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Zastupitelé obce Ratboř na svém zasedání dne 3.6.2019, usnesením č. 42, schválili
strategický dokument Strategický plán rozvoje obce Ratboř na období 2019–2025. Jedná
se o základní plánovací dokument a zároveň nástroj pro řízení rozvoje obce na uvedené
období.

Strategický plán rozvoje obce Ratboř 2019–2025

Obsah
1

ÚVOD......................................................................................................................................... 4

2

ANALYTICKÁ ČÁST..................................................................................................................... 4
2.1

Charakteristika obce.......................................................................................................... 4

2.1.1

Poloha a přírodní podmínky ...................................................................................... 4

2.2

Obyvatelstvo ..................................................................................................................... 7

2.3

Ekonomika a situace na trhu práce ................................................................................. 12

2.4

Využití půdy a zemědělství .............................................................................................. 14

2.5

Cestovní ruch................................................................................................................... 15

2.6

Technická infrastruktura ................................................................................................. 18

2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.6
2.6.7
2.7

Zásobování pitnou vodou ........................................................................................ 18
Kanalizace a čištění odpadních vod ......................................................................... 18
Odpadové hospodářství .......................................................................................... 18
Elektřina .................................................................................................................. 19
Vytápění .................................................................................................................. 19
Veřejné osvětlení..................................................................................................... 19
Dopravní obslužnost a infrastruktura...................................................................... 19

Občanská vybavenost...................................................................................................... 21

2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5
2.7.6
2.7.7

Bydlení ..................................................................................................................... 21
Školství..................................................................................................................... 22
Zdravotnictví............................................................................................................ 22
Organizace a spolky ................................................................................................. 22
Služby ...................................................................................................................... 24
Informační servis obce ............................................................................................ 25
Správa obce ............................................................................................................. 26

2.8

Životní prostředí .............................................................................................................. 27

2.9

SWOT analýza .................................................................................................................. 27

3

NÁVRHOVÁ ČÁST .................................................................................................................... 29

4

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST ........................................................................................................... 34

Strategický plán rozvoje obce Ratboř 2019–2025

1 ÚVOD
Podle zákona o obcích, č. 128/2000 Sb. je program rozvoje obce základním plánovacím
dokumentem obce. Strategický plán rozvoje obce Ratboř 2019–2025 bude tedy hlavním
nástrojem řízení rozvoje obce Ratboř na nadcházející roky.
Strategický plán formuluje představy o budoucím vývoji Ratboře na základě
analýzy současné situace. Strategický plán také navrhuje konkrétní aktivity, které
napomohou tyto představy úspěšně uskutečnit. Hlavním smyslem tohoto dokumentu je
napomáhat zaměstnancům i zastupitelům obce s řízením rozvojových činností (při
rozhodování zastupitelstva, při přípravě projektů, při tvorbě rozpočtu). Strategický
dokument dále zvýší připravenost obce k podání žádostí o dotační podporu, čímž
napomůže Ratboři se získáním vnějších finančních prostředků. Dalším, avšak neméně
důležitým úkolem dokumentu je informování veřejnosti a podnikatelských subjektů
v obci o směřování obce v příštích letech.
Strategický rozvojový plán je zpracováván na střednědobý časový horizont, tj. na 6
let. Plánovacím obdobím dokumentu jsou roky 2019–2025.
Na zpracování strategického plánu rozvoje obce Ratboř se podílel starosta,
místostarosta, vybraní zaměstnanci obce, zastupitelé obce a zástupci MAS Podlipansko ve
spolupráci s dodavatelskou společností. Všichni zúčastnění měli možnost vyjádřit svůj
názor na nynější situaci v obci a formulovat své představy o budoucím vývoji Ratboře.
Začátek spolupráce při sestavování dokumentu je datován na leden 2019.
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2 ANALYTICKÁ ČÁST
Účelem analytické části je popis současné situace v Ratboři. Na základě poznatků
a zjištěných pozitivních, resp. negativních stránek obce lze vyvodit závěry a stanovit
budoucí kroky významné pro rozvoj obce. Na základě výsledků analytické části bude
formulována návrhová a implementační část tohoto dokumentu.

2.1 Charakteristika obce
Charakteristika obce obsahuje komplexní zhodnocení současné situace v obci. Kapitola
se zabývá hlavními rozvojovými problémy obce a také definuje jejich příčiny. Analýza
obce je zasazena do prostorového kontextu, situace v Ratboři je tedy porovnána se
situací v ORP Kolín a Středočeském kraji.

2.1.1 Poloha a přírodní podmínky
První zmínka o obci Ratboř pochází z roku 1115, kdy byla obec součástí majetku
benediktínského kláštera Kladruby u Stříbra. První zmínka o části Sedlov, jež spadá pod
obec Ratboř, pochází z roku 1457.
V současnosti má obec 572 obyvatel. Ratboř se nachází 7 km jihozápadně od
Kolína a náleží do správního obvodu obce s rozšířenou působností Kolín ve
Středočeském kraji. Obec je členem mikroregionu Pod Chlumem a MAS Podlipansko.
Celková rozloha obce činí 477 ha. Obec se skládá ze tří základních sídelních jednotek
a dvou katastrálních území. Zatímco Ratboř se nachází v samotném katastrálním
území Ratboř, sídelní jednotky Sedlov a Těšínky patří do katastrálního území Sedlov.
V blízkém sousedství Ratboře se nachází několik obcí. Na východní hranici
sousedí Ratboř s městysem Červené Pečky, kde žije 1788 obyvatel. Západně se nachází
obec Kořenice s 638 obyvateli, severně dvě menší obce Kbel (221 obyvatel) a Pašinka
(343 obyvatel), jižně od obce leží městys Suchdol s celkovým počtem 1 134 obyvatel.
Zhruba 9 km východně od Ratboře se nachází město Kutná Hora a 7 km
severovýchodně město Kolín.
Jižním cípem katastrálního území prochází silnice I. třídy, která spojuje Prahu
s Kutnou Horou. Na katastrálním území obce se nenachází žádná silnice II. třídy.
V těsné blízkosti obce však vede silnice II. třídy ve směru na Kolín, na kterou se
z Ratboře napojuje silnice III. třídy přibližně 2 km západně od obce. Obcí dále prochází
silnice III. třídy, které ji spojují s okolními obcemi. Středem obce prochází regionální
železniční trať s číslem 14 Kolín – Ledečko.
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Obec Ratboř má nekompaktní prostorovou strukturu. Vesnice Těšínky, která
spadá pod obec Ratboř, je vzdálená 3,5 km od centra Ratboře. Sokolovnu, sportovní
zařízení či mateřskou školu tak mají obyvatelé Těšínek poměrně daleko a musí k nim
dojíždět.

Obrázek 1: Poloha a katastrální území obce Ratboř
Zdroj: Geoportál ČÚZK (2019)
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Obrázek 2: Okolí obce Ratboř
Zdroj: Mapy.cz (2019)

V katastru obce se rozprostírá několik rybníků. Mezi největší patří Skokanovský
a Hrázský rybník. Oba rybníky jsou napájeny místním potokem s názvem Polepka,
který se vlévá do Labe.
Geomorfologicky se obec nachází v oblasti Českomoravské vrchoviny a patří do
celku Hornosázavská pahorkatina. Hlavní podloží tvoří spraše, metamorfity a v okolí
vodních toků nivní sedimenty. Průměrná nadmořská výška obce dosahuje přibližně
314 metrů nad mořem.
Území obce se nachází v mírně teplé klimatologické oblasti MT10. Pro tuto
oblast je typické dlouhé, teplé a mírně suché léto, krátké přechodné období s mírně
teplým jarem a podzimem a krátká, velmi suchá a mírně teplá zima s krátkým trváním
sněhové pokrývky.
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2.2 Obyvatelstvo
V Ratboři žije celkem 572 obyvatel, z toho 288 mužů a 284 žen. Průměrný věk obyvatel
obce je 43,9 let, což je nadprůměrná hodnota při srovnání s Českou republikou
(průměrný věk ČR 42,2 let).1
Věkové složení Ratboře tedy odpovídá starší struktuře obyvatel, což je pro
obce dané velikosti poměrně typické.
Hustota zalidnění činí 120 obyv./km2, což je v porovnání s ORP Kolín mírně
podprůměrná hodnota (ORP Kolín – 138 obyv./km2). Tato skutečnost je způsobena
tvarem katastrálního území obce, které je protáhlé a zahrnuje celkem tři sídla.
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Obrázek 3: Věková pyramida obyvatel v obci Ratboř k 31. 12. 2017
Zdroj: ČSÚ (2019): Veřejná databáze

Podle obr. 3 je patrné, že nejvyšší počty obyvatel jsou ve středním, případně starším
věku. Nejvíce převládají věkové skupiny od 35 do 49 let, dále 60-64 let, respektive 7074 let. V každé z těchto pětiletých věkových skupin se nachází více než 40 obyvatel
obce. Z této skutečnosti je zřejmé, že v dalších letech lze očekávat pokračující stárnutí
obyvatelstva.
Pozitivní je mírné zvýšení obyvatel ve věkových skupinách do 15 let oproti
věkové skupině mezi 15 a 24 lety.
Z věkové pyramidy je patrné, že počet mužů a žen v obci je velmi vyrovnaný. Je
zřejmé, že zatímco mladší ročníky tvoří spíše muži, tak ty nejstarší ročníky tvoří
zejména ženy, což je známý celospolečenský jev, kdy se rodí více chlapců, ale ženy se
dožívají delšího věku.

1

Údaje platné k 31.12.2017
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Obec Ratboř zaznamenala výrazný nárůst počtu obyvatel do roku 1930, kdy
měla přibližně 880 obyvatel. Po druhé světové válce však došlo ke skokovému poklesu
populace a v roce 1950 žilo v Ratboři už jen zhruba 680 obyvatel. Následně počet
obyvatel stagnoval a od roku 1961 postupně vlivem nízké porodnosti a stěhováním do
měst klesal až na 522 obyvatel v roce 2011.
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Obrázek 4: Vývoj počtu obyvatel v obci Ratboř od roku 1991 do roku 2017
Zdroj: ČSÚ (2019): Databáze demografických údajů za obce ČR

Z obr. 4 je zřejmé, že zlomovým rokem ve vývoji počtu obyvatel byl rok 2007, kdy
počet obyvatel Ratboře dosáhl svého minima (500 obyvatel). Od roku 2007 však počet
obyvatel v Ratboři opět mírně rostl a v roce 2017 již dosáhl 572 obyvatel. Tento
pozvolný růst je pravděpodobně zapříčiněn rozvojem suburbanizace v okolí Kolína, ale
také celkovým růstem počtu obyvatel ve Středočeském kraji. V posledních deseti
letech se také zlepšila dopravní dostupnost obce.
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Obrázek 5: Vývoj počtu obyvatel mezi lety 2003 až 2017
Zdroj: ČSÚ (2019): Počet obyvatel ve správních obvodech ORP, Databáze demografických údajů za obce
ČR
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Na obr. 5, který porovnává vývoj počtu obyvatel od roku 2013 Ratboře s vyššími
správními celky, můžeme pozorovat, že růst počtu obyvatel Ratboře zdaleka
nedosahuje tempa růstu počtu obyvatel ve Středočeském kraji. Naopak oproti ORP
Kolín je růst počtu obyvatel Ratboře mírně výraznější. Růst počtu obyvatel ve
Středočeském kraji je hnán zejména výraznou suburbanizací v okolí Prahy. Pro obec
Ratboř je velmi pozitivní, že od roku 2007 indikuje postupný růst počtu obyvatel.
Především příchod mladých rodin může více vyrovnat demografickou situaci v obci,
díky čemuž se zmírní proces stárnutí obyvatelstva.
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Obrázek 6: Prognóza vývoje počtu obyvatel do roku 2025

Graf na obr. 6 nám predikuje vývoj počtu obyvatel v obci Ratboř do roku 2025 dle trendu
z minulých let. I nadále je očekáván postupný růst počtu obyvatel v Ratboři, který by však
neměl být nikterak závratný a obec je na takový vývoj připravena. Díky plánovaným opatřením
v nejbližších letech by neměl nárůst počtu obyvatel činit problém pro fungování obce.
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Obrázek 7: Vývoj indexu stáří v obci Ratboř od roku 2013 do roku 2017 ke dni 31. 12.
Zdroj: ČSÚ (2019): Veřejná databáze

Vývoj indexu stáří2 rezonuje s celorepublikovým trendem stárnutí obyvatelstva
z důvodu nižší porodnosti a delší průměrné délky života. Hodnota indexu stáří se od
roku 2014 výrazně zvýšila, což upozorňuje na stárnutí obyvatel v obci především
z důvodu vyššího počtu osob ve věku nad 65 let. Na vyšší počet osob ve věku nad 65
let je potřeba se připravit a zajistit zdravotnické i kulturní zázemí. Index stáří v roce
2017 byl již velmi vysoký s hodnotou 138 a výrazně převyšoval celorepublikový
průměr, který činí 122,1.
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Obrázek 8: Pohyb obyvatelstva v obci Ratboř mezi lety 1991 až 2017
Zdroj: ČSÚ (2019): Databáze demografických údajů za obce ČR
2

Index stáří = poměr počtu obyvatel ve věku nad 65 let ku počtu obyvatel ve věku do 14

let
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Na obr. 8 lze do roku 2007 pozorovat časté záporné migrační přírůstky způsobené
vystěhováním obyvatel z obce Ratboř a téměř konstantní záporné přirozené přírůstky
obyvatel z důvodu nízké porodnosti a častějších úmrtí obyvatel. S tím souvisí stárnutí
obyvatelstva. Po roce 2007 však začaly přirozené přírůstky kolísat a migrační přírůstky
výrazně vyskočily do kladných hodnot. Z toho je patrné, že v posledních deseti letech
výrazně převažuje příchod nových obyvatel než odchod místních a migrace tak má
největší zásluhu na růstu obyvatel v obci Ratboř v posledních deseti letech. Nejvyšší
nárůst stěhováním byl zaznamenán v roce 2014. Tehdy se do obce Ratboř přistěhovalo
celkem 41 nových obyvatel, což bylo o 20 obyvatel více než se odstěhovalo. Vzhledem
k přetrvávajícímu trendu suburbanizace lze očekávat pokračování růstu počtu obyvatel
v Ratboři i v dalších letech. Na to je potřeba připravit sociální, technické a kulturní
zázemí obce.
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Obrázek 9: Vzdělanostní struktura obyvatel Ratboře, ORP Kolín a Středočeského kraje
Zdroj: ČSÚ (2019): Veřejná databáze

Dle obr. 9, který srovnává vzdělanostní strukturu v obci Ratboř s vyššími správními
celky, nelze pozorovat významné odchylky úrovně vzdělání obyvatel Ratboře. Obec má
sice vyšší podíl obyvatel se základním vzděláním nebo bez vzdělání, avšak pouze o 1 %
oproti ORP Kolín respektive 2 % oproti Středočeskému kraji. Tento jev je pro menší
obce typický a rozdíl není nikterak výrazný. Obec Ratboř má naopak poměrně výrazně
vyšší podíl obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou. Téměř o tři procenta
oproti porovnávaným územím. Lze konstatovat, že v celkovém srovnání vzdělanosti
obyvatelstva se obec Ratboř výrazně neodchyluje od průměru vyšších správních celků
a vzdělanost obyvatel není překážkou pro další rozvoj obce Ratboř.
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2.3 Ekonomika a situace na trhu práce
Dle registru ekonomických subjektů bylo v obci Ratboř registrováno celkem 133
podnikatelských subjektů (k 31. 12. 2017). Většina z nich (64 %) působila v sektoru
služeb, 31 % ve druhém sektoru, tedy v průmyslu a stavebnictví a pouze 4 %
v zemědělství. Dle posledního Sčítání lidí, domů a bytů z roku 2011 bylo v obci Ratboř
evidováno celkem 241 ekonomicky aktivních občanů, z toho 174 byli zaměstnanci, 15
osob podnikalo, 24 osob pracovalo na vlastní účet a 20 osob bylo nezaměstnaných.
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Obrázek 10: Index podnikatelské aktivity v obci Ratboř a v sousedních obcích a v ORP Kolín
Zdroj: ČSÚ (2019): Veřejná databáze

Index podnikatelské aktivity3 obce Ratboř činí 0,23. Jedná se o průměrnou hodnotu
v porovnání s okolními obcemi a mírně nadprůměrnou hodnotu v rámci ORP Kolín.
Případné zvýšení podnikatelské aktivity v obci může vést k rozvoji či alespoň
k zachování místních služeb a podpoře veřejného života v obci.

3

počet podnikatelských subjektů na jednoho obyvatele obce
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Obrázek 11: Vývoj podílu nezaměstnaných osob v obci Ratboř a vyšších správních celcích
Zdroj: MPSV (2019): Integrovaný portál MPSV – statistiky

Vývoj podílu nezaměstnaných osob je ve všech sledovaných celcích téměř shodný,
s prakticky lineární křivkou, která stabilně klesá. V roce 2018 se obec Ratboř dokonce
dostala na nižší podíl nezaměstnaných osob, než je ve Středočeském kraji. Oproti ORP
Kolín má Ratboř dlouhodobě nižší nezaměstnanost o více než jedno procento. Ukazuje
to na velmi dobrou ekonomickou kondici v obci a na dostupnost pracovních míst
v oblasti, především díky blízkosti města Kolín. Pro další rozvoj obce je důležité udržet
nízkou nezaměstnanost.
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Obrázek 12: Vývoj dosažitelných uchazečů o práci a volných pracovních míst v obci Ratboř
Zdroj: MPSV (2019): Integrovaný portál MPSV – statistiky
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Od roku 2014 se počet uchazečů o práci v obci Ratboř snižoval z původních 23 na 8
v roce 2018. Počet uchazečů tedy klesl přibližně na třetinu. Naopak počet volných
pracovních míst od roku 2014 roste z původních 5 na 10 v roce 2018. Počet volných
míst se tedy za sledované období zdvojnásobil a v roce 2018 dokonce převýšil počet
dosažitelných uchazečů o práci. Obyvatelé obce Ratboř tedy v současnosti nemají
problém sehnat práci. Takový stav je však dán celorepublikovým výrazným
hospodářským růstem a je potřeba být připraven na horší ekonomické časy a zajistit
dobré podnikatelské prostředí v obci.
Tab. 1: Vyjíždějící do zaměstnání a do škol z obce Ratboř k 26. 3. 2011.

vyjíždějící celkem do zaměstnání do škol
Ratboř
130
89
41
vyjíždí v rámci okresu
100
68
32
vyjíždí do jiných okresů kraje
17
14
3
vyjíždí do jiných krajů
12
6
6
vyjíždí mimo ČR
1
1
obec dojížďky:
Kolín
83
52
31
Zdroj: ČSÚ (2019): SLDB 2011

Z obce Ratboř v roce 2011 celkově vyjíždělo do zaměstnání či do škol 130 obyvatel, což
je téměř čtvrtina všech obyvatel obce. Nejčastějším cílem dojížďky bylo město Kolín
s počtem 83, což potvrzuje socioekonomické napojení obce Ratboř na město Kolín.
Počet vyjíždějících žáků a studentů do škol v Kolíně dosahuje více než 75 % ze všech
vyjíždějících studentů. Město Kolín je tedy důležitým vzdělávacím centrem pro
obyvatele Ratboře. Pouze 13 obyvatel vyjíždělo do zaměstnání nebo do škol mimo
Středočeský kraj. Většina ekonomicky aktivních obyvatel však podle posledního sčítání
z roku 2011 do zaměstnání nevyjíždí a pracuje přímo v obci Ratboř. Tato skupina
obyvatel představuje kupní sílu pro místní stravovací i jiné služby. V rámci zachování
veřejného života v obci ve všedních dnech je důležité, aby se skupina pracujících přímo
v obci Ratboř výrazně nezmenšovala.

2.4 Využití půdy a zemědělství
Celková rozloha katastrálního území Ratboře činí 477,29 ha. Většinu plochy (75,6 %)
tvoří zemědělská půda s výměrou 360,6 ha, z toho 317,4 ha tvoří orná půda, 20,9 ha
zahrady, 13,4 ha ovocné sady a 8,9 ha trvalé travní porosty. Jen 7,5 % celkové rozlohy
tvoří lesy. Vodní plochy tvoří větší podíl na celkové rozloze než zastavěné území, ty
tvoří pouze 2,7 %. Z toho vyplývá, že zastavěná plocha je poměrně malá a zástavba
odpovídá venkovskému charakteru území. Území obce se nachází v oblasti s kvalitní
zemědělskou půdou, kde se uplatňuje intenzivní zemědělství. Úřední cena půdy v obci
14
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Ratboř činí 15,23 Kč za m2, tržní cena se pohybuje o něco výše, a sice mezi 28 až 40 Kč
za m2. Průměrná úřední cena půdy činí 7,14 Kč/m2, což potvrzuje, že na území obce
Ratboř se nachází poměrně kvalitní zemědělské půdy.
Tab. 2: Využití půdy (ha) v obci Ratboř k 31. 12. 2017.

výměra (ha) podíl (%)
360,6
75,6
35,9
7,5
13,2
2,8
12,7
2,7
54,9
11,5

Zemědělská půda
Lesní plocha
Vodní plocha
Zastavěná plocha
Ostatní
Zdroj: ČSÚ (2019): Veřejná databáze

2.5 Cestovní ruch
Mezi přírodní pozoruhodnosti v obci a jejím okolí patří naučná turistická stezka Pod
Vysokou pěšky i na kole, Ratbořský okruh. Jedním z největších rybníků na této stezce
je Skokanovský rybník, který byl založen roku 1673 Ludmilou Františkou z Lobkovic.
V minulosti u rybníku fungoval Skokanovský mlýn. Stezka vede kolem oblasti, kde se
v 18. století těžil český granát, který se pro své specifické zbarvení nazýval „kolínský“.
Zpracovával se v nedalekém Kolíně. Další naučnou stezkou se nazývá Na toulkách
kolem Kolína, která vede z obce Ratboř do obce Kbel. Její délka je 4,5 km a na devíti
zastaveních seznamuje turisty s historií dané oblasti.
Mezi kulturní atrakce patří zejména zámek Chateau Kotěra, který byl postaven
v neoklasickém stylu podle návrhu významného architekta Jana Kotěry. Součástí
areálu je i původně gotická vodní tvrz, která byla založena ve 12. století a začátkem 18.
století byla přestavěna na barokní panské sídlo. Zámek byl roku 1940 zabaven Němci,
v roce 1949 znárodněn a postupně chátral až do 90. let 20. století, kdy byl navrácen
původním majitelům – rodině Mandelíků. Od roku 2004 proběhla přestavba a od té
doby slouží jako hotel s vyhlášenou restaurací. V současnosti má hotel kapacitu 70
lůžek, nabízí 19 dobových pokojů v zámecké budově a 17 moderních pokojů
v oranžerii. Hotel také nabízí několik zasedacích místností pro firemní účely, tenisový
kurt, hřiště na pétanque a venkovní bazén. Příležitostně je zámecký areál nabízen
k filmařským účelům.
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Obrázek 13: Zámek v obci Ratboř

Mezi další kulturně historické památky v obci patří kaple Povýšení svatého Kříže
v Sedlově z 18. století a kaple svaté Markéty z roku 1901, která se nachází v místní
části Těšínky. V části Sedlov se dále nachází památník padlým 1. světové války z roku
1926.
V obci Ratboř je významným prvkem pískovcové sousoší Apoteózy sv. Jana
Nepomuckého z počátku 18. století, které je v současnosti v nevyhovujícím stavu
a potřebuje restaurovat.
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Obrázek 14: Sousoší sv. Jana Nepomuckého
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2.6 Technická infrastruktura
2.6.1 Zásobování pitnou vodou
Veřejný vodovod, který je provozován Vodohospodářským sdružením Kolín, zásobuje
pouze sídlo Ratboř. Domácnosti v sídlech Těšínky a Sedlov jsou zásobovány
individuálně z domovních studní. Dle územního plánu se chystá rozšíření vodovodu do
rozvojových lokalit sídla Ratboř. Důležitým záměrem je vybudování vodovodu
v Těšínkách a v Sedlově, neboť kvůli nedostatku vody v posledních letech se obyvatelé
těchto části nemohou spoléhat na vodu z vlastních studní.

2.6.2 Kanalizace a čištění odpadních vod
Jednotná kanalizace s napojením na místní ČOV je vybudována pouze v sídle Ratboř.
V ulici Bezručova, která je ve společném vlastnictví s obcí Kořenice, není vybudována
kanalizace. V současnosti se zvažuje vybudování nové kanalizace a napojení na ČOV
Kořenice. Podle územního plánu je v návrhu dobudování kanalizace pro odvod
atmosférických srážek ze zpevněných ploch do příkopů a vegetačních prvků. V sídlech
Těšínky a Sedlov je požadováno vybudování domácích ČOV nebo domovních jímek.

2.6.3 Odpadové hospodářství
Ve všech sídlech funguje systém svozu komunálních odpadů. Obec zajistila, aby byly
do každé domácnosti umístěny nádoby o objemu 250 l na ukládání tříděných odpadů
– plastů a papíru, které jsou vyváženy jednou do měsíce. V obci není sběrný dvůr ani
kompostárna. Obec dále zajišťuje třídění separovaného sběru baterií, oděvu
a velkoobjemného odpadu. Biologický odpad je řešen umístěním kontejnerů na
biologický odpad, které jsou rozmístěny ve všech obcích a vyváženy jednou týdně,
nebo dle potřeby.

Obrázek 15: Sběr odpadů v obci Ratboř
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2.6.4 Elektřina
Obec Ratboř je zásobována elektřinou z distribuční sítě akciové společnosti ČEZ. Území
je napájeno z napěťové hladiny 22 kV, což je dostatečné.

2.6.5 Vytápění
Vytápění je v celé obci řešeno individuálně spalováním fosilních paliv či spalováním
biomasy. Výjimečně je vytápění řešeno systémem fototermických solárních panelů,
tepelných čerpadel, nebo elektrokotlů. Obec není plynofikována a ani to v blízké
budoucnosti vedení obce neplánuje.

2.6.6 Veřejné osvětlení
V obci je instalováno celkem 139 světelných bodů na 5 rozvaděčích. V současnosti
probíhá pasport veřejného osvětlení. Do budoucna obec plánuje částečnou
rekonstrukci či rozšíření počtu sloupů.

2.6.7 Dopravní obslužnost a infrastruktura
Z obce Ratboř vedou silnice III. třídy, které navazují na silnici druhé třídy II/125
směřující do Kolína a silnici první třídy I/2, která spojuje Prahu a Kutnou Horu. Do obou
měst, Kolína i Kutné Hory, se obyvatelé Ratboře osobní silniční dopravou dostanou do
15 minut. Lze tedy konstatovat, že obec Ratboř má dobré silniční spojení s městy Kolín
i Kutnou Horou. Komunikace třetí třídy v obci jsou v technickém stavu, kde je žádoucí
jejich budoucí oprava.
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Obrázek 16: Technický stav místních komunikací v obci Ratboř

Hromadnou dopravou se obyvatelé Ratboře velmi rychle dostanou do Kolína díky
železnici, neboť se přímo v obci Ratboř nachází zastávka na železniční trati Kolín –
Ledečko. Pro obyvatele částí Sedlov a Těšínky je tato železniční stanice příliš daleko
a využívají jen autobusovou hromadnou dopravu. Dále je obec Ratboř obsluhována
dvěma místními autobusovými linkami a jednou dálkovou linkou. Jedna místní linka
jezdí mezi Kořenicí a Kolínem se zastávkou v Ratboři a v dalších obcích. Druhá místní
linka spojuje obec Suchdol a Kolín se zastávkami v obcích, které se nachází mezi nimi.
Dálková linka jezdí z Prahy do Kutné Hory a zastavuje i v Ratboři. Frekvence spojů do
Kolína je díky železnici i autobusové lince vysoká především ráno a později odpoledne,
tedy v nejvíce frekventovaných časech. Přímé spoje do Kutné hory jezdí v pracovních
dnech každou hodinu. O víkendu jezdí do obou měst spoje každé dvě hodiny.
Rozmístění pěti zastávek v obci je dostatečné a vedení obce neplánuje jejich rozšíření.
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Obrázek 17: Železniční stanice v obci Ratboř

Vzhledem k tomu, že přímo obcí neprochází žádný důležitý silniční tah, je denní i noční
provoz v obci minimální. Nejsou tedy problémy s hlukem způsobeným silniční
dopravou.
Obcí prochází značená turistická trasa pro pěší i cyklisty zvaná „Ratbořský
okruh“. Okruh dále vede okolními obcemi a celková délka činí 15 km. Dále také naučná
stezka Na toulkách kolem Kolína s celkovou délkou 4,5 km. Další výstavba cyklistických
tras se v současnosti neplánuje.
V obci je zavedeno vysokorychlostní LTE připojení všech operátorů a mobilní
sítě zde mají kvalitní připojení. Ve srovnání s okolními obcemi je na tom obec Ratboř
s technickou infrastrukturou poměrně dobře. Žádná z okolních obcí není
plynofikována a kanalizací disponují jen některé.

2.7 Občanská vybavenost
2.7.1 Bydlení
Dle SLDB 2011 v obci bydlelo celkem 522 osob v 228 budovách. Z toho 219 bylo
rodinných domů, 7 bytových domů a 2 domy byly zařazeny mezi ostatní budovy.
Celkový počet obydlených domů činil 178, což je přibližně 78 % z celkového počtu.
Většina z nich byla v osobním vlastnictví fyzických osob. Dle stávajícího územního
plánu lze v každé části obce dále postavit 17 domů. Dohromady tedy 51 domů. Jejich
postupná výstavba je očekávána v horizontu dvaceti let.
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2.7.2 Školství
V obci Ratboř se nachází pouze mateřská škola, která je příspěvkovou organizací.
Příspěvek z rozpočtu obce Ratboř na provoz školy činí 240 tisíc Kč ročně. Škola
disponuje dvěma třídami s celkovou kapacitou 42 dětí. Kapacita je v současnosti plně
naplněna. V roce 2013 byla budova mateřské školy částečně rekonstruována za
účelem rozšíření o jednu třídu, ta slouží také jako ložnice, budova byla zateplena,
proběhla výměna oken. V současnosti je potřeba rekonstrukce střechy.
Součástí školy je herna, tělocvična, zahrada a jídelna, do které obědy dováží
kolínská firma. Dětské hřiště, které se nachází v areálu mateřské školy, slouží i pro širší
veřejnost. Základní škola se v obci nenachází a žáci musí dojíždět do Kolína, Kutné
Hory a obce Bečváry.

2.7.3 Zdravotnictví
V obci se nachází ordinace praktického lékaře pro dospělé. Praktický lékař zde ordinuje
každé úterý a čtvrtek. V jiné dny obyvatelé Ratboře mohou dojíždět do obce Červené
Pečky, která je vzdálená přibližně 5 km. V obci se nenachází ordinace dětského lékaře
ani stomatologa. Obyvatelé Ratboře tedy za nimi musí dojíždět do Kolína. Nejbližší
nemocnice se nachází v Kolíně a v Kutné Hoře. V těchto městech obyvatelé Ratboře
také mají nejbližší lékárny.

2.7.4 Organizace a spolky
V obci Ratboř v současnosti funguje Sbor dobrovolných hasičů (SDH), skautský spolek
Český junák, Tělovýchovná jednota Slavoj a občanské sdružení Klub Ratbořáček. Sbor
dobrovolných hasičů má v obci Ratboř tradici již od roku 1885. V současnosti má sbor
9 aktivních členů, kteří obec Ratboř i okolní obce chrání před požáry a některé roky se
účastní soutěží dobrovolných hasičů. Od roku 1991 disponují speciálním požárním
vozidlem Avida D12. Hasičská zbrojnice je v horším technickém stavu a pro zvýšení
kvality fungování hasičského sboru je potřebná její kompletní rekonstrukce.
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Obrázek 18: Hasičská zbrojnice v Ratboři

Skautský spolek Junák má v obci Ratboř od roku 1990 středisko s názvem Modrá želva
Ratboř. Každý rok spolek v obci koná výpravu k určitému pamětnímu místu, ale
vykonává i další aktivity. V obci působí také chovatelský spolek zaměřený na chov
psího plemene Landseer.
Tělovýchovná jednota v Ratboři byla založena roku 1918. V roce 1925 byla pro
jejich činnost otevřena sokolovna, která je využívána dodnes sportovci, dětmi
z mateřské školy i pro kulturní akce.
TJ Slavoj v současnosti tvoří mužský fotbalový tým a fotbalová přípravka. Tým
starších žáků byl pro nedostatek hráčů spojen s týmem SK Bečváry a tým dorostenců
je spojen s týmem FK Červené Pečky. Týmy využívají fotbalové hřiště v Ratboři,
v Červených Pečkách, v zimě tělocvičnu mateřské školy v Ratboři a halu v Kolíně. Pro
zlepšení zázemí fotbalového oddílu byly vybudovány nové kabiny. Každým rokem se
v obci Ratboř pořádá fotbalový turnaj pro zaměstnance mezinárodní stavební firmy
Eurovia, díky této příležitosti do obce každý rok v červnu přijedou návštěvníci z celé
České republiky i ze Slovenska.
Klub Ratbořáček je kulturním sdružením, které v obci pořádá kulturní akce
k příležitosti významným dnům v roce. V obci chybí zázemí a možnosti kulturního vyžití
pro seniory, jejichž podíl na celkovém počtu obyvatel v obci Ratboř se každým rokem
zvyšuje.
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2.7.5 Služby
V obci je v provozu knihovna, která každé pondělí nabízí své služby veřejnosti. Jednou
týdně je v obci k dispozici kadeřnictví, kosmetika a masáže, které se provozují
v prostorách obecního úřadu.
Pro ubytovací a gastronomické služby je v obci k dispozici zámecký hotel
Chateau Kotěra, který je v provozu od roku 2004, historie zámku však sahá až k roku
1913, kdy byl postaven v neoklasickém stylu. Žádné další pohostinství v obci není
v provozu.
V obci se nachází jedna samoobsluha, která je otevřena každý den kromě
neděle. Samoobsluha se však potýká s nedostatkem zákazníku a hrozí ukončení její
činnosti. Další nákupní možnosti mají obyvatelé Ratboře především v Kolíně, kde
mohou využít i mnohem větší kulturní vyžití.
V obci dále každý všední den funguje Česká pošta. Nejbližší policejní stanice se
nachází ve městě Kolín.

Obrázek 19: Kostel sv. Václava v Ratboři

V kostele svatého Václava se konají bohoslužby každou čtvrtou neděli v měsíci.
Kostel spadá pod římskokatolickou farnost Kolín. V obci se nachází hřbitov, který má
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v současnosti dostatečnou kapacitu. V nejbližších letech však bude nutná oprava
hřbitovní zdi, která je v havarijním stavu.

Obrázek 20: Památný strom – Atlantský cedr na místním hřbitově

V Ratboři jsou dále k dispozici tyto další komerční služby: truhlářství, zednické práce,
instalatérství, chovatelské potřeby, malířství a opravy motorových vozidel.

2.7.6 Informační servis obce
Obec Ratboř provozuje Ratbořský zpravodaj, který jednou za rok informuje občany
o činnosti spolků v uplynulém roce, o jednáních zastupitelstva a plánech na
nadcházející rok. Dále vedení obce občany informuje o kulturních akcích, aktualitách
a činnostech obce na Facebookové stránce. K informování obyvatel slouží také místní
bezdrátový obecní rozhlas, který byl vybudován jako součást protipovodňového
opatření. Obec také využívá webové stránky, na kterých informuje o podstatných
událostech, obsahuje však i současné i historické údaje o obci.
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2.7.7 Správa obce
Obecní úřad obce Ratboř je úřadem se základní působností. Matrika, finanční,
živnostenský i stavební úřad se nachází ve městě Kolín.
Zastupitelstvo obce tvoří sedm členů. V čele stojí starosta a místostarosta. Je
zřízen kontrolní a finanční výbor. Zastupitelstvo se schází nepravidelně.
Obec zaměstnává celkem šest osob, z toho čtyři pracovníky údržby, pracovnici
administrativy a referenta účetní. Starosta obce je ve funkci od roku 2008. Starosta je
pro výkon své funkce uvolněný.
Úřední hodiny pro občany obce jsou tři dny v týdnu, v pondělí, ve středu
a v pátek. Obec má zpracovaný krizový plán pro případ ohrožení obyvatel obce Ratboř.

Obrázek 21: Budova obecního úřadu v Ratboři

Budova obecního úřadu je bezbariérová a po rekonstrukci. Budova je vytápěna pomocí
tepelného čerpadla. V současnosti již pouze chybí rekonstrukce střechy obecního
úřadu a vybudování zázemí pro technické služby, na které má vedení obce již
vypracovanou studii.
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2.8 Životní prostředí
Vedení obce se snaží o ochranu životního prostředí v obci a jeho okolí. Dle územního
plánu je možná výstavba minimálně 12 metrů od vodních ploch. V Sedlově se nachází
přírodně hodnotné území Sedlovské tůňky s vzácnými živočichy, především žáby
a čolci. Na hřbitově u jihozápadní zdi se nachází památný strom Atlantský cedr, který
dosahuje výšky 22 metrů a byl vysazen v roce 1918. Mezi největší rybníky patří
Skokanovský a Hrázský rybník. Místní rybníky jsou ohrožovány zemědělským
hospodařením v jejich okolí, kdy dochází ke splachům hnojiv z polí. Rybníky se
postupně zazemňují, hrozí zde také eutrofizace. Mezi významné krajinné prvky patří
údolí Jordán, které tvoří Sedlovský potok.

Obrázek 22: Obecní rybník v Ratboři

2.9 SWOT analýza
SWOT analýza je dnes již standardní analytickou metodou nejen regionálního rozvoje,
jejíž podstatou je odhalení a současně vzájemné porovnávání vnitřních silných
a slabých stránek a vnějších podmínek působících na obec. Jedná se o analýzu hlavních
tendencí současného a budoucího vývoje obce.
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SWOT, což je zkratka z anglických slov:
 S = STRENGHTS – silné stránky, přednosti, výhody: CO JE NA NÁS DOBRÉ
 W = WEAKNESSES – slabé stránky, nedostatky, slabiny: CO NÁS OHROŽUJE
 O = OPPORTUNITIES – příležitosti, možnosti: JAKÉ MÁME MOŽNOSTI
 T = THREATS – hrozby, nežádoucí ohrožení: CO NÁS MŮŽE OHROŽOVAT
Smysl SWOT analýzy spočívá v akceptování silných stránek a odstraňování (nebo
alespoň omezování) stránek slabých, čímž se zvyšuje pravděpodobnost budoucí
realizace příhodných možností, a naopak se omezuje dopad pojmenovaných hrozeb.
Výsledky SWOT analýzy slouží jako základ pro další analyzování obce, vymezení
problémových oblastí a zaměření rozvojového plánu obce.

Silné stránky
Vyrovnané hospodaření obce
Členství obce v MAS Podlipansko, zapojení
do mikroregionu Pod Chlumem
Poloha v blízkosti města Kolín a Kutná Hora
Hotel s vyhlášenou restaurací Chateau
Kotěra
Železniční stanice v obci
Růst počtu obyvatel v posledních deseti
letech
Vysoká kvalita životního prostředí
Nízká nezaměstnanost
Provedené komplexní pozemkové úpravy
Klidná a bezpečná lokalita
Relativně dobrá dopravní obslužnost
Schválený územní plán
Příležitosti
Využití finanční podpory z fondů EU
a národních programů k rozvoji obce
Získání financí na opravu místních
komunikací
Příchod mladého obyvatelstva
Rozvoj cestovního ruchu
Větší zapojení do spolupráce v MAS
a mikroregionu

Slabé stránky
Zvyšující se index stáří i průměrný věk obyvatel
Nedostatek financí na nutné opravy
Chátrající areál bývalého cukrovaru
Nekompaktní prostorová struktura obce
Vytápění tuhými palivy – chybí plynofikace
Nekvalitní dopravní infrastruktura
Rozsáhlé půdní bloky s monokulturami v okolí
Neexistence sběrného dvora
Absence vodovodu v Sedlově a Těšínkách
Nekompletní kanalizace
Chybějící obchod s potravinami v částech
Sedlov a Těšínky
Nedostatečná infrastruktura pro kulturní vyžití
Hrozby
Ukončení činnosti místních komerčních služeb
z důvodu přesunu do větších měst
Chátrání historických památek
Stárnutí obyvatelstva
Nedostatek vody v letních měsících
Znečištění ovzduší v zimních měsících
Eutrofizace vod v místních rybnících
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3 NÁVRHOVÁ ČÁST
Návrhová část vychází z poznatků analytické části a SWOT analýzy. Reflektuje témata,
která jsou pro další rozvoj obce stěžejní. Návrhová část postupuje od obecných cílů ke
konkrétním aktivitám.

Strategická vize
Dlouhodobá vize určuje představu o budoucnosti obce, vyjadřuje, jak se bude obec
rozvíjet a měnit. Strategická vize vychází z poznatků analytické části a z nápadů
pracovní skupiny. Realizace strategických priorit napomůže k naplnění této vize
a zajistí tak kvalitní životní prostor pro obyvatele Ratboře.
Vize obce Ratboř

Obec Ratboř je klidným a bezpečným místem pro život. Obec zajišťuje svou dobrou
dopravní dostupností propojení s okolními městy a poskytuje tak občanům možnost
cestovat za prací i dalším vyžitím. Občané všech místních částí mají přístup k veřejné
vodovodní síti. Aktivní občané se zajímají o dění v obci, zapojují se do veřejného
života.

Strategické cíle
Strategické cíle představuje výsledný stav, kterého by mělo být dosaženo v horizontu
platnosti dokumentu.
Obec Ratboř si stanovila strategické cíle, kterých chce dosáhnout do roku 2025, cíle
jsou tedy definovány na období 6 let. Strategické cíle vychází z potřeb občanů obce
a definovaných problémů v analytické části. Strategické cíle vychází také z vize obce
Ratboř. Strategické cíle vyjadřují žádoucí stav, kterého by mělo být do roku 2025
dosaženo. Strategické cíle obsahují také aktivity, jejichž realizace může být pro
nedostatek finančních prostředků posunuta do pozdějších let. Nerealizované projekty
tak mohou být inspirací pro následující strategický plán.

1.
2.
3.
4.

Dobrá dopravní dostupnost
Vysoká kvalita veřejných budov a prostranství
Zlepšení kvality života obyvatel v obci
Rozvoj cestovního ruchu

29

Strategický plán rozvoje obce Ratboř 2019–2025

Opatření a aktivity
Opatření a aktivity formulují konkrétní přístup k řešení strategických cílů. Opatření
budou naplněna realizací konkrétních rozvojových aktivit. Priorita jednotlivých aktivit
vyznačuje jejich naléhavost. Priorita je vyznačena ve formě *** (důležitá), ** (střední)
a *(nízká).

1. Dobrá dopravní dostupnost
Opatření 1.A Zkvalitnění místních komunikací
Název aktivity
Oprava místních
komunikací

Priorita
**

Termín

Odpovědnost

průběžně Obec

Náklady
5 mil. Kč

Zdroje
financování
Dotace

Komentář: Některé místní komunikace v obci jsou ve špatném technickém stavu a pro
zlepšení dopravní situace v obci je důležitá jejich kompletní oprava.
Opatření 1.B Vybudování infrastruktury pro pěší a cyklisty

Název aktivity
Rekonstrukce
chodníku v ulici
Komenského

Priorita
**

Termín
průběžně

Odpovědnost

Náklady

Obec

2 mil. Kč

Zdroje
financování
Dotace

Komentář: Pro vyšší bezpečnost obyvatel obce bude nutné provést rekonstrukci
chodníků (nerovnost stávajícího povrchu).
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2. Vysoká kvalita veřejných budov a prostranství
Opatření 2.A Rekonstrukce veřejných budov

Název aktivity
Vybudování zázemí
technických služeb
Rekonstrukce
střechy obecního
úřadu a Mateřské
školy
Rekonstrukce
hasičské zbrojnice
Oprava sportovních
kabin
Rekonstrukce
kostela

Priorita

Termín

Odpovědnost

Náklady

Zdroje
financování

**

průběžně Obec

13 mil. Kč

Dotace

**

průběžně Obec

1 mil. Kč

Dotace +
vlastní zdroje

**

průběžně Obec

1 mil. Kč

Dotace

**

průběžně Obec

1 mil. Kč

Dotace

**

průběžně Obec

10 mil. Kč

Farnost Kolín

Komentář: Některé veřejné budovy jsou v současnosti ve špatném technickém stavu.
Jejich rekonstrukcí dojde ke snížení nákladů na provoz (především energií) a zlepší se
také jejich estetická hodnota. Pro lepší zázemí pracovníků technických služeb obce
bude nezbytné vybudovat zázemí pro jejich činnost i pracovní stroje.
Opatření 2.B Revitalizace veřejných prostranství

Název aktivity
Rekonstrukce
hřbitovní zdi
Restaurování
sousoší Jana
Nepomuckého
Výstavba dětského
hřiště
Rekonstrukce
veřejného osvětlení
Oprava památníků
Revitalizace zeleně

Priorita

Termín

Odpovědnost

Náklady

Zdroje
financování

**

průběžně Obec

1 mil. Kč

Dotace

**

průběžně Obec

1 mil. Kč

Dotace

**

průběžně Obec

1 mil. Kč

Dotace

**

průběžně Obec

2 mil. Kč

Dotace

**
*

průběžně Obec
průběžně Obec

1 mil Kč
1 mil. Kč

Dotace
Dotace

Komentář: Revitalizace veřejných prostranství je důležitou součástí zlepšení
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vnímání obce místními obyvateli i jejími návštěvníky. Výstavba dětského hřiště
zlepší vyžití pro malé děti a může být důležitým prvkem pro případné nalákání
mladých rodin do obce.

3. Zlepšení kvality života obyvatel v obci
Opatření 3.A Zvýšení kulturního vyžití v obci

Název aktivity

Priorita

Vybudování zázemí
pro kulturní vyžití
Vybudování domu
pro seniory

Termín

Odpovědnost

Náklady

Zdroje
financování

**

průběžně Obec

10 mil. Kč

Dotace

**

průběžně Obec

20 mil. Kč

Dotace

Komentář: V obci je pouze nevyhovující kulturní zázemí, které v současnosti poskytuje
místní sokolovna. Vybudování kulturního domu zlepší kulturní život v obci a poskytne
prostor pro vznik nových společenských akcí, které mohou vylepšit sociální situaci
v obci. Obyvatelstvo obce postupně stárne a je důležité na to připravit dostatečné
sociální a kulturní zázemí.
Opatření 3.B Zlepšení dostupnosti inženýrských sítí

Název aktivity
Vybudování
vodovodu
v Sedlově a v
Těšínkách
Vybudování
kanalizace v ulici
Bezručova
Rekonstrukce
dešťové
kanalizace

Priorita

Termín

Odpovědnost

Náklady

Zdroje
financování

***

průběžně

Obec

13 mil. Kč

Dotace

*

průběžně

Obec

4 mil. Kč

Dotace

*

průběžně

Obec

5 mil. Kč

Dotace

Komentář: Zlepšení dostupnosti inženýrských sítí je základním předpokladem pro
rozvoj bydlení a získání nových obyvatel. Vybudování vodovodu v Sedlově
a v Těšínkách výrazně zlepší kvalitu života místních obyvatel, kteří jsou v současnosti
ohroženi nedostatkem vody, především v suchých letních měsících.
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Opatření 3.C Zvýšení kvality životního prostředí

Název aktivity
Podpora vytápění
biomasou
Podpora
ekologického
zemědělství
Revitalizace
rybníků v Sedlově a
Těšínkách

Priorita

Termín

Odpovědnost

Zdroje
financování

**

průběžně Obec

Dotace

**

průběžně Obec

Dotace

**

průběžně Obec

Dotace

Komentář: Pro kvalitní život obyvatel obce je důležité zajistit čisté ovzduší a dobré
životní prostředí. Nešetrné konvenční zemědělství ohrožuje budoucí kvalitu
zemědělské půdy a může znečišťovat prostředí v okolí obce, proto je důležité
podporovat ekologické zemědělství, které je šetrnější k životnímu prostředí. Ke
správné funkci rybníků je důležitá jejich údržba. V současnosti jsou zaneseny několika
metry bahna, které omezuje jejich zadržovací schopnost a je nutné jejich odbahnění.

4. Rozvoj a podpora cestovního ruchu

Název aktivity
Podpora a
propagace
místních
kulturních akcí

Priorita
**

Termín

Odpovědnost

průběžně Obec

Zdroje
financování
Dotace

Komentář: Podpora a propagace místních kulturních akcí zvýší povědomí o obci Ratboř
a vylepší kulturní život obyvatel.
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4

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

Účelem implementace je zajistit úspěšné zavedení strategického plánu do praxe řízení
obce.

Strategický rozvojový plán byl sestaven v souladu s cíli následujících strategických
dokumentů:




Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014-2020
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) území MAS
Podlipansko pro období 2014–2020

Zpřístupnění dokumentu

Dokument bude zveřejněn na internetových stránkách obce Ratboř a zároveň bude
k nahlédnutí, případně i k zapůjčení v listinné podobě na obecním úřadě.

Hodnocení plnění strategického plánu

Plnění strategického plánu bude kontrolováno průběžně, bude vyhodnoceno, do jaké
míry byly naplánované záměry skutečně realizovány či z jakých důvodů případně
realizovány být nemohly. Současně budou případně přehodnoceny jednotlivé záměry
z hlediska možnosti a potřebnosti jejich realizace a bude také zkontrolováno nastavení
priorit záměrů.
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