let př.n.l.)

Zdětín

Zdroj: vlastní zpracování
Tabulka 24 Počet návštěvníků u hlavních turistických atraktivit

Turistické atraktivity
Bělecký mlýn
Restaurační zařízení ve Zdětíně

Počet návštěvníků / rok
30 000 turistů
5 000 turistů
/nabízí venkovní posezení, grilování v letních měsících,
hudební vystoupení, blízkost dětského hřiště/

Zdroj: vlastní zpracování

Turistické informační centrum
V obci Zdětín se nenachází turistické informační centrum, nejbližší je v Prostějově.
Půjčovny
V obci nejsou žádné místní půjčovny.
UBYTOVÁNÍ:


Bělecký Mlýn – ve vzdálenosti 3 km od Zdětína v krásném prostředí řeky Romže se nachází
objekt Bělecký Mlýn, který je celoročně v provozu. Disponuje restaurací s kapacitou 60 osob,
velkým Zahradním sálem se samostatným barem a sociálním zařízením s kapacitou 130 míst.
Mimo tyto prostory je k dispozici letní zahrádka až pro 200 hostů, dětské hřiště a ZOO
koutek. Ve dvorním prostoru je umístěn venkovní bar a gril. Bělecký Mlýn nabízí i možnost
ubytování s kapacitou 15 dvoulůžkových pokojů s možností přistýlek.



ubytovna Zdětín – levné ubytování, kapacita 25 lůžek, samostatná a vybavená kuchyně,
parkování v uzavřeném objektu. Více info: https://ubytovna-zdetin.cz/



Penzion Mánes – 8 km, v Čechách pod Kosířem. Kapacita 40 lůžek, součástí je restaurace,
salonek, zimní zahrada, víceúčelové hřiště, parkoviště aj.

Ubytování lepší kategorie, velké množství ubytovacích a stravovacích služeb nalezneme v nedalekém
Prostějově (11 km), např. pension Alberta, pension u Paroháče, hotel Gól, restaurace u Chmelů atd.
STRAVOVÁNÍ:
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Hospoda u Hochvaldů – 5 km, nachází se v obci Bílovice – Lutotín.
Hanácká restaurace – 6 km, v Kostelci na Hané.
U Pramene – 6 km, v Kostelci na Hané. Nabídka teplých jídel, alkoholických a nealkoholických
nápojů. Možnost využít restauraci pro pořádání slavnostních akcí, svateb či večírků.
K dispozici je salonek a zahrádka.
Hospoda Na Sépce – 5 km, nachází se v obci Hluchov, rozvoz poledního menu. Nachází se
v příjemném prostředí v historickém objektu bývalé sýpky. Kapacita je až 70 osob. Restaurace
nabízí možnost pořádání rodinných oslav, svateb, firemních večírků atd. V letních měsících je
otevřena venkovní zahrádka. Kapacita venkovního posezení je 50 míst.
Bělecký Mlýn – ve vzdálenosti 3 km od Zdětína v krásném prostředí řeky Romže se nachází
objekt Bělecký Mlýn, který je celoročně v provozu. Disponuje restaurací s kapacitou 60 osob,
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velkým Zahradním sálem se samostatným barem a sociálním zařízením s kapacitou 130 míst.
Mimo tyto prostory je k dispozici letní zahrádka až pro 200 hostů, dětské hřiště a ZOO
koutek. Ve dvorním prostoru je umístěn venkovní bar a gril. Bělecký Mlýn nabízí i možnost
ubytování s kapacitou 15-ti dvoulůžkových pokojů s možností přistýlek.
Katastr obce Zdětín protíná značená lokální cyklostezka.
Cyklotrasa č. 5039
Čelechovice – Kostelec na Hané – Ptení – Lipová – Horní Štěpánov
Celková délka trasy: 24 km
Popis navrhovaných okruhů na kole po mikroregionu:
Pro první dva okruhy byl za start a cíl vybráno město Prostějov. Jednak se jedná o hlavní cílovou
skupinu, kterou je možné oslovit a pak také je zde nádraží ČD. Cyklisté mohou vlakem dojet do
Prostějova a odtud se vydat pod dvou navrhovaných okruzích.
1. Červený okruh
Prostějov – Plumlov – Vícov – Ptení – Zdětín – Hluchov – Čechy pod Kosířem – Čelechovice na Hané –
Smržice – Prostějov. Okruh se dá rozdělit na dvě etapy. V takovém případě se doporučuje ubytování
přes noc (ze soboty na neděli) ve Zdětíně.
2. Modrý okruh
Prostějov – Smržice – Čelechovice na Hané – Kostelec na Hané – Lešany – Zdětín – Ptení – Ptenský
Dvorek – Přemyslovice – Pěnčín – Čechy pod Kosířem – Čelechovice na Hané – Smržice – Prostějov
Okruh se dá rozdělit na dvě etapy. V takovém případě se doporučuje ubytování přes noc (ze soboty
na neděli) v Čechách pod Kosířem.
3. Zelená trasa
Prostějov – Smržice – Čelechovice na Hané – Čechy pod Kosířem – Velký Kosíř: A – dále
po cyklotrasách na Olomoucko (přes Paskov nebo přes Slatinice) B – zpět na Prostějov

1.4 Infrastruktura
1.4.1

Technická infrastruktura (rozpracovat i pro jednotlivé části obce)

Kanalizace
Tabulka 25 Počet napojených obyvatel na kanalizaci v obci dle PRVK Olomouckého kraje

Obec

Počet obyvatel
(2019)

Počet napojených
obyvatel (2019)

Počet napojených
obyvatel (2030)

Zdětín

368

0%

129

Zdroj: http://mapy.kr-olomoucky.cz/prvk/

V obci Zdětín je vybudována pouze dešťová kanalizace DN 300–500 v celkové délce cca 1 500 m,
která je tvořena několika samostatnými stokami vyústěnými do potoka. Kanalizace byla budována
kolem v letech 1962-72 převážně z betonových trub. V obci vypouští odpadní vody do kanalizace část
obyvatel, a to po předchozím předčištění v septicích. V obci zatím není zbudována hloubková
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kanalizace, pouze dešťová. V obci není vybudována čistírna odpadních vod. Současný technický stav
kanalizace je nevyhovující, proto se v současné době připravuje projektová dokumentace na výstavbu
nové kanalizace. Zatím jsou odpadní vody individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
Vodovody
Tabulka 26 Počet napojených obyvatel na vodovod v obci dle PRVK Olomouckého kraje

Obec

Počet obyvatel
(2019)

Počet zásobených
obyvatel (2019)

Počet obyvatel
2025

Počet zásobených
obyvatel (2025)

Zdětín

368

132

353

138

Zdroj: https://prvk.olkraj.cz/prvk/karty/nahled/487

Obec má vybudovaný veřejný vodovod, provozovatelem vodovodu je INSTA Prostějov, s.r.o.,
vlastníkem je Sdružení obcí vodovodu Pomoraví. Zdrojem pitné vody je VDJ Stráž 5 400 m3 max. hl.
283,00 m n.m., ze kterého je postupně dopravována voda z ZČS Lutotín do ZČS Bílovice přívodním
řadem PVC DN 150, délky 1 653 m do ZČS Bílovice, ze které je výtlačným řadem PVC DN 150, délky 1
281 m dopravena voda do VDJ Bílovice 2 x 150 m3, max. hl. 306,00 m n.m. Z VDJ Bílovice je výtlačným
řadem V2 PVC DN 150, délky 2 110 m přivedena voda do VDJ Zdětín 1 x 150 m3, max. hl. 385,05 m
n.m. Z VDJ Zdětín je gravitací zásobena rozvodná síť v obci, která je provedena jako zaokruhovaná s
koncovými větvemi a je zásobována v jednom tlakovém pásmu. Rozvodná síť je z PVC DN 80 –100,
celková délka rozvodné sítě je 3 322 m. V obci je vybudováno 38 ks vodovodních přípojek na které je
napojeno 39 % trvale bydlících obyvatel. Nenapojení obyvatelé na veřejný vodovod jsou zásobováni z
vlastních domovních studní.
Výstavbu realizuje od roku 1994 svazek obcí Vodovod Pomoraví, který v současné době sdružuje
deset obcí v okrese Šumperk, devatenáct v okrese Olomouc a sedmnáct v okrese Prostějov, jejímž
členem je i naše obec. Akcí „svazek obcí Vodovod Pomoraví“ byl v obci zbudován vodovod. Současně
s vodovodem byla provedena i plynofikace. Plynofikace byla zprovozněna v roce 1999 a vodovod
o rok později. Koncem roku 2000 byla pak stavba ukončena opravou místních komunikací s novým
asfaltovým povrchem.
Plynofikace
Obec Zdětín je v současné době celá plynofikována. Plynofikace obce proběhla v roce 1999. Zemní
plyn se do obce Zdětín dodává pomocí STL plynovodu, který je přiveden ze západu (z k.ú. Ptení).
Veřejné osvětlení a elektrická síť
Stávající pokrytí území obce transformačním výkonem je v současné době vyhovující. V katastru obce
probíhá nadzemní elektrické vedení VN 22 kV, je zde 5 trafostanic. Distribuci elektrické energie v obci
zajišťuje společnost E.ON.
Tabulka 27 Trafostanice v obci

Označení a název trafostanice

Max. výkon trafostanice (kVA)

TS 1 - Obec
TS 2 - U Farmy
TS 3 - Zahuštění
TS 4 - Mokřiny
TS 5 - Bělecký mlýn

250 k VA
400 kVA
400 kVA
100 kVA
400 kvVA

Zdroj: Programovací výbor
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Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení v obci prošlo modernizací. Výměnou sodíkových výbojek typu "Ramínko" za
moderní LED veřejné osvětlení došlo k významné úspoře elektrické energie a zároveň k nemalé
finanční úspoře za stále se opakující opravy současných svítidel. Zároveň byl proveden
nátěr všech ocelových sloupů. Do budoucna je potřeba počítat s výměnou kabeláže mezi jednotlivými
sloupy a jejich výzbroje.
Internet
Občané obce mají možnost využívat veřejně přístupný bezdrátový internet pomocí datové sítě obce
Zdětín. Na území obce je také provozován bezdrátový internet firmou Infos Art, s.r.o., PLnet, s.r.o.,
PVfree.net, z.s. (vysílač signálu je v obci na obecním úřadě a na vodojemu u hřiště), dále mohou
využít služeb firmy O2 Czech Republic, a.s.
Informační servis obce
Občané obce Zdětín jsou informování prostřednictvím webových stránek obce a obecního rozhlasu.
Odpadové hospodářství
V obci Zdětín je směsný komunální odpad vyvážen jednou za 14 dní. Odvoz směsného komunálního
odpadu zajišťuje FCC Prostějov, s.r.o. - FCC Environment CEE. Odpad z obce je odvážen na skládku
v Němčicích nad Hanou. Na území obce je dvakrát ročně zajištěn svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu tento odpad je odvážen firmou Nature, s.r.o. V rámci třídění odpadů existují 4
sběrná místa, kde občané mohou odložit tříděný odpad jako plasty, papír, sklo bílé i barevné a
nápojové kartony.
Územní plán obce
Obec Zdětín má zpracován nový územní plán, byl schválen Zastupitelstvem obce dne 10. 12. 2012,
Unesením č. 7/2012. Zpracovatelem byla firma VISUALCAD, s.r.o. z Uherského Hradiště.

1.4.2

Dopravní infrastruktura

Napojení obce na silniční a železniční síť
Silnice 3. třídy v obci
Tabulka 28 Seznam krajský cest procházejících katastrem obce

Číslo

Silnice

III/37754

Silnice Ptení - Zdětín - Lešany

III/36632

Silnice směrem na Hluchov

Technický stav
Silnice v intravilánu obce v kritickém stavu,
komunikace v extravilánu v uspokojivém stavu
Silnice v intravilánu obce je ve sjízdném stavu,
zhoršená kvalita této silnice je i v extravilánu obce

Zdroj: Vlastní šetření

Obec Zdětín je napojena na silniční síť díky komunikacím 37754 a 36632 (bohužel v obci je velká
intenzita dopravy, který by měla být řešena zklidněním obce), které se dále napojují na silnice 2. třídy
a to 150 a 366, po kterých občané mohou dojet do města Prostějov. Z města Prostějov je dále možné
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se napojit na dálniční sít a to díky R46. V tomto případě je vzdálenost na nájezd R46 cca 14 km. Dále
je možné se napojit na R 35 ve směru na Mohelnici, kde je vzdálenost na nájezd do Unčovic cca 24
km.
Nejbližší napojení obce na železniční trať (trať 271 Prostějov - Chornice) je u Běleckého mlýna ( 3km
od obce) a odtud se občané mohou dostat dále do Prostějova na železniční trať Olomouce Prostějov – Vyškov - Brno. Nicméně spoje z Běleckého mlýna nejsou moc časté a lepší dostupnost je
zajištěna pomocí autobusové dopravy.
Mapa 4 Silniční síť v obci Zdětín a jeho okolí

Zdroj: https://mapy.cz

Místní komunikace
Obec disponuje sítí místních komunikací o celkové délce 2912 m. Výše uvedená délka je rovna délce
všech místních komunikací v obci Zdětín.
Z celkové výměry je 1961 m v havarijním stavu s nutností rekonstrukce v nejbližší době. Ostatní
komunikace jsou ve vyhovujícím stavu a jsou kryty živicí případně dlažbou. Ve zhoršeném stavu je cca
847 m komunikací. Podrobná mapa stavu místních komunikací lze naleznout v mapové příloze, kde je
jasně vidět stav místních komunikací a jejich lokalizace.
Tabulka 29 Stav a délka místních komunikací v obci

Obec

Stav místních komunikací

Zdětín

Místní komunikace v uspokojivém stavu,
v nejbližších 7 letech nebude třeba výraznějších
investic
Místní komunikace v kritickém stavu, vyžaduje
okamžitou opravu či investici, velmi zhoršená
sjízdnost
Místní komunikace ve zhoršeném stavu,
v nejbližších letech nutnost investovat pro
zabezpečení požadované funkčnosti

Zdroj: Vlastní šetření
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Údržba místních komunikací – smluvně a vlastními silami. V roce 2020 proběhla menší oprava
místních komunikací smluvně firmou Grande solution s. r. o. Zimní údržba smluvními dodavateli
(ZD ROLS Lešany s.r.o.), a vlastními silami.
Parkování v obci
Oficiální parkovací místo je v obci jen jedno, Ostatní parkoviště jsou neoficiální a tato
problematiku je nutné řešit zároveň spolu s rekonstrukcí místních komunikací. Mělo by se jednat o
30 parkovacích míst. Celkově je vize rozšířit parkovací prostoty na 100 míst.
Cyklo doprava
V současné době se plánuje cyklostezka Romže, která by měla vest přes Bělecký mlýn. Značená
cyklostezka č. 5039 vede přímo přes obec směrem na Bělecký mlýn a je součástí krajské
komunikace (silnice III. Třídy- č. 37754).
Chodníky v obci
Chodníky v obci jsou v dobrém stavu, avšak chybí chodník směrem na obec Hluchov k nové bytové
výstavbě. Obec vlastní i chodníky ve špatném stavu, a to konkrétně chodník okolo kostela. V rámci
vypracování programu rozvoje obce Zdětín došlo k zjištění stavu všech chodníků v obci. Rovněž
byla zjištěna potřeba vybudování chodníků nových podél komunikace krajské komunikace. Stav
chodníků, celkové metry lze vyčíst z tabulky a z přiložené mapy v příloze tohoto dokumentu.
Tabulka 30 Chodníky v obci

Obec

Zdětín

Stav chodníku

Celková délka chodníku v daném stavu

Chodníky v dobrém stavu, do kterých není
potřeba výraznějších investic v dalších letech
Místa bez chodníků, kde je nutné vybudování
nových chodníků
Chodníky, do jejichž rekonstrukce je nutné
investovat nejlépe ihned

Cca 554 m
Cca 398 m
Cca 199 m

Zdroj: Vlastní zpracování

Dopravní obslužnost
Tabulka 31 Dojezdová vzdálenost do města Olomouce a Prostějova

Město

Vzdálenost (km)

Dostupnost (min)

Olomouc

32

60

Prostějov

13

20

Zdroj: vlastní šetření, IDOS.CZ

Obec je napojena na železniční síť a obyvatelé tedy mohou využívat služeb Českých drah. V tomto
případě je pak dostupnost do krajského a okresního města Olomouc asi 45 min, do města Prostějov
asi 40 min.
Počet spojů jak autobusů, tak vlaků je celkem 29 a to ve všední den. O víkendu je celkový počet spojů
10 (z toho v autobusové dopravě pouze 3 spoje za víkend).
Doba, za kterou mohou občané docestovat do města Prostějova je cca 20 minut.
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Dopravní spojení mezi Zdětínem a krajským městem Olomouc je možno před pracovní dny 24 spoji. A
o víkendu je možné se dopravit do krajského města 9 spoji. Průměrná doba, která je potřeba na
dopravu do krajského města je cca 60 minut. Spoje jsou zajišťovány například ARRIVA MORAVA a.s.,
České dráhy a.s. a FTL- First Transport Lines a.s.
Množství a kvalita spojů je dostatečná, avšak u vlakových spojů by byla potřeba kvalitnějších
dopravních prostředků, které jsou z větší části mnoho let staré a je potřeba jejich rekonstrukce či
jejich celková náhrada za nové dopravní prostředky. Obec nemá v majetku žádný dopravní
prostředek, kterým by vozila občany jak na kulturní akce, tak k lékaři či za prací, jelikož je tato aktivita
dostatečně pokryta soukromými subjekty. Obec je zapojena do KIDSOK, který zabezpečuje rozvoj
integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje.
Území leží mimo zájmy dopravy vodní, letecké a mimo zájmy výstavby dálnic, resp. rychlostních
komunikací.

1.5 Vybavenost
1.5.1

Bydlení

Níže uvedená tabulka 30 zobrazuje domovní fond v obci Zdětín. Tato tabulka vychází ze SLDB (sčítání
lidu, domů a bytů) z roku 2011.
Z celkového počtu domů (134) je 73,1 % trvale obydleno. Úroveň využití domů pro trvalé bydlení je
na nižší úrovni, než je tomu v ČR (83,4 %) a v Kraji Olomouckém (86,6 %). V obci převládá výhradně
zástavba rodinnými domy. Všechny domy v obci jsou v majetku soukromých osob.
Tabulka 32 Domovní fond

134
98
91
-

rodinné
domy
132
97
91
-

bytové
domy
1
1
-

ostatní
budovy
1
-

5

4

1

-

21
37
11
10
11
7

21
36
11
10
11
7

1
-

-

Celkem
Domy úhrnem
Domy obydlené
fyzická osoba
obec, stát
z toho podle
vlastnictví
bytové družstvo
domu
spoluvlastnictví
vlastníků bytů
1919 a dříve
z toho podle
1920–1970
období
1971–1980
výstavby nebo
1981–1990
rekonstrukce
1991–2000
domu
2001–2011
Zdroj: ČSÚ (veřejná databáze, SLDB 2011)

Z tabulky 32 je patrné, že ve Zdětíně bylo v roce 2011 (SLDB) celkem 134 domů, z toho 132 rodinných
domů, 1 bytový dům a 1 ostatní budova. Z toho obydlených domů bylo celkem 98, obydlených
rodinných domů bylo 97 a 1 obydlený bytový dům. Z toho podle vlastnictví domu bylo celkem 91
rodinných domů ve vlastnictví fyzické osoby, žádný bytový dům nevlastní obec či stát a obec nemá
žádné bytové družstvo. Celkem 4 rodinné domy a 1 bytový dům jsou ve spoluvlastnictví vlastníků
bytů. Dále je možné z tabulky vyčíst období výstavby nebo rekonstrukce domu v jednotlivých letech.
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Další tabulka 33 zobrazuje obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místností.
Celkem obydlených bytů je 109, z toho 105 rodinných domů a 4 bytové domy. Z toho právního
důvodu užívání bytu je celkem 88 rodinných domů ve vlastním domě, v osobním vlastnictví jsou 3
bytové domy, nájemní rodinné domy 2, nájemní bytové domy 1 a družstevní bytové domy 0. Dále je
z tabulky možné vyčíst počet obytných místností v rodinných či bytových domech.
Tabulka 33 Obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místností

Celkem

rodinné
domy

bytové
domy

ostatní
budovy

109

105

4

-

88

88

-

-

3

-

3

-

3
2
3
25
41
30

2
2
3
24
38
30

1
1
3
-

-

Obydlené byty celkem
ve vlastním
domě
z toho
v osobním
právní
vlastnictví
důvod
užívání bytu nájemní
družstevní
1
z toho s
2
počtem
3
obytných
4
místností
5 a více

Zdroj: ČSÚ (veřejná databáze, SLDB 20011)

Informace z katastrálního úřadu (ČÚZK) - statistické údaje uvádějí, že k 30.9.2020 je v katastrálním
území Zdětína 150 rodinných domů, 185 objektů pro rodinnou rekreaci, 36 zemědělských staveb.
Více informací zobrazuje níže uvedená tabulka 34.
Tabulka 34 Statistické údaje z ČÚZK – katastrální území Zdětín

Způsob využití

Počet

rodinný dům

150

stavba pro rodinnou rekreaci

185

zemědělská stavba

36

stavba občanského vybavení

13

garáž

16

jiná stavba

27

Zdroj: ČÚZK (stav ke dni k 30. 9. 2020)

Počet zájemců o dům/byt:
Nejsou žádní zájemci o byt či dům.
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Podpora bytové výstavby obcí:
Prodány obecní pozemky, už nejsou žádné k dispozici, pro bytovou výstavbu k dispozici pouze
pozemky soukromníků.
Zanedbané a nevyužívané budovy:
Budova č.p. 124 (dříve Jednota, budova v soukromém vlastnictví) – jedná se o zanedbanou, chátrající
budovu, chybí zde celoroční údržba.
Sociální bydlení:
Sociální byty se plánují. Projektový záměr na zřízení soc. bydlení ve staré budově, která patří
soukromníkovi.
Domy pro rekreaci, chaty:
V obci jsou některé domy používány jako chaty. V katastru obce jsou tři dosti velké chatové lokality:
Mokřiny, Blata a velká část před a za Běleckým Mlýnem. V nádherném údolí vznikla v roce 1920
osada Racek, základ dnešních tří set chat. Individuálních rekreačních objektů je 20.

1.5.2

Školství a vzdělávání

V obci Zdětín funguje od roku 2018 Dětská skupina Prťata, která má kapacitu 12 dětí. Dětská skupina
je alternativou mateřské školy. Obec Zdětín nedisponuje základní školou. Žáci dojíždějí do spádové
školy v obci Ptení, kde je k dispozici základní i mateřská škola. Problém s umisťováním dětí není. Obec
nepřispívá žádné finanční prostředky na provoz spádových škol, ale poskytuje finanční prostředky na
karnevaly, besídky apod. Finančně přispívá na postižené dítě, které navštěvuje speciální školu
v Prostějově. Děti ze Zdětína dojíždějí do spádových škol do Ptení nebo do Kostelce na Hané, ale i do
Prostějova.
* Dětská skupina - typ služby hlídání a péče o dítě, spočívající v pravidelné péči o dítě od šesti měsíců
věku do zahájení povinné školní docházky, a to mimo domácnost dítěte, v kolektivu dětí. Služba
nezajišťuje vzdělávání dítěte jako v mateřské škole, ale poskytuje výchovnou péči zaměřenou na
rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku.
Práce s dětmi a mládež
Práci s dětmi a mládeží plní spolky SDH Zdětín nebo TJ Sokol, který je aktivnější a pořádá atletické
soutěže a cvičení s dětmi.
Infrastruktura
V blízkosti Dětská skupina Prťata je park s dětským hřištěm. Park i dětské hřiště bude nutné v nejbližší
době dovybavit a opravit.

1.5.3

Zdravotnictví

Ve Zdětíně se nenachází zdravotní středisko ani žádné zdravotnické zařízení. Praktický doktor už
bohužel do obce nedojíždí. Nejbližší nemocnice je v Prostějově (Nemocnice Prostějov – dojezdová
vzdálenost 11 km), Fakultní nemocnice Olomouc (vzdálenost 25 km) a Vojenská nemocnice Olomouc
(vzdálenost 28 km). Zdravotnická záchranná služba je dostupná z Prostějova, nebo Konice (max.
dojezd 20 min.)
Zdravotní péči v obci zajišťuje jednou měsíčně obvodní lékařka ze Ptení. Ve zbývajících dnech občané
využívají zdravotní péči lokalizovanou ve Ptení.
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V sousedním Kostelci na Hané (6 km od Zdětína) a v Čechách pod Kosířem (6 km od Zdětína) je
k dispozici ordinace praktického lékaře pro dospělé a zubní ordinace. Ostatní zdravotnické služby jsou
pro občany umístěny v Olomouci, kde se nachází široké spektrum zdravotnických služeb (např.
Poliklinika Olomouc - 26 km, SPEA Olomouc – 26 km, Poliklinika AGEL – 28 km aj.), kde nalezneme
ordinaci praktického lékaře pro dospělé, ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost, zubní ordinaci,
kožní, oční, ORL, gynekologickou a jinou ambulanci. Podobný rozsah zdravotnických služeb poskytuje
i Zdravotnické centrum v Prostějově – vzdálené asi 12 km od Zdětína. Do Olomouce, Prostějova a
okolních obcí je velmi dobrá dopravní dostupnost pomocí veřejné hromadné dopravy.
V níže uvedené tabulce 35 jsou vyobrazeni někteří poskytovatelé zdravotnických služeb v Kostelci na
Hané, Čechách pod Kosířem a v Ptení.
Tabulka 35 Poskytovatelé zdravotnických služeb v okolních obcích (Kostelec na Hané, Čechy pod Kosířem,
Ptení)

Typ zařízení

Jméno a příjmení

Kontaktní informace

1.

Ordinace
praktického lékaře
pro dospělé

MUDr. Anna
Kalábová

2.

Ordinace
praktického lékaře
pro dospělé

JAMED s. r. o.

Kostelec na Hané, Tyršova 33, tel.: 582 373 498, email: anna.kalabova@seznam.cz, ordinační hodiny:
Po., St., Čt., a Pá.: 7:00 – 13:00, Út.: 12:00 – 18:00
hod.
Ptení 163, tel.: 582 376 712, e-mail:
hudcova.jana@tiscali.cz, ordinační hodiny: Po.
13:00 – 15:00, Út.: 7:00 – 11:00, St: neordinuje, Čt
a Pá: 7:00 – 11:00 hod.

3.

Ordinace
praktického lékaře
pro děti a dorost
APEX medical
centrum, s.r.o.
Zařízení lékárenské
péče

MUDr. Marie
Kudličková

4.
5.

MUDr. Martin Feit
Mgr. Josef Svoboda
– soukromá lékárna

Kostelec na Hané 480, tel.: 582 374 266, ordinační
hodiny: Po – Pá: 7:30 – 10:30 hod.
Sportovní 898, 79841 Kostelec na Hané, Česko
Tel.: +420 777 105 592
Kostelec na Hané, Boženy Němcové 846, tel.:
582 373 218, Provozní doba: Po., St., Čt., Pá.: 08:00
– 16:00, Út.: 08:00 – 17:00, So.: 08:00 – 11:00 hod.

Zdroj: vlastní zpracování

V obci naprosto chybí zařízení lékárenské péče. Nejbližší lékárna se nachází v Kostelci na Hané,
Brodku u Konice, Konici či v Prostějově. Ve Zdětíně není k dispozici ordinace praktického lékaře pro
dospělé, ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, zubní ordinace, gynekologická ordinace aj.
V obci chybí ordinace praktického lékaře pro děti a dorost (nejbližší ordinace je v Kostelci na Hané a
Prostějově), ordinace praktického lékaře pro dospělé, zubní lékař, gynekologická a jiná ambulance.
Veškeré zdravotnické služby nalezneme v okolních sousedních obcích či větších spádových sídlech
(Prostějov, Olomouc).

1.5.4

Sociální péče

Komunitní plánování sociálních služeb
Samotné ORP Prostějov komunitně neplánuje, komunitní plánování sociálních služeb probíhá v městě
Prostějově.
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Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Prostějově

Komunitní plánování sociálních služeb je otevřený a cyklický proces zjišťování potřeb a zdrojů
a hledání řešení, která nejlépe odpovídají místním podmínkám a potřebám lidí. Do procesu jsou
zapojeni zástupci obcí/regionů/krajů, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb a veřejnost
Přínosy KPSS:
a) pro uživatele sociálních služeb a širokou veřejnost:
- možnost prosadit své zájmy a potřeby
- spolupráce na tvorbě místní sociální politiky
- zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb
- plánování budoucí nabídky sociálních služeb dle potřeb
b) pro poskytovatele sociálních služeb:
- spolupráce na tvorbě místní sociální politiky
- zmapování aktuálních potřeb uživatelů
- navázání užší spolupráce se zadavatelem a jednotlivými poskytovateli
- prezentace činnosti v katalogu sociálních služeb
c) pro zadavatele:
- užší spolupráce s poskytovateli sociálních služeb
- zmapování regionální potřebnosti sociálních služeb
- efektivní vynakládání finančních prostředků na zajištění služeb
- systém sociálních služeb odpovídá místním potřebám a regionálním specifikům
- lepši možnosti řešení problematiky sociálních služeb a sociálního začlenění
- partnerství a spolupráce
- zapojování místního společenství
- hledání nových lidských zdrojů a finančních zdrojů
- průběh zpracování komunitního plánování je stejné důležitý jako jeho výsledný dokument
- kompromis přání a možností
Projekt " Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Prostějov 2019-2021"
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Prostějov 2019-2021 (dále jen Plán) je velmi
významný strategický dokument zejména pro oblast sociálních služeb a služeb navazujících. Cílem
tohoto Plánu je zajistit především zachování a případný rozvoje stávajících, ale také vznik nových
sociálních služeb a služeb navazujících.
V samotné obci se zařízení se sociálními službami nenachází, Charita Konice nabízí terénní a
pečovatelskou službu, obyvatelé mohou využívat sociálních služeb okolních obcí.
Služby dostupné v okolí:
Poskytovatelé sociálních služeb v Regionu HANÁ
Tabulka 36 Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Regionu HANÁ

1.
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Organizace

forma

Název zařízení

Poskytované sociální služby

Dům seniorů František –
Náměšť na Hané, p.o.

p.o.
kraje

Dům seniorů František –
Náměšť na Hané, p.o.

Domov pro seniory
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2.

Domov důchodců Jesenec,
p.o.

p.o.
kraje

Domov důchodců
Jesenec, p.o.

Domov pro seniory

3.

Domov pro seniory
Kostelec na Hané, p.o.

p.o.
obce

Domov pro seniory
Kostelec na Hané, p.o.

Domov pro seniory

4.

Domov pro seniory
Ludmírov

p.o. obce
obce

Domov pro seniory
Ludmírov

Domov pro seniory

5.

6.

7.

Domov se zvláštním
režimem Bílsko

Charita Konice

o.p.s..
kraje
církevní
organizace

Domov se zvláštním
režimem Bílsko
Dům pokojného stáří
Bohuslavice a Konice

Domov se zvláštním
režimem
Domov pro seniory

Charitní pečovatelská
služba

Pečovatelská služba

Pomadol Olomouc

s.r.o.

Pomadol Olomouc

Pečovatelská služba

8.

Trilobit o.p.s.

o.p.s.
zřizovatelem
obec
Čelechovice
na Hané

Trilobit o.p.s.

Chráněné bydlení

9.

Obec Čechy pod Kosířem
(zřizovatel a provozovatel),
Charita Konice
(poskytovatel soc. služeb)

církevní
organizace

Dům pokojného stáří
s pečovatelskou službou
Čechy pod Kosířem

Pečovatelská a
ošetřovatelská služba

Zdroj: Vlastní zpracování, internetové stránky obcí

9 subjektů poskytuje v RH celkem 10 registrovaných sociálních služeb.
Podmínky pro život seniorů
V obci Zdětín nefunguje Senior klub, obec Zdětín ale pořádá řadu akcí pro seniory:
 setkání seniorů před Vánocemi
 toulky do historie – promítání, odpolední posezení se seniory
 pořádání zájezdů přes Svaz invalidů – místní organizace Ptení (18 členů ze Zdětína) – 2x do
roka zájezd i do zahraničí (malý a velký okruh).
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Kultura

Kultura a sport tvoří významnou složku života v obci. Aktivní úlohu v této oblasti vyvíjí nejen obec, ale
i spolky působící v obci.
Občané mají možnost využít nejen fotbalové hřiště v horní části obce. Obyvatelům obce je k dispozici
i víceúčelové hřiště s umělým povrchem, které umožňuje celoroční sportovní využití. V omezené míře
pro určité sporty pak lze využívat prostory za sokolovnou a její sál. Další z možností sportovního vyžití
je dětské hřiště situované mezi fotbalovým hřištěm a víceúčelovým hřištěm. Širší nabídku sportovní
infrastruktury mohou občané využít v Kostelci na Hané, nebo v Prostějově (15 km).
Na území obce se nachází kaple sv. Anny z roku 1843. K sakrálním stavbám místního významu patří
sedm celokamenných křížů. Zajímavostí obce je stará studna nazývaná Haltýř, jež byla dříve součástí
panského dvora.
V obci se nachází Obecní knihovna Zdětín. Obecní knihovna ve Zdětíně patří do sítě knihoven, které
zajišťují knihovnické a informační služby místním občanům. Knihovna se podílí na celém kulturním a
společenském životě obce a spolupracuje při tom s občanskými sdruženími, vedením obce i
jednotlivými občany, je v obci mimořádným integrujícím prvkem. Uživatelé zde mají k dispozici pěkný
aktuální fond, počítač s přístupem k Internetu, kvalitní i absenční služby i mimořádný relaxační
prostor. Knihovna je organizační složkou obce Zdětín, nemá vlastní právní subjektivitu.
Mezi subjekty, jež organizačně zajišťují trávení volného času místních obyvatel, patří Sbor
dobrovolných hasičů Zdětín a TJ Sokol Zdětín.
KULTURNÍ ATRAKTIVITY V OBCI:
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kaple sv. Anny – byla vystavěna v roce 1843 a v roce 2006 proběhla rekonstrukce kaple.
Kaple sv. Anny je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.



Bílovický hrad – naproti bývalého mlýna v nádherné krajině se nachází menší opuštěný lom a
nad ním místo s pozůstatky prehistorického hradu tzv. Bílovického hradu. Výzkumy
prokázaly, že místo bylo využito i ve středověku ve 13. a 14. století, jako opevněné sídlo
šlechty. Dnes je lokalita zalesněna.
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K sakrálním stavbám místního významu dále patří:
 celokamenný kříž u kaple sv. Anny na návsi z r. 1845 – nejstarší kříž Zdětína
 celokamenný kříž na hřbitově je z r. 1913, postavený spolu s hřbitovem a toho roku
vysvěcený – nejnovější kříž Zdětína.
 celokamenný kříž s kov. křížem u silnice před hospodou,u bývalé váhy, z r. 1856.
 celokamenný kříž v poli Černavy, z r. 1898.
 celokamenný kříž v poli u polní cesty k Vícovu, kamenný s kov. křížem z r. 1860.
 celokamenný kříž v Nechutíně z r. 1892.
 celokamenný kříž v poli, tzv. Vodičků kříž se sochami sv. Cyrila a Metoděje po stranách, na
čelní straně Panna Maria s růžencem, uprostřed v z r. 1897.
Zajímavostí obce je stará studna, nazývaná Haltýř, jež bývala dříve součástí panského dvora.

Spolky se sídlem a působností na území obce jsou významnými pořadateli kulturních a společenských
akcí v obci i regionu. Podrobným přehledem spolků se zabývá kapitola 1.2.3 Spolková, osvětová
a informační činnost. Zde předkládáme přehled nejvýznamnějších akcí, které spolky a obec pořádají
v průběhu kalendářního roku.
Tabulka 37 Přehled nejvýznamnějších akcí pořádaných v obci

Datum

Leden

Únor
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Přehled významných akcí pořádaných v obci

Pořádající

Hasičský ples

SDH Zdětín

Toulky do historie

OÚ + knihovna

Sokolský ples

TJ Sokol Zdětín

Dětský karneval

TJ Sokol Zdětín

Toulky do historie

OÚ + knihovna
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Datum

OBEC ZDĚTÍN
PROGRAM ROZVOJE OBCE

Přehled významných akcí pořádaných v obci

Pořádající

Pálení čarodějnic

TJ Sokol Zdětín

Velikonoční turnaj čtyřher ve stolním tenise

TJ Sokol Zdětín

Květen

Lampionový průvod

OÚ Zdětín

Červen

Dětský táborák na zahájení letních prázdnin

TJ Sokol Zdětín

Červenec

Nohejbalový turnaj trojic

OÚ

Duben

Turnaj čtyřher v ping-pongu o Putovní pohár starosty obce
OÚ Zdětín
Zdětín
Srpen

Říjen

Listopad

Prosinec

Nohejbalový turnaj trojic

OÚ

Dětský táborák k ukončení prázdnin

TJ Sokol Zdětín

Lampionový průvod

OÚ Zdětín

Den seniorů

Svaz invalidů místní organizace Ptení

Drakiáda

TJ Sokol Zdětín

Martinské hody + Košt slivovice a pálenek

TJ Sokol, SDH Zdětín

Předvánoční setkání s důchodci

OÚ Zdětín

Rozsvěcení vánočního stromečku

OÚ Zdětín

Štěpánský turnaj ve stolním tenise

TJ Sokol Zdětín

Zdroj: vlastní zpracování

Chybějící kulturní zařízení:
Ve Zdětíně je k dispozici místní sokolovna pro všechny občany.
Kulturní památky nehmotné:
Obec Zdětín nemá folklor.
Kulturní počiny v obci (v uplynulých letech a plánované):
 Založení SDH, v roce 2022 výročí 140let
 TJ SOKOL 105 let výročí založení 2023
 80 výročí fotbalu 2023

1.5.6

Sport a volnočasové aktivity – viz majetek obce a kalendář akcí

V obci Zdětín je dispozici dostatek aktivit a sportovního zázemí pro sportovní vyžití občanu obce
Zdětín. Občané mohou využívat ke sportu v zimních i letních měsících Sokolovnu – je ve špatném
stavu, je potřeba opravit střechu, komíny a topení. Prostor za sokolovnou je ve vlastnictví obce – je
nově uděláno nové venkovní posezení s pergolou, přístřešek pro hudbu, dětské hrací prvky, venkovní
fitness. V rámci sportovních aktivit se schází ženy z obce Zdětín a cvičí spolu každý týden.
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V rámci volnočasové infrastruktury slouží občanům venkovní posilovna, která zvýšila atraktivitu obce
jak pro stávající občany, tak i pro nové.
Volnočasová infrastruktura pro děti
Na území obce jsou dětská hřiště a prostory pro neorganizované setkávání dětí. Děti se mohou
setkávat na víceúčelovém hřišti a fotbalovém hřišti (podrobnosti o stavu jednotlivých sportovišť – viz.
Tabulka č.: Přehled nevýznamnějších nemovitostí v majetku obce.

1.6 Životní prostředí
1.6.1

Stav životního prostředí

V obci se nevyskytuje žádný závažnější jev, negativně ovlivňující životní prostředí v obci.
Půdní fond, kvalita půd, míra ohrožení erozí
Zemědělská půda tvoří více než 75% rozlohy katastru obce, lesní pozemky pak 22%. Ze zemědělské
půdy je téměř 85% orná, a cca 9% trvalé travní porosty.
Vzhledem k charakteru krajiny a svažitosti území je zemědělská půda na některých místech
potenciálně náchylná k vodní erozi. V současné době díky způsobu hospodaření nedochází
k výraznějším problémům se splachem půd.
Kvalita ovzduší
V obci neexistuje větší zdroj znečištění ovzduší. Problémem, zejména v chladnější polovině roku, je
bodové znečištění nesprávným topením v lokálních topeništích (zastaralé topeniště), a to zejména
v období inverzního klimatu. Cílem do budoucna bude motivovat majitele nevyhovujících zdrojů
vytápění k výměně za ekologičtější a tím ke snížení emisí z lokálního vytápění domácností.
Kvalita vody z lokálních zdrojů
Poměrně hojné je v obci využívání individuálních ("domovních") zdrojů podzemních vod. Většinou
představují relativně dostupné zdroje pitné či užitkové vody, které nejsou vázané na existenci či
výstavbu velkých investičních celků. Slouží také jako doplněk k vybudované vodovodní síti. U části
domácností je to současně jediný zdroj.
V obci byla zaznamenána kontaminace podzemních vod, a to zejména vlivem intenzivní zemědělské
hospodaření, které je zdrojem zvýšených obsahů dusíkatých látek (dusičnanů, dusitanů, amonných
iontů) a bakteriálního znečištění v podzemní vodě.
Nejvýznamnější regionální tok – Romže, protékající katastrem obce na severu, je zatížena
zemědělským hospodařením na přilehlých pozemcích (zejména hnojení), a zejména pak
nepřítomností kanalizací a ČOV na horním povodí Romže.
Míra ohrožení hlukem
Nejzávažnějším zdrojem hluku v obci je průtah silnic III. tříd přes katastr obce (blízkost pily na
Ptenském Dvorku) i centrem obce samotné.
V obci se nenacházejí žádné plochy nebo areály brownfields, či lokality s ekologickými zátěžemi, které
by obec musela řešit.
Přehled nejvýznamnějších prvků ovlivňujících životní prostředí obce pozitivně
- blízkost lesa
- nadmořská výška
- plynofikace
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- odpadové hospodářství
- zeleň v obci

Přehled nejvýznamnějších prvků ovlivňujících životní prostředí obce negativně
- velká frekvence kamionové a nákladní dopravy
- lokální topidla na pevná paliva
- zemědělská výroba
- neukázněnost občanů chatových oblastí (odpadky)

1.6.2

Ochrana životního prostředí

Obec Zdětín neleží na území žádného velkoplošného zvláště chráněného území. Nejbližšími
velkoplošnými chráněnými územími jsou CHKO Moravský Kras a CHKO Litovelské Pomoraví. Na
katastru obce se nenachází žádné maloplošné zvláště chráněné území, ani nezasahuje do území
přírodního parku.
Nejbližším maloplodým chráněným územím je Přírodní památka Na hůrkách, jejíž ochranné pásmo
zasahuje do západní části katastru Zdětína. Chrání zbytek travinobylinných lad na bývalých pastvinách
s výskytem rozrazilu klasnatého, modřence chocholatého, hvozdíku kartouzka, divizny brunátné a
kruštíku širolistého.
Rozvojové záměry obce tedy nejsou ve střetu s územní ochranou přírody. Obec také neeviduje žádné
závažnější problémy obecné ochrany přírody na svém území.
V obci nepůsobí žádná organizace, věnují se systematicky oblasti ochrany přírody.

1.7 Správa obce
1.7.1

Obecní úřad a kompetence obce

Velikost úřadu, personální zajištění
Tabulka 38 Personální zajištění OÚ Zdětín

Personální zajištění OÚ Zdětín
Orgán

Počet
osob/členů

Funkce

Obecní Úřad Zdětín
Obec Zdětín

2

starosta, administrativní pracovník

Zastupitelstvo

7

starosta, místostarosta, 5 členů zastupitelstva

Finanční výbor
Kontrolní výbor
Obecní zaměstnanci

3
3
2

předseda, 2 členové
předseda, 2 členové
VPP, technický pracovník

Zdroj: www.obeczdetin.cz

Vybavenost obce Zdětín
41

A. ANALYTICKÁ ČÁST

OBEC ZDĚTÍN
PROGRAM ROZVOJE OBCE

A.1. SITUAČNÍ ANALÝZA
Tabulka 39 Vybavenost obce Zdětín

Vybavenost obce
Typ úřadu
Kód obce
Okres
SO ORP
SO POÚ
Finanční úřad
Stavební úřad
Matrika
Úřad práce
Katastrální úřad
OSSZ
Živnostenský úřad
Soud
Státní zastupitelství
Hygienická stanice
Kanalizace (ČOV)
Veřejný vodovod
Plynofikace
Pošta
Veřejná knihovna
Zdravotnické zařízení
Lékárna
Dětská skupina
Základní škola
Dostupnost sídla kraje (km)
Dostupnost sídla okresu (km)

Obecní úřad
590223
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Kostelec na Hané
Ptení
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Prostějov
NE
ANO
ANO
NE
ANO
NE
NE
ANO
NE
32
13

Zdroj: ČSÚ – karty obcí

Organizace zřízené obci
Obec není zřizovatelem žádných dalších organizací.
Obecní vyhlášky
Přehled vydaných obecních vyhlášek: https://www.obeczdetin.cz/vyhlasky-zakony-a-usnesenizastupitelstva

1.7.2

Hospodaření a majetek obce

S majetkem obce úzce souvisí finanční ukazatel celkové likvidity obce. Tedy jak je majetek obce
schopný přeměnit se na peníze za sledované období. Likvidita obce je vyjádřena podílem oběžných
aktiv ku krátkodobým závazkům. Míra likvidity v obci Zdětín za rok 2019 je na hodnotě 16,58 vhodná
míra je 1,5. Míra likvidity obce Zdětín je vysoká. Nejméně likvidní jsou budovy, nejvíce likvidní
peníze.
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Rozpočet obce a jeho zhodnocení za 5 let, (vyrovnaný/přebytkový/deficitní rozpočet)
Saldo rozpočtu značí rozdíl mezi příjmy a výdaji obce. Kladnou hodnotou se rozumí přebytek
rozpočtu, zápornou schodek. Tabulku 40 doplňuje graf 9.
Tabulka 40 Saldo obce

Celkem saldo
(po konsol.)
Na obyvatele

2015

2016

2017

2018

2019

- 1 851 396 Kč

+ 48 140 Kč

- 2 329 404Kč

+ 235 191 Kč

- 256 118 Kč

-5 785,7 Kč

+ 142,8 Kč

- 6 771,5 Kč

+ 675,8 Kč

- 721,5 Kč

Zdroj: www.monitor.statnipokladna.cz
Graf 9 Vývoj zadluženosti a stavu na bankovních účtech k 31.12.2019

Zdroj: www.monitor.statnipokladna.cz

Nelze však přesně určit, zda přebytkový rozpočet je pozitivní a deficitní negativní. Více informací o
zhodnocení rozpočtu obce můžeme získat z rozpočtové třídy financování.
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Strukturu obecních příjmů a výdajů uvádějí tabulky 41 a 42.
Tabulka 41 Příjmová stránka obecního rozpočtu

Rok

Daňové příjmy

Nedaňové příjmy

Přijaté transfery

Kapitálové příjmy

2016
2017
2018
2019

3 922 tis. Kč
4 465 tis. Kč
4 841 tis. Kč
5 348 tis. Kč

242 tis. Kč
299 tis. Kč
328 tis. Kč
314 tis. Kč

1 260 tis. Kč
902 tis. Kč
1 114 tis. Kč
1 176 tis. Kč

11 tis. Kč
5 tis. Kč
421 tis. Kč
7 tis. Kč

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/

Příjmová stránka obce je charakteristická největším podílem z daní, což je typické pro obecní
rozpočty. Do daňových příjmů obecně patří svěřené či sdílené daně a místní, správní a ostatní
poplatky. Z tabulky 41 je zřejmé, že výše daňových příjmů v letech roste, což je pozitivní skutečnost
pro obec Zdětín.
Tabulka 42 Výdajová stránka obecního rozpočtu

Rok
2016
2017
2018
2019

Průmyslová a
ostatní odvětví
hospodářství
267 tis. Kč
770 tis. Kč
122 tis. Kč
1 792 tis. Kč

Bezpečnost státu
a právní ochrana

Služby pro
obyvatelstvo

52 tis. Kč
125 tis. Kč
83 tis. Kč
103 tis. Kč

3 502 tis. Kč
906 tis. Kč
4 213 tis. Kč
2 398 tis. Kč

Všeobecná
veřejná správa a
služby
1 565 tis. Kč
1 540 tis. Kč
2 052 tis. Kč
2 808 tis. Kč

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/

Výdajová stránka obecního rozpočtu je charakteristická nejvyššími výdaji na veřejnou správu, což je
typická skutečnost pro obecní rozpočty. Další velkou část obecních výdajů tvoří výdaje na služby pro
obyvatelstvo. Výdajová stránka rozpočtu obce relativně stabilní.
Získané nenárokové dotace v posledních 5 letech
Nenárokové dotace jsou dotace, o které se obec musí sama ucházet a dle splnění různých kritérií jsou
obci přiděleny finanční prostředky. Nenárokové dotace jsou účelově zaměřeny. Tabulka č. udává
získané nenárokové dotace v posledních 5 letech.
Tabulka 43 Získané nenárokové dotace

Rok

Dotace (v Kč)

2016
2017
2018
2019

1 259 663
902 126
1 512 015
2 053 762

Zdroj: Vlastní zpracování

Finanční majetek obce
Obec Zdětín nedisponuje žádným finančním majetkem.
Přehled nejdůležitějších budov ve správě obce a jejich stav (nemovitý majetek obce, jeho stav a
způsob využívání)
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Tabulka 44 uvádí přehled nejdůležitějších nemovitostí v majetku obce. Tak jako ve většině obcí,
vlastní i obec Zdětín typické nemovitosti jako je hasičská zbrojnice, budova obecního úřadu
a obecního domu nebo drobné sakrální stavby. Obec nevlastní byty, po kterých by ani zřejmě nebyla
poptávka.
Tabulka 44 Přehled nejvýznamnějších nemovitostí v majetku obce

Název objektu
(nemovitosti)

Stav *

Potřebná opatření a investice ke
zlepšení stavu

Hasičská zbojnice
(budova Obecního
domu)

Uspokojivý (proběhlo zateplení budovy,
výměna dveří, nakoupen nový sušák na
hasičské hadice)

Celoroční údržba

OÚ **

Velmi dobrý

Rekonstrukce vnitřních prostor vč. topení

Obecní dům ***

Velmi dobrý

Rekonstrukce vnitřních prostor vč. topení,
oprava dvora

Víceúčelové hřiště

Uspokojivý

Celoroční údržba

Hasičská nádrž
(dětské hřiště)

Nedostačující

Travnaté hřiště

Uspokojivý
(proběhla pouze rekonstrukce střechy)

Oprava nádrže a jejího okolí
(doplnění o herní prvky)
Vybudovat nové šatny, tréninkovou
plochu pro hasiče,

Kaple Sv. Anny
(kulturní památka)

Uspokojivý

Oprava střechy

Hřbitov

Uspokojivý

Pozemek za sokolovnou

Uspokojivý

Potřeba nového kolumbária (z důvodu
naplnění stávající kapacity)
Rozšířit venkovní posezení, hrací prvky
pro děti, venkovní fitness

V SOUKROMÉM VLASTNICTVÍ:
Pohostinství
(soukromý majetek)
Budova bývalého
obchodu Jednota
(soukromý majetek)
Střelnice
(v soukromém vlastnictví
- Klub Biatlon Prostějov)
Ubytovna
(v soukromém vlastnictví
- FUN RIDES TECH s.r.o.)
Zdroj: Vlastní zpracování

Nedostačující

Zanedbané, chybí celoroční údržba

Nedostačující

Zanedbané, chybí celoroční údržba

Uspokojivý

Celoroční údržba

Uspokojivý

Celoroční údržba

*popište stav výběrem jedné varianty: vynikající, velmi dobrý, uspokojivý, nedostačující, havarijní stav
** V budově OÚ sídlí místní lidová knihovna vybavená internetem (1x týdně), klubovna hasičů s kuchyňkou (slouží i jako
místnost pro setkávání jiných spolků, seniorů, pro soukromé oslavy)
*** V budově Obecního domu najdeme Dětskou skupinu Prťata, hasičskou zbrojnici.
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Vlastnictví obecních pozemků (lesy, pole, pozemky k zastavění)
Obec nevlastní lesy, pole ani pozemky k zastavění.
Ekonomická efektivnost nemovitého majetku, tj. provozní náklady vs. přínosy (příjmy z pronájmu)
Obecní majetek ovlivňuje ekonomickou i sociální úroveň obce. Majetek může být využívaný k veřejně
prospěšným účelům, k výkonu vlastní samosprávy nebo k podnikání. Hospodařit s obecním majetkem
může být pro obec velmi zajímavý příjem, zejména dlouhodobý a stabilní v případě pronájmu.

Tabulka 45 Ekonomická efektivnost majetku

Název objektu (nemovitosti)

Ekonomická efektivnost nemovitého majetku

Hasičská zbojnice (budova Obecního domu)
OÚ
Obecní dům
Víceúčelové hřiště
Hasičská nádrž (+ skluzavka, dětské hřiště)
Travnaté hřiště
Kaple Sv. Anny (kulturní památka)
Hřbitov

Provozní N / příjmy z pronájmu = 5 000,- Kč
(sečení trávy,…) / 64 kolumbárií plus 90 x 50
ročně

Zdroj: Vlastní zpracování

Z tabulky 45 je zřejmé, že ekonomická efektivnost nemovitého majetku ve vlastnictví obce je velmi
nízká nebo téměř nulová. Žádné nemovitosti negenerují příjmy z pronájmu, jejich správa je
ekonomicky ztrátová, jelikož se vynakládají výdaje pouze na provozní činnost nemovitosti. Podobná
situace je i v okolních obcích, kdy neexistují příjmy z pronájmu obecních objektů, s výjimkou obecního
domu, kulturního domu nebo obecního úřadu a dalších prostor určených případně k podnikání.
Taková to situace je pochopitelná a nedá se ani předpokládat, že by obec generovala příjmy
z pronájmu hasičské zbrojnice nebo dětské skupiny.
Technické a technologické vybavení
Obec vlastní drobné technické vybavení k tradičnímu obstarávání obce – traktorek 2x, sekačka 3x,
vozidlo Multicar, štěpkovač. Většina vybavení je v zastaralém stavu, stáří 10 let, existuje potřeba
výměny.
Personál
Obec má dva zaměstnance na plný pracovní úvazek. Jedná se o administrativní pracovnici
a pracovníka na úklid veřejných prostranství. Dále využívá pracovníka na úklid veřejných prostranství
v rámci VPP Úřadu práce ČR.
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Bezpečnost

Bezpečnostní situace v obci nevybočuje z průměru. Obci jsou na standardní výši i přestupky. Obec má
uzavřenou Veřejnoprávní smlouvu o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové
agendy se Statutárním městem Prostějov.
V rámci prevence kriminality se obec snaží již od útlého věku zapojit své děti a mládež do sportovních
i volnočasových aktivit, mezi které patří nejrůznější zájmové a vzdělávací kroužky, komunitní centra,
kluby, a soutěže atd.
Největším problémem v obci Zdětín je dopravní bezpečnost, která souvisí s dopravním zatížením na
silnici 3. třídy. Do budoucna bude potřeba větší represe ze strany Policie ČR (dodržování maximální
předepsané povolené rychlosti v obci).
Zabezpečování požární ochrany na území obce je svěřeno do pravomocí obce. V obci existuje
jednotka SDH, která řeší případné mimořádné události. Jednotka SDH Zdětín je zařazená do plošného
pokrytí Olomouckého kraje jako jednotka kategorie JPO-V. Jednotka sboru dobrovolných hasičů se
řídí zákonem 133/85 Sb,. ve znění pozdějších předpisů, tedy zákonem „O požární ochraně“.
Zřizovatelem JSDH dle §29 zákona 133/85 Sb,. je obec.

1.7.4

Vnější vztahy a vazby

Následující tabulka 46 prezentuje přehled nejvýznamnějších organizací, svazků obcí, sdružení, jichž je
obec členem.
Tabulka 46 Přehled DSO, organizací, sdružení, partnerských obcí

Přehled DSO, organizací, sdružení, partnerských obcí

ANO/NE

Mikroregion Kostelecko, z.s.
Region HANÁ, z.s.
Partnerské obce v ČR
Partnerské obce v zahraničí
Romže, o.p.s
Vodovod Pomoraví, svazek obcí

ANO
ANO
ANO – Zdětín u Benátek nad Jizerou
NE
ANO
ANO

Zdroj: vlastní zpracování

Obec Zdětín je členem Mikroregionu Kostelecko, MAS Region HANÁ, z.s., má partnerskou obec ve
Zdětíně u Benátek nad Jizerou, nemá žádnou partnerskou obec v zahraničí, je členem Romže o.p.s.
a Vodovodu Pomoraví s.o.
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A.2. PROBLÉMOVÁ ANALÝZA
Problémová analýza řeší hlavní problémy rozvoje obce. Problémy byly stanoveny programovacím
týmem, který se tvorbou PRO zabýval. Některé podněty vznikly i na základě dotazníkového šetření
mezi obyvateli obce.
Nejzávažnější problémy, které negativně ovlivňují život obce, jsou neuspokojivý stav místních
komunikací a prodejny smíšeného zboží.
Mezi další výrazné problémy, který ovlivňuje další rozvoj obce, patří neexistence obecních bytů,
naplněná kapacita stávajícího kolumbária, rekonstrukce kaple sv. Anny a v neposlední řadě
zanedbaná budova bývalého obchodu Jednota v soukromém vlastnictví.
Obec má řadu dalších problémů s nemovitostmi, kterou jsou v neuspokojivém stavu a ohrožují
bezpečnost obyvatel obce, mnohdy nejsou ani ve vlastnictví obce. Limitem rozvoje obce je
neexistence cyklostezky, která by zvýšila atraktivnost cestovního ruchu a sportoviště v obci vyžadující
rekonstrukci. Více o problémech v obci v následující tabulce.
Tabulka 47 Problémová analýza obce Zdětín

ANALÝZA PROBLÉMŮ
Hlavní problém
rozvoje
Rekonstrukce
místních komunikací

Významnost
(nejmenší
1-10
největší)
10

Příčina

Riziko neřešení situace

Neuspokojivý stav místních
komunikací

Nespokojenost občanů
Znečištění podzemních
vod a životního prostředí

Nespokojenost občanů

Kanalizace s ČOV

10

Existuje zde pouze dešťová
kanalizace

Obecní byty

9

Neexistence obecních bytů

Budova OÚ

9

Rekonstrukce vnitřních prostor vč.
topení a tep. zdroje

Postupné chátrání budovy

Kaple Sv. Anny

9

Špatný stav střechy kaple

Postupné chátrání budovy

Hřbitov

9

Potřeba nového kolumbária

Naplněná kapacita
stávajícího kolumbária

Budova bývalého
obchodu Jednota
(soukromý majetek)

9

Zanedbané, chybí celoroční údržba

Zásadním způsobem
narušuje vzhled návsi
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Neuspokojivý stav nádrže a okolí,
obložení nádrže

Unik vody z nádrže,
postupné chátrání nádrže

Hasičská nádrž

8

Cyklostezka Romže

8

Neexistence cyklostezky

Snížení atraktivnosti
cestovního ruchu

Obecní dům

8

Výměna střešní krytiny a oprava
dvora

Postupné chátrání
budovy

Pohostinství
(soukromý majetek)

7

Zanedbané, chybí celoroční údržba

Postupné chátrání budovy

Hasičská zbojnice
(budova Obecního
domu)

6

Nevyhovující interiér

Postupné chátrání budovy

Víceúčelové hřiště

6

Je nutná permanentní údržba

Snížená bezpečnost
celého areálu, nebezpečí
úrazu pro uživatele

Fotbalové hřiště +
budova šaten

6

Areál ZD ROLS
Lešany, s.r.o. – farma
Zdětín

6

Péče o veřejnou zeleň

5

Ubytovna (je v části
budovy družstva
ROLS Lešany, s.r.o.)

5

Zdroj: Vlastní zpracování
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Je nutná permanentní údržba (sečení
trávy), zateplení a oprava střechy
šaten, vnitřní vybavení šaten
Nedostatečné využití objektů, které
by mohly být využity jako plochy
výroby a skladování
nízké investice do zeleně

Zlepšení vzhledu a okolí ubytovny

Špatné zázemí pro sport

Další chátrání budovy
Neatraktivnost pro
občany
Neatraktivnost pro
obyvatele
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A.3. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
Úvodní charakteristika dotazníku
Dotazník byl distribuován mezi občany obce. Obyvatelé měli možnost dotazník vyplnit elektronicky,
ale i písemně. Dotazník byl distribuován do každé domácnosti. Dotazník byl k dispozici v termínu od
1. 10. do 20. 10. 2020. Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit spokojenost občanů, jejich názor na
současnou podobu obce, spokojenost se stavem její vybavenosti, měli možnost se vyjádřit
k žádoucímu směru budoucího vývoje.
Dotazník vyplnilo 63 respondentů z celkových 100 oslovených domácností (236 obyvatel), což činí
26,6 %. Z toho dotazník vyplnilo 32 mužů (53,9 %) a 27 žen (46,1 %). Nejvíce respondentů vyplnilo
dotazník ve věku 30–49 let a to 33 osob (52,3 %). Nejméně ve věku 15–29 let a to 8 osob (12,6 %).
Většina respondentů měla střední odborné vzdělávání s maturitou (22 osob – 34,9 %), střední
odborné (19 osob – 30,1 %) a vysokoškolské (11 osob – 17,4 %). Dotazník vyplnila většina
respondentů žijících v obci od narození (20 osob – 31,7 %) a přistěhovalých v dospělosti před více než
5 lety (23 – 36,5 %). Většina respondentů je typem domácnosti s nezaopatřenými dětmi do 18 let (29
osob – 46,0 %) a domácností bez dětí (20 osob – 31,7 %).
Vlastní dotazník je přílohou tohoto dokumentu.
Přehled získaných výsledků
Tabulka 48 Souhrn otázek z dotazníku

Otázky

velmi
spokojen
velmi
dobře
abs.

spíše
velmi
spíše
nespokojen nespokojen
spokojen
ani dobře
spíše
spíše dobře
ani špatně
špatně

je mi to
lhostejné
velmi
špatně

relat.
relat
relat.
relat.
relat.
abs.
abs.
abs.
abs.
(%)
. (%)
(%)
(%)
(%)

Jak se Vám v obci žije?
Zhodnocení obce z hlediska
bydlení
Zhodnocení obce z hlediska
školství
Zhodnocení obce z hlediska
zdravotnictví

30

47,6

33

52,4

0

0,0

0

0,0

0

0,0

31

49,2

32

50,8

0

0,0

0

0,0

0

0,0

5

7,9

32

50,8

5

7,9

12

19,0

9

14,4

1

1,5

15

23,8

33

52,4

2

3,1

12

19,2

Zhodnocení obce z hlediska
veřejné dopravy

3

4,8

34

53,9

16

25,4

2

3,1

8

12,8

Zhodnocení obce z hlediska
kultury a společenského života

8

12,8

34

53,9

16

25,4

0

0,0

5

7,9

Zhodnocení obce z hlediska
sportovního vyžití

19

30,2

30

47,6

6

9,6

1

1,5

7

11,1

Zhodnocení obce z hlediska
životního prostředí

22

34,9

33

52,4

6

9,6

2

3,1

0

0,0

Zhodnocení obce z hlediska
péče obce o své prostředí

28

44,4

28

44,4

4

6,6

2

3,1

1

1,5
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Zhodnocení obce z hlediska
podmínek pro podnikání
Zhodnocení obce z hlediska
rozvoje obce
Zhodnocení obce z hlediska
informovanosti o dění v obci
Mezilidské vtahy v obci
považujete za?
Myslíte si, že obyvatelé obce
mají dostatek příležitostí ke
vzájemným
společenským
kontaktům?

2

3,1

25

39,6

10

15,8

3

4,8

23

36,7

14

22,2

42

66,8

5

7,9

0

0,0

2

3,1

26

41,2

31

49,2

6

9,6

0

0,0

0

0,0

6

9,6

31

49,2

18

28,4

0

0,0

8

12,8

14

22,2

31

49,2

12

19,2

1

1,5

5

7,9

Zdroj: Vlastní zpracování

Komentář k tabulce:
Tabulka uvádí přehled spokojenosti obyvatel s životem v obci.
Z průzkumu je zřejmé, že obyvatelé obce Zdětín jsou spokojeni s bydlením v obci, s kulturou a
společenským životem, se sportovním vyžitím, s životním prostředím, s péčí obce o své prostředí a
v neposlední řadě i s rozvojem obce.
49-54 % respondentů je také spokojeno veřejnou dopravou a s informovaností o dění v obci. Více jak
50 % respondentů je spíše spokojeno se školstvím v obci. Naopak 52 % občanů je spíše nespokojeno
s úrovní zdravotnictví, 36 % obyvatel jsou lhostejné podmínky pro podnikání.
Komentář k otázce č. 1: Jak se Vám v obci žije?
Na otázku „Jak se Vám v obci žije“ odpověděli obyvatelé Zdětína spíše dobře (52,4 %). 47,6 %
respondentů odpovědělo dokonce, že se jim v obci žije velmi dobře. Respondenti si nemyslí, že by se
v obci žilo špatně.
Graf 10 Vyhodnocení dotazníku – Jak se Vám v obci žije?

velmi dobře 47,6%
spíše dobře 52,4 %
ani dobře ani špatně 0%
spíše špatně 0%
velmi špatně 0%

Vyhodnocení dotazníku – Jak se Vám v obci žije? (v %)
Zdroj: Dotazníkové šetření
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Komentář k otázce č. 6: Mezilidské vtahy v obci považujete za?
Větší polovina respondentů (58,8 %) hodnotí mezilidské vztahy v obci jako spíše dobré a velmi dobré.
28,4 % respondentů je nerozhodných – dle jejich názoru nejsou vztahy ani dobré ani špatné. 12,8 %
respondentů si myslí, že vztahy v obci jsou velmi špatné.
Graf 11 Vyhodnocení dotazníku – Mezilidské vztahy v obci považujete za?

velmi dobře 9,6%
spíše dobře 49,2 %
ani do bře ani špatně 28,4%
spíše špatně 0%
velmi špatně 12,8%

Mezilidské vztahy v obci považujete za? (v %)
Zdroj: Dotazníkové šetření

Komentář k otázce č. 7: Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným
společenským kontaktům?
Přes 70 % obyvatel hodnotní, že občané mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům. 19,2 % respondentů si však myslí, že dostatek příležitostí spíše není.
Graf 12 Vyhodnocení dotazníku – Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným
společenským kontaktům?

velmi dobře 22,2%
spíše dobře 49,2 %
ani dobře ani špatně 19,2%
spíše špatně 1,5%
velmi špatně 7,9%

Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke
vzájemným společenským kontaktům? (v %)
Zdroj: Dotazníkové šetření
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Komentář k otázce č. 4: Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?

Někteří z respondentů postrádají služby pro obyvatele (řezník, kadeřník, lékař, levné potraviny,
anebo opravnu obuvi a textilu). Ostatní obyvatelé by naopak přivítali více kulturních akcí (zejména
pro děti) a bezpečnější dětské hřiště.

Komentář k otázce č. 2: Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?

Nejvíce respondentů je spokojeno s blízkostí přírody (53,9 % osob) a klidným životem v obci (52,4 %
osob). Obyvatelé jsou dále spokojeni s životním prostředím v obci, dobrými mezilidskými vztahy,
celkovým vzhledem obce a kulturním a společenským životem v obci. Více odpovědí lze vypozorovat
z grafu.
Graf 13 Vyhodnocení dotazníku – co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?

klidný život 52,4,%
dobré mezilidské vztahy 25,4%
životní prostředí 30,5%
blízkost přírody 53,9%
dostupnost pracovních příležitostí 3,4%
dobrá dopravní obslužnost 13,6%
kulturní a společenský život 18,6%
sportovní vyžití 11,9%
vzhled obce 25,4%

Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? v (%)
Zdroj: Dotazníkové šetření

Komentář k otázce č. 3: Co se Vám na Vaší obci nelíbí?

Téměř polovina respondentů záporně hodnotí nezájem lidé o obec a dění v obci.
31 % respondentů záporně hodnotí dostupnost obchodů a služeb. Přestože je obec v blízkosti města
Prostějova, je pro obyvatele dostupnost obchodu a služeb nedostačující, tato odpověď odráží i fakt,
že v obci chybí řada služeb pro obyvatele.
1/4 respondentů se dotýkají špatné vztahy mezi lidmi a jiné skutečnosti (blíže neuvádějí jaké – bod
12.).
Ostatní odpovědi jsou viditelné z přiloženého grafu.

Komentář k otázce č. 8: Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách

Téměř polovina respondentů sleduje občas, cca jednou za měsíc, dění o obci na webových stránkách,
27,1 % osob pravidelně a zbývajících 23,8 % dotazovaných buď nemá internet nebo dění v obci
nesleduje vůbec.
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Graf 14 Vyhodnocení dotazníku – Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?

pravidelně 31,4%
občas 49,8%
vůbec 9,4%
nemá Internet 9,4%

Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách? v (%)
Zdroj: Dotazníkové šetření

Komentář k otázce č. 9: Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?

Více jak 70 % respondentů je rozhodně a spíše ochotno udělat něco pro rozvoj své obce. Respondenti
odpověděli, že by mohli pomáhat brigádně při pořádání obecních akcí a dále různě pomáhat dle
potřeb obecního úřadu.
Graf 15 Vyhodnocení dotazníku – Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?

rozhodně ano 31,4%
spíše ano 45,8%
spíše ne 9,4%
rozhodně ne 0%
nedovedu posoudit 13,4%

Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce? v (%)
Zdroj: Dotazníkové šetření
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Komentář k otázce č. 10: Jak by se měla obec dále rozvíjet?

Většina respondentů si myslí, že by se obec měla rozvíjet do využití celé své kapacity, takový to názor
zastává 35,3 % respondentů.
42,4 % respondentů se domnívá, že by obec Zdětín měla zůstat přibližně stejně velká, 32,2% obyvatel
si myslí, že by se obec měla postupně rozrůstat na cca 400 obyvatel.
Graf 16 Vyhodnocení dotazníku – Jak by se měla obec dále rozvíjet?

přibližně stejně velká 42,4%
postupně rozrůstat 32,2%
využití celé své kapacity 11,9%
nedovedu posoudit 13,6%

Jak by se měla obec dále rozvíjet? v (%)
Zdroj: Dotazníkové šetření

Komentář k otázce č. 11: Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních
prostředků.

89 % respondentů by finanční prostředky využili na výstavbu kanalizace a ČOV, z čehož je vidět, že
výstavba kanalizace je v obci Zdětín potřebou číslo 1. Více jak 2/3 respondentů by finanční prostředky
využili na rekonstrukci místních komunikací. 39 % dotazovaných by prostředky využilo na podporu
bytové výstavby v obci. Ostatní frekvenci odpovědi znázorňuje následující graf.
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Graf 17 Vyhodnocení dotazníku – Využití obecních finančních prostředků.
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Využití obecních finančních prostředků
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Zdroj: Dotazníkové šetření

Komentář k otázce č. 17: Vaše další náměty, připomínky, komentáře:

Komentáře, náměty a připomínky zapsalo kolem 24 občanů obce.
Všechny tyto podněty byly projednány na schůzce programovacího výbor dne 9. 11. 2020 ve Zdětíně.
Závěrem z projednání je souhrn podnětů, které programovací výbor považuje za důležité pro další
rozvoj obce:
 Výstavba kanalizace a ČOV
 Rekonstrukce místních komunikací v obci
 Úprava místní komunikace u požární nádrže
 Zřízení cesty u rodinných domů u hřiště
 Zpevnění polních cest kolem obce
 Nevyužitá budova na návsi (v soukromém vlastnictví)
 Jednotně architektonicky sladit domy v obci
 Zpomalení a omezení kamionové dopravy v obci
 Intenzivnější zapojení místních i přistěhovalých obyvatelů do kulturního a společenského
života obce
 Protierozní opatření v blízkosti obce
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A.4. SWOT ANALÝZA
SWOT analýza slouží k identifikaci silných a slabých stránek území (vnitřní vlivy z hlediska území),
příležitostí a rizik (vnější vlivy z hlediska území). Na základě SWOT analýzy je komplexně vyhodnocena
situace na území obce Zdětín.
Na základě vytvořené SWOT analýzy jsou definována prioritní témata pro návrhovou část. Ostatní
přednosti a nedostatky obce definované ve SWOT analýze jsou podnětná a slouží jako návrh řešení
limitů rozvoje obce.
Z analýzy vyplývá, že obec má problémy s nedostatkem pracovních příležitostí v obci, s neexistencí
obecních bytů, což výrazně snižuje atraktivitu obce. Zdětín se dále potýká se špatným stavem
místních komunikací v intravilánu i extravilánu obce a s chybějící kanalizací v obci (včetně ČOV). Obec
je zatížena nadměrnou kamionovou dopravou. Tato skutečnost také ohrožuje bezpečnost občanů a
ruch v obci. Obec je kompletně v uspokojivém stavu, existuje ale reálná potřeba celkového zvelebení
obce, včetně dostavby a rekonstrukce chodníků.
Obec Zdětín má velkou přednost v klidném a bezpečném prostředí venkovského typu v blízkosti měst
Prostějov a Olomouc, míra zaměstnanosti je zde tedy kolem 1,7 %. Další významnou předností jsou
dobré mezilidské vztahy mezi občany i chalupáři, jejich zájem o dění v obci a účast na akcích.
Ve Zdětíně jsou široce zastoupeny různé zájmové spolky, které v obci aktivně působí a dotvářejí tak
celkový obraz obce. Příležitostí obce je příliv mladých lidí (atraktivní obec pro mladou generaci), s tím
související výstavba obecních bytů, výstavba a rekonstrukce kulturně společenských a sportovních
zařízení a vznik dětské skupiny, která je v současné době velice aktuální.
Více lze vypozorovat ze SWOT analýzy, která byla stanovena v rámci jednání programovacího týmu.
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Tabulka 49 SWOT analýza obce Zdětín

SWOT ANALÝZA
Přednosti

Nedostatky

Silné stránky (S)

Slabé stránky (W)

faktory, kterými je nositel projektu schopen
podpořit jeho úspěšnou realizaci

faktory, kterými nositel projektu může
ohrozit jeho úspěšnou realizaci



Vnitřní prostředí
– interní analýza
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Klidné a bezpečné prostředí
venkovského typu, dobrá poloha pro
rekreaci (blízkost lesů), bez
dopravního ruchu, bez ekologických
zátěží
Zřízení dětské skupiny
Bezpečné bydlení
Dobré mezilidské vztahy mezi
většinou občanů i chalupářů, jejich
zájem o dění v obci a účast na akcích.
Zajímavé společenské, sportovní a
kulturní akce.
Fungující Sbor dobrovolných hasičů,
zapojení mládeže a žen
Fungující TJ Sokol Zdětín, dva oddíly
kopané, oddíl stolního tenisu, cvičení
s dětmi, aerobic
Z větší části provedená rekonstrukce
veřejných ploch a technické
infrastruktury v obci
Kulturní památka – kaple sv. Anny
Fungující systém odvážení a likvidace
odpadů
Stavební firma v obci (pracovní
místa, výpomoc obci)
Aktivní spolupráce obce s okolními
obcemi, zapojení do činnosti
Mikroregionu Kostelecko
Zkušenosti obce s financováním a
řízením investičních akcí












Nedostatek pracovních příležitostí
v obci a okolí
Neexistence obecních bytů
K praktickému lékaři je nutné
dojíždět do okolních měst či obcí
Do ZŠ a MŠ je nutné dojíždět do
Ptení, školáci dojíždí do školských
zařízení do Ptení, popř. Kostelce
na Hané.
Špatný stav místních komunikací v
obci
Špatný stav místních komunikací v
extravilánu obce
Chybějící kanalizace v obci a ČOV
Omezené finanční zdroje rozpočtu
na všechny potřebné rozvojové
aktivity
Prostor pro zlepšování životního
prostředí

A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.4. SWOT ANALÝZA

Příležitosti (O)

Hrozby (T)

vnější podmínky, které mohou realizaci
projektu podpořit
Zlepšení vztahů v obci

vnější podmínky, které mohou realizaci
projektu zmařit



Vnější prostředí
- externí analýza
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Možnosti čerpání dotací z veřejných
zdrojů a z fondů ČR a EU
Přírůstek obyvatel vlivem zvyšující se
preference zdravého bydlení
Příliv mladých lidí
Rozvoj cestovního ruchu
Realizace prvků územního systému
ekologické stability
Třídění bioodpadu
Podpora výstavby obecních bytů
Rekonstrukce místních komunikací
Výstavba a rekonstrukce kulturně
společenských a sportovních zařízení
Výstavba kanalizační sítě a čištění
odpadních vod z celé obce v ČOV
Vybudování cyklostezky Romže
Efektivnější využívání zdrojů energie
Podpora vzniku "dětské skupiny"
Zvýšení bezpečnosti chodců –
výstavba chodníků
Zvýšení bezpečnosti občanů –
rekonstrukce veřejného osvětlení
Větší informovanost obyvatel obce –
rekonstrukce veřejného rozhlasu









Stárnutí obyvatelstva obce
Nezaměstnanost a její dopady
Snižování příjmů obce ze státního
rozpočtu
Omezování veřejné autobusové
dopravy
Znečištění ovzduší spalováním
nekvalitního paliva nebo odpadu
Nepříznivý cenový vývoj
ekologických zdrojů energie a
paliv
Nepříznivý vývoj cen v
odpadovém hospodářství
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1. STRATEGICKÁ VIZE
Strategická vize a dlouhodobé cíle rozvoje obce Zdětín, okr. Prostějov
/Strategická vize je popis ideálního výsledného stavu rozvoje obce v delším časovém horizontu,
rámcově určující globální cíl a základní směry a očekávané výsledky rozvojového procesu/

Vize obce Zdětín, okres Prostějov
Obec Zdětín, využije své polohy na rozhraní Hané a Drahanské vrchoviny, vytvoří ze Zdětína
příjemné a bezpečné místo k životu s kvalitním životním prostředím a estetickým vzhledem
ve spolupráci s občany, s přitažlivou a čistou krajinou. Místo podporující rozvoj
podnikatelských činností, se zájmem o upevňování přátelských vztahů mezi obyvateli,
o rozšiřování nabídky volnočasových aktivit a o udržování tradičních kulturních
a společenských akcí na území obce.
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B.2. OPATŘENÍ A AKTIVITY
Aneb na co se zaměřit v následujících 4 – 7 letech. Dané opatření a aktivity formulují způsoby naplňování vize ve střednědobém období. Jednotlivá
stanovená opatření jsou naplňována prostřednictvím realizace konkrétních rozvojových aktivit. Aktivity se opírají o volební programy a programová
prohlášení vedení obce. Další aktivity vyplynuly ze společných setkání programovacího týmu při tvorbě Programu rozvoje obce Zdětín a další vyplynuly
z námětů občanů, kteří měli možnost se vyjádřit v dotazníkovém šetření.
Navržené náklady, termíny a zdroje financování má pouze orientační vypovídací schopnost. Při přípravě jednotlivých akcí k realizaci musí dojít k upřesnění
nákladů na základě podrobnější předprojektové a projektové dokumentaci.

OPATŘENÍ 1

Doprava
aktivita

název aktivity

důležitost

termíny

odpovědnost

náklady

1.1.1.

Rekonstrukce místních
komunikací

vysoká

po dobu platnosti
strategického
plánu

obec Zdětín

4.000.000,-Kč

1.1.2.

Výstavba nových komunikací

vysoká

po dobu platnosti
strategického
plánu

obec Zdětín

10.000.000,-Kč

1.2.1.

Vybudování chodníků na
hlavních průjezdných
komunikacích obce

vysoká

po dobu platnosti
strategického
plánu

obec Zdětín

4.000.000,-Kč

1.2.2.

Instalace zpomalujících a
preventivních bezpečnostních
dopravních prvků

střední

obec Zdětín

800.000,-Kč

Rozpočet obce,
SFDI

1.2.3.

Instalace informačních tabulí a
dopravního značení

střední

obec Zdětín

100.000,-Kč

Rozpočet obce

1.1. Zlepšení stavu
místních komunikací

1.2. Zvýšení
bezpečnosti chodců i
řidičů a omezení
tranzitní dopravy obcí
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po dobu platnosti
strategického
plánu
po dobu platnosti
strategického
plánu

zdroje financování
Rozpočet obce,
finanční programy
EU, SFDI, MMR ČR,
úvěry
Rozpočet obce,
dotace, finanční
programy EU, SFDI,
úvěry
Rozpočet obce,
dotace, finanční
programy EU, SFDI,
úvěry

B. NÁVRHOVÁ ČÁST

OBEC ZDĚTÍN
PROGRAM ROZVOJE OBCE

B.2. OPATŘENÍ A AKTIVITY
1.2.4.

1.3. Zajištění
dostatečného počtu
parkovacích míst a
omezení parkování na
veřejných
prostranstvích

po dobu platnosti
strategického
plánu

střední

1.3.2.

Rekonstrukce stávajících
parkovacích ploch

střední

1.3.3.

Zajištění přehledného značení
parkovacích ploch

střední

1.4.2.
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po dobu platnosti
strategického
plánu

Výstavba nových parkovacích
míst

1.4. Zlepšení dopravní
obslužnosti obce

2.1. Snížení
energetické náročnosti
veřejného osvětlení

střední

1.3.1.

1.4.1.

OPATŘENÍ 2

Aktivní spolupráce s místním
oddělením policie ČR v
Prostějově v oblasti prevence

Udržení stávající dopravní
obslužnosti obce a ve spolupráci
se zainteresovanými subjekty
usilovat o její zlepšení
Zavedení systému zimní údržby
komunikací v celé obci a
bezproblémová zimní
dostupnost všech částí obce pro
záchranné složky a svoz odpadů

po dobu platnosti
strategického
plánu
po dobu platnosti
strategického
plánu

obec Zdětín
Policie ČR

100.000,-Kč

obec Zdětín

1.000.000,-Kč

obec Zdětín

500.000,-Kč

obec Zdětín

100.000,-Kč

obec Zdětín

500.000,-Kč

vysoká

po dobu platnosti
strategického
plánu

střední

po dobu platnosti
strategického
plánu

obec Zdětín

2.000.000,-Kč

Rozpočet obce
Rozpočet obce,
dotace, finanční
programy EU, SFDI,
úvěry
Rozpočet obce,
finanční programy
EU
Rozpočet obce,
finanční programy
EU
Rozpočet obce,
rozpočet Ol. kraje,
příspěvky obcí na
IDS
Rozpočet obce,
úvěry, finanční
programy EU,
dotace

Místní infrastruktura a územní rozvoj
aktivita

název aktivity

důležitost

termíny

odpovědnost

náklady

2.1.1.

Modernizace systému osvětlení
v obci s využitím úsporných
světelných zdrojů

vysoká

po dobu platnosti
strategického
plánu

obec Zdětín

4.000.000,-Kč

2.1.2.

Rozšíření veřejného osvětlení s
ohledem na rozvoj obce

vysoká

po dobu platnosti
strategického
plánu

obec Zdětín

2.000.000,-Kč

zdroje financování
Rozpočet obce,
úvěry, finanční
programy EU,
dotace
Rozpočet obce,
úvěry, finanční
programy EU,

B. NÁVRHOVÁ ČÁST

OBEC ZDĚTÍN
PROGRAM ROZVOJE OBCE

B.2. OPATŘENÍ A AKTIVITY

2.2.1.

Vybudování bezdrátového
obecního rozhlasu

vysoká

po dobu platnosti
strategického
plánu

obec Zdětín

1.500.000,-Kč

2.2.2.

Rozšíření rozhlasu do všech
částí obce

vysoká

po dobu platnosti
strategického
plánu

obec Zdětín

1.000.000,-Kč

vysoká

po dobu platnosti
strategického
plánu

obec Zdětín

18.000.000,-Kč

vysoká

po dobu platnosti
strategického
plánu

obec Zdětín

4.000.000,-Kč

Rozpočet obce,
finanční programy
EU, SFŽP, úvěry

střední

po dobu platnosti
strategického
plánu

obec Zdětín

12.000.000,-Kč

Rozpočet obce,
úvěry, finanční
programy EU,
dotace

vysoká

po dobu platnosti
strategického
plánu

obec Zdětín

5.000.000,-Kč

Rozpočet obce,
finanční programy
EU, SFŽP, Ol. kraj

důležitost

termíny

odpovědnost

náklady

zdroje financování

vysoká

po dobu platnosti
strategického
plánu

obec Zdětín

3.500.000,-Kč

Rozpočet obce,
finanční programy
EU, SFŽP, úvěry

střední

po dobu platnosti

obec Zdětín

700.000,-Kč

Rozpočet obce,

2.2. Rekonstrukce
obecního rozhlasu

2.3.1.
2.3. Ochrana obce před
záplavami a
povodněmi

2.3.2.

2.4. Ochrana a rozvoj
urbánních hodnot obce

2.4.1.

2.5. Zajištění
dostatečného množství
kvalitní pitné vody v
obci

2.5.1.

OPATŘENÍ 3

3.1.1.
3.1.2.
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Vybudování protierozní a
protizáplavové ochrany z jižní
strany obce
Odvedení přívalových vod
systémem příkopů/potrubí z
jižní strany obce do recipientu
(Zdětínského potoka)
Úpravy veřejných prostor v
rámci nových projektů i
rekonstrukcí provádět na
základě architektonických a
výtvarných návrhů
Zajištění kvalitní pitné vody –
obec je členem Vodovodu
Pomoraví, svazku obcí

Životní prostředí, zemědělství a lesnictví
aktivita

3.1. Eliminace
„vizuálního“ znečištění
obce

dotace
Rozpočet obce,
finanční programy
EU, SFŽP, úvěry
Rozpočet obce,
úvěry, finanční
programy EU,
dotace
Rozpočet obce,
finanční programy
EU, SFŽP, úvěry

název aktivity
Zajištění a udržování čistoty
veřejných prostranství (travnaté
plochy, autobusová zastávka,
náves, stanoviště kontejnerů na
tříděný odpad apod.)
Zajištění dostatečného množství

B. NÁVRHOVÁ ČÁST

OBEC ZDĚTÍN
PROGRAM ROZVOJE OBCE

B.2. OPATŘENÍ A AKTIVITY
nádob na tříděný odpad

po dobu platnosti
strategického
plánu

obec Zdětín

1.000.000,-Kč

střední

po dobu platnosti
strategického
plánu

obec Zdětín

500.000,-Kč

3.2.1.

Pravidelné vysazování nové
zeleně, ozeleňování
revitalizovaných ploch

střední

po dobu platnosti
strategického
plánu

obec Zdětín

1.500.000,-Kč

3.2.2.

Obnova stromořadí

střední

obec Zdětín

2.000.000,-Kč

3.2.3.

Zajištění odborné péče o
veřejnou zeleň

střední

obec Zdětín

500.000,-Kč

3.1.4.

3.3. Zajištění trvale
udržitelného
hospodaření na
zemědělské a lesní
půdě
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finanční programy
EU, SFŽP

střední

3.1.3.

3.2. Pravidelná péče o
veřejnou zeleň

Vybudování organizovaného,
dostatečně kapacitního
sběrného místa bioodpadu a
železného šrotu a přemístění
kontejneru na velkoobjemový
odpad na dvůr obecního úřadu
Budování povědomí občanů o
třídění odpadu a ekologickém
chování

strategického
plánu

3.3.1.

3.3.2.

Spolupráce a koordinace
činností ve vztahu obec Zdětín –
ROLS LEŠANY, spol. s r.o.,
zlepšení komunikace a
vzájemných vztahů
Podpora ekologického
hospodaření a drobného
zemědělského podnikání, také
se zainteresovanými stranami z
okolí

po dobu platnosti
strategického
plánu
po dobu platnosti
strategického
plánu

střední

po dobu platnosti
strategického
plánu

střední

po dobu platnosti
strategického
plánu

obec Zdětín
ROLS
LEŠANY,
spol. s r.o

obec Zdětín

Rozpočet obce,
finanční programy
EU, SFŽP, úvěry
Rozpočet obce,
finanční programy
EU, SFŽP
Rozpočet obce,
finanční programy
EU, SFŽP, úvěry,
dotace
Rozpočet obce,
finanční programy
EU, SFŽP, úvěry
Rozpočet obce,
finanční programy
EU, SFŽP

500.000,-Kč

Rozpočet obce,
finanční programy
EU, SFŽP

800.000,-Kč

Rozpočet obce,
finanční programy
EU, SFŽP

B. NÁVRHOVÁ ČÁST

OBEC ZDĚTÍN
PROGRAM ROZVOJE OBCE

B.2. OPATŘENÍ A AKTIVITY
OPATŘENÍ 4

Občanská vybavenost, veřejná prostranství, kultura a památky
aktivita
název aktivity
důležitost
4.1.1. Rekonstrukce budovy obecního úřadu

4.1. Realizace projektů
občanské vybavenosti
a zkvalitnění služeb
v obci
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termíny

odpovědnost

náklady

4.1.1.1.

Úprava interiéru a vybavení
knihovny

střední

po dobu platnosti
strategického
plánu

4.1.1.2.

Sníží nákladů na vytápěnírekonstrukce rozvodů spolu
s novým kotlem

střední

po dobu platnosti
strategického
plánu

obec Zdětín

1.800.000,-Kč

4.1.1.3.

Vybudování multifunkčních
prostor v budově obecního
úřadu

vysoká

po dobu platnosti
strategického
plánu

obec Zdětín

5.500.000,-Kč

4.1.1.4.

Rekonstrukce půdního a
sklepního prostoru budovy s
ohledem na účel využití dle
potřeb obce

střední

po dobu platnosti
strategického
plánu

obec Zdětín

2.500.000,-Kč

4.1.1.5.

Rekonstrukce vnějšího i
vnitřního vzhledu budovy (okna,
dveře, fasáda, omítky, podlahy)

střední

po dobu platnosti
strategického
plánu

obec Zdětín

4.500.000,-Kč

4.1.1.6.

Úprava vnějšího prostranství
kolem budovy s ohledem na
využití objektu (dvůr, zahrada,
parkovací plocha apod.)

vysoká

po dobu platnosti
strategického
plánu

obec Zdětín

1.500.000,-Kč

4.2.2.

Pravidelná údržba a opravy
budovy obecního domu

vysoká

po dobu platnosti
strategického
plánu

obec Zdětín

2.500.000,-Kč

obec Zdětín

800.000,-Kč

zdroje financování
Rozpočet obce,
dotace, granty,
finanční programy
EU
Rozpočet obce,
dotace, granty,
finanční programy
EU
Rozpočet obce,
dotace, granty,
finanční programy
EU,
Rozpočet obce,
dotace, granty,
finanční programy
EU
Rozpočet obce,
dotace, granty,
finanční programy
EU
Rozpočet obce,
dotace, granty,
finanční programy
EU
Rozpočet obce,
dotace, granty,
finanční programy
EU

B. NÁVRHOVÁ ČÁST

OBEC ZDĚTÍN
PROGRAM ROZVOJE OBCE

B.2. OPATŘENÍ A AKTIVITY

4.2. Zajištění
přiměřené nabídky
kvalitních služeb v obci
4.3. Vytvoření
centrálního veřejného
prostoru s vysokou
kvalitou prostorového
uspořádání

OPATŘENÍ 5
5.1. Rozvoj obecné
kultury obyvatel
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4.2.3.

Pravidelná údržba a opravy
dvora obecního domu

4.2.4.

Modernizace a rozšíření
dětských hřišť

vysoká

4.2.5.

Pravidelná obnova techniky a
vybavení JSDH

střední

vysoká

po dobu platnosti
strategického
plánu
po dobu platnosti
strategického
plánu
po dobu platnosti
strategického
plánu

obec Zdětín

1.100.000,-Kč

obec Zdětín

2.500.000,-Kč

obec Zdětín

1.500.000,-Kč

4.2.6.

Doplnění obecního mobiliáře

vysoká

po dobu platnosti
strategického
plánu

4.2.7.

Oprava a pravidelné čištění
požární nádrže

vysoká

po dobu platnosti
strategického
plánu

obec Zdětín
SDH Zdětín

500.000,-Kč

4.2.1.

Zajištění přiměřené nabídky
kvalitních služeb v obci

vysoká

po dobu platnosti
strategického
plánu

obec Zdětín

500.000,-Kč

4.3.1.

Vytvoření centrálního veřejného
prostoru s vysokou kvalitou
prostorového uspořádání

vysoká

po dobu platnosti
strategického
plánu

obec Zdětín

1.500.000,-Kč

Rozpočet obce,
dotace, granty,
finanční programy
EU
Rozpočet obce,
dotace, granty,
MMR ČR
Rozpočet obce, Ol.
kraj, dotace, granty
Rozpočet obce,
dotace, granty,
finanční programy
EU
Rozpočet obce,
dotace, granty,
finanční programy
EU, úvěry
Rozpočet obce,
dotace, granty,
finanční programy
EU

obec Zdětín

18.000.000,-Kč

Rozpočet obce,
dotace, granty,
finanční programy
EU, úvěry

odpovědnost

náklady

zdroje financování

obec Zdětín

900.000,-Kč

Rozpočet obce,
veřejné prostředky

Volný čas, kultura a sport
aktivita

název aktivity

důležitost

5.1.1.

Podpora činnosti a akcí spolků a
občanských sdružení

vysoká

termíny
po dobu platnosti
strategického
plánu

B. NÁVRHOVÁ ČÁST
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po dobu platnosti
Rozpočet obce,
strategického
obec Zdětín
700.000,-Kč
veřejné prostředky
plánu
5.1.3. Posílení občanské hrdosti, identifikace obyvatel s obcí a spoluúčast občanů na jejím rozvoji, zvýšení informovanosti občanů o
dění v místním společenství a jejich účast na rozhodování o veřejných záležitostech
po dobu platnosti
Digitalizace a zveřejnění obecní
Rozpočet obce,
5.1.3.1.
střední
strategického
obec Zdětín
100.000,-Kč
kroniky
dotace, granty
plánu
po dobu platnosti
Vylepšení internetových stránek
Rozpočet obce,
5.1.3.2.
střední
strategického
obec Zdětín
200.000,-Kč
obce
dotace, granty
plánu
Prezentace obce na internetu a
využití interaktivních
po dobu platnosti
Rozpočet obce,
5.1.3.3.
komunikačních prostředků pro
vysoká
strategického
obec Zdětín
100.000,-Kč
dotace, granty
komunikaci s občany
plánu
5.1.2.

Podpora místních zvyků a tradic

vysoká

5.1.3.4.

Publikování tištěných informací
o životě v obci

střední

5.1.3.5.

5.1.4.
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Zapojení obyvatel vč. dětí a
mládeže do péče o bydliště a
veřejné prostory
Podpora činnosti knihovny,
průběžné doplňování knižního
fondu v místní knihovně

vysoká

střední

5.1.5.

Rozvoj spolupráce s okolními
obcemi

střední

5.1.6.

Navázání partnerství s obcí
Zdětín, okres mladá Boleslav

vysoká

5.1.7.

Rozvoj oboustranné spolupráce
se svazky obcí, jejichž členem je

vysoká

po dobu platnosti
strategického
plánu
po dobu platnosti
strategického
plánu
po dobu platnosti
strategického
plánu
po dobu platnosti
strategického
plánu
po dobu platnosti
strategického
plánu
po dobu platnosti
strategického

obec Zdětín

100.000,-Kč

Rozpočet obce,
dotace, granty

obec Zdětín

100.000,-Kč

Rozpočet obce,
veřejné prostředky

obec Zdětín

200.000,-Kč

Rozpočet obce, MK
ČR, Městská
knihovna Prostějov

obec Zdětín

100.000,-Kč

Rozpočet obce,
veřejné prostředky

obec Zdětín

200.000,-Kč

Rozpočet obce

obec Zdětín

200.000,-Kč

Rozpočet obce,
veřejné prostředky
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OBEC ZDĚTÍN
PROGRAM ROZVOJE OBCE

B.2. OPATŘENÍ A AKTIVITY

5.2. Ochrana
kulturních památek

5.3. Podpora rozvoje
sportovních aktivit v
obci

OPATŘENÍ 6

obec

plánu

5.1.8.

Pietní akce ke státním svátkům
spojené s lampionovým
průvodem

po dobu platnosti
strategického
plánu

5.2.1.

Pravidelné opravy a údržba
místních památek a sakrální
architektury vč. jejich okolí

vysoká

5.3.1.

Udržování a rozvoj stávající
víceúčelové travnaté plochy

vysoká

5.3.2.

Pořízení a obnova vybavení pro
rozvoj sportovních aktivit

vysoká

5.3.3.

Podpora sportovních aktivit
místních občanů, dětí a mládeže

vysoká

5.3.4.

Vybudování volnočasového
areálu

vysoká
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po dobu platnosti
strategického
plánu
po dobu platnosti
strategického
plánu
po dobu platnosti
strategického
plánu
po dobu platnosti
strategického
plánu
po dobu platnosti
strategického
plánu

100.000,-Kč

Rozpočet obce,
rozpočet spolků

obec Zdětín

800.000,-Kč

Rozpočet obce,
veřejné prostředky

obec Zdětín

500.000,-Kč

obec Zdětín

800.000,-Kč

obec Zdětín

800.000,-Kč

obec Zdětín

1 500.000,-Kč

odpovědnost

náklady

zdroje financování

obec Zdětín

200.000,-Kč

Rozpočet obce,
soukromé zdroje

obec Zdětín

10.000,-Kč

Rozpočet obce,
soukromé zdroje

500.000,-Kč

Rozpočet obce,
dotace, granty,
finanční programy

Rozpočet obce,
finanční programy
EU
Rozpočet obce,
finanční programy
EU
Rozpočet obce,
finanční programy
EU
Rozpočet obce,
finanční programy
EU

Podnikání a rozvoj cestovního ruchu
aktivita

název aktivity

důležitost

6.1.1.

Rozvoj oboustranné spolupráce
obce a podnikatelů

vysoká

6.1.2.

Prezentace podnikatelů na
internetových stránkách obce

vysoká

6.2.1.

Vytvoření několika
odpočinkových míst pro turisty
a cyklisty vč. mobiliáře a

6.1. Podpora rozvoje
podnikání v obci
6.2. Podpora rozvoje
cestovního ruchu v
obci a okolí

vysoká

obec Zdětín
SDH Zdětín
TJ SOKOL
Zdětín

vysoká

termíny
po dobu platnosti
strategického
plánu
po dobu platnosti
strategického
plánu
po dobu platnosti
strategického
plánu

obec Zdětín
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B.2. OPATŘENÍ A AKTIVITY

6.2.2.

6.2.3.

vysoká

po dobu platnosti
strategického
plánu
po dobu platnosti
strategického
plánu

obec Zdětín

obec Zdětín

4 000.000,-Kč

400.000,-Kč

500.000,-Kč

Rozpočet obce,
dotace, granty,
finanční programy
EU

vysoká

6.2.5.

Podpora rozvoje komerčních
služeb souvisejících s rozvojem
cestovního ruchu

střední

po dobu platnosti
strategického
plánu

obec Zdětín

1 300.000,-Kč

6.2.6.

Napojení obce na trasy Klubu
českých turistů

střední

po dobu platnosti
strategického
plánu

obec Zdětín

300.000,-Kč

obec Zdětín

EU
Rozpočet obce,
dotace, granty,
finanční programy
EU, úvěry
Rozpočet obce,
dotace, granty,
finanční programy
EU

po dobu platnosti
strategického
plánu

6.2.4.
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instalace informačních tabulí
Podpora výstavby cyklotras v
návaznosti na regionální
cyklotrasy propojené do
sousedních lokalit
Zajištění prezentace obce,
turisticko-informačních
materiálů a turisticky
zajímavých upomínkových
předmětů
Spolupráce s okolními obcemi,
se svazky obcí, jejichž je obec
členem a MAS Region Haná,
koordinace a spolupráce při
realizaci projektů a
marketingových aktivit

Rozpočet obce,
dotace, granty,
finanční programy
EU, úvěry
Rozpočet obce,
dotace, granty,
finanční programy
EU
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C. PODPORA REALIZACE PROJEKTU
C.1. Způsob zajištění, řízení, organizace naplňování PRO
 Způsob zajištění, řízení, organizace naplňování PRO
Garantem Programu rozvoje obce Zdětín na období 2021–2027 je starosta obce, který bude
odpovídat za monitoring a aktualizaci programu. Vedení obce se detailně seznámí s PRO a bude
odpovídat za jeho realizaci. Zastupitelstvo a občané budou dbát o všestranný rozvoj území obce
a budou aktivně dohlížet na úspěšnou realizaci PRO, jeho aktualizace a plnění navržených cílů.
Dokument včetně jeho aktualizací bude zpřístupněn všem občanům na internetových stránkách obce
www.obeczdetin.cz, případně bude možné zapůjčit si tento dokument v listinné podobě na obecním
úřadě.
 Postup sledování a vyhodnocování realizace PRO
Monitoring plnění PRO
- Samotný proces monitoringu bude spočívat v zjištění aktuálního stavu plnění/neplnění,
respektive již splnění jednotlivých aktivit (stanoveny v kapitole B.2 „OPATŘENÍ
A AKTIVITY“).
- Garant programu bude průběžně vyhodnocovat PRO a jedenkrát ročně zpracuje
monitorovací zprávu o plnění aktivit PRO.
- Monitorovací zpráva bude předložena před schválením rozpočtu obce tak, aby rozpočet
reagoval na zhodnocení realizace PRO.
- PRO bude vyhodnocovat realizační tým, ve kterém bude starosta obce, případně jím
pověřená osoba.
 Způsob aktualizace PRO
-
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Aktualizace PRO budou prováděny průběžně v případech, kdy vzniknou nové situace
nebo problémy vyžadující řešení
Dokument je možné aktualizovat i na podněty občanů.
Případné aktualizace PRO budou prováděny přímou úpravou dokumentu. Uvede se
termín aktualizace a provedené změny se vyznačí.

OBEC ZDĚTÍN
PROGRAM ROZVOJE OBCE

D. PŘÍLOHY

D. PŘÍLOHY
D.1. Dotazník
Obec Zdětín – Program rozvoje obce
Dotazník pro obyvatele

(může vyplnit každý občan, příp. je k dispozici
http://www.obeczdetin.cz/ v elektronické podobě)

na

internetových

stránkách

obce

Milí spoluobčané,
naše obec začala v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit
priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky.
Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při
získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi
důležité zjistit vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme udělat.
Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky
průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje
budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete průběžně informováni – na internetu, na vývěsce
i na veřejných projednáních.
Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.
starosta obce Zdětín
Robert Kříž
Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pokud si
žádnou nevyberete, formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce.
1. Jak se Vám v obci žije?
1. velmi dobře
2. spíše dobře
5. velmi špatně

3. ani dobře ani špatně 4. spíše špatně

2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. klidný život
2. dobré mezilidské vztahy
3. příznivé životní prostředí
4. blízkost přírody
5. dostupnost pracovních příležitostí
6. dobrá dopravní dostupnost
7. kulturní a společenský život
8. sportovní vyžití
9. vzhled obce
10. jiné: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. špatné vztahy mezi lidmi
2. nezájem lidí o obec
3. málo kvalitní životní prostředí
4. nedostatek pracovních příležitostí
5. nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
6. nedostatečný kulturní a společenský život
7. špatná dostupnost lékaře
8. nevyhovující veřejná doprava
9. nedostatečná bytová výstavba
10. nepořádek v obci
11. špatné podmínky pro podnikání
12. jiné: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
.................................................................................................................................................................
5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek
(v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):
Velmi spokojen Spíše spokojen Spíše nespokojen Velmi nespokojen Je mi to lhostejné
1 Bydlení
1
2
3
4
5
2 Školství
1
2
3
4
5
3 Zdravotnictví
1
2
3
4
5
4 Veřejná doprava
1
2
3
4
5
5 Kultura a společenský život
1
2
3
4
5
6 Sportovní vyžití
1
2
3
4
5
7 Životní prostředí
1
2
3
4
5
8 Péče obce o své prostředí
1
2
3
4
5
9 Podmínky pro podnikání
1
2
3
4
5
10 Rozvoj obce
1
2
3
4
5
11 Informovanost o dění v obci
1
2
3
4
5

6. Mezilidské vztahy v obci považujete za:
1. velmi dobré 2. docela dobré 3. ne moc dobré 4. špatné 5. nedovedu posoudit
7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům?
1. rozhodně ano 2. spíše ano 3. spíše ne 4. rozhodně ne 5. nedovedu posoudit
8. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
1. pravidelně (min. 1 x za týden) 2. občas (cca 1 za měsíc) 3. vůbec 4. nemám internet
9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
1. rozhodně ano 2. spíše ano 3. spíše ne 4. rozhodně ne 5. nedovedu posoudit
Pokud ano, jak se můžete zapojit? ………………...........................………….………...........................................
...................................................................................................................................................................
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10. Jak by se měla obec dále rozvíjet? (K 1. 1. 2019 měla obec Zdětín 368 obyvatel.)
1. měla by zůstat přibližně stejně velká
2. měla by se postupně rozrůstat na přibližně 400 obyvatel
3. měla by být využita celá kapacita ploch pro výstavbu domů (výsledkem by bylo cca 500 obyvatel
v obci)
4. nedovedu posoudit
11. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na
co byste je přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. zlepšení podmínek pro podnikání
2. podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a místních komunikací)
3. častější spoje veřejné dopravy
4. zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci
5. rekonstrukce místních komunikací
6. podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
7. péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
8. opravy památek v obci
9. jiné: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. Jste?
1. muž 2. žena
13. Váš věk?
1. 15–29 let 2. 30–49 let 3. 50–64 let 4. 65 a více let
14. Vaše vzdělání?
1. základní 2. střední odborné 3. střední odborné s maturitou 4. vyšší odborné
4. vysokoškolské
15. V obci:
1. žiji od narození
2. přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči
3. přistěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti lety
4. přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech
16. Typ Vaší domácnosti:
1. domácnost bez dětí
2. domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)
3. jiné ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Děkujeme za vyplnění.
Vyplněný dotazník prosím odevzdejte do pátku 16. 10. 2020 do příslušných
schránek na obecním úřadě, ve škole, v obchodě.
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