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ÚVOD  

Strategický rozvojový dokument (Program rozvoje) obce Čermná nad Orlicí je základním 
plánovacím dokumentem obce zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jde o hlavní 
nástroj řízení rozvoje obce. Formuluje představy o budoucnosti obce a navrhuje způsoby, jak 
těchto představ dosáhnout. Slouží zejména jako manuály pro řízení rozvojových činností obce 
(při rozhodování zastupitelstva, při přípravě projektů, při tvorbě rozpočtů). Slouží i jako 
informační materiál pro občany a subjekty působící v obci. Strategický rozvojový dokument 
(program rozvoje) zvyšuje připravenost obce k podání žádostí o dotační podporu a zvyšuje 
šance získat vnější finanční prostředky. 

Strategický rozvojový dokument (program rozvoje) obce (PRO) je zpracován na roky 2019–
2024, tj. na 6 let. Dlouhodobý pohled na rozvoj obce je formulován ve strategické vizi pro období 
cca 20 let (přibližně do roku 2035, což odpovídá realizaci 3 návazných PRO). 

Strategický rozvojový dokument (program rozvoje) obce je tvořen analytickou částí 
(charakteristika obce, vyhodnocení dotazníkových šetření, SWOT analýza) a návrhovou částí (vize, 
opatření a aktivity, podpora realizace).  

Zpracování PRO proběhlo jako součást projektu Podpora obnovy venkova pomocí zavedení 
strategického řízení. 

Úvodní setkání s obyvateli proběhlo v květnu 2017. Na tomto setkání byla diskutována rozvojová 
situace obce a shromážděny podněty k dalšímu rozvoji. 

Na podzim 2017 proběhlo dotazníkové šetření mezi obyvateli staršími 20 let, mladšími 20 let, 
podnikateli a neziskovkami. Šetření přineslo další zajímavé podněty a ověřilo situaci v obci. 

V září 2018 byl dopracován návrh kompletního programu rozvoje. 

Strategický rozvojový dokument (program rozvoje obce) byl schválen zastupitelstvem obce 
Čermná nad Orlicí dne 16. 9. 2020. 

 

Program rozvoje je zpracováván dle „Metodiky tvorby programu rozvoje obce“ doporučené 
Ministerstvem pro místní rozvoj.  
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A. ANALYTICKÁ ČÁST  

A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE 

Charakteristika obce soustřeďuje základní fakta o obci a obsahuje komplexní zhodnocení situace 
v obci, charakteristiku stavu a vývoje jednotlivých oblastí života obce. Klade důraz na zachycení 
hlavních předností a rozvojových problémů obce a jejich příčin. 

 

1. ÚZEMÍ 

Čermná nad Orlicí leží v blízkosti dvou krajských měst. Nachází se cca 32 km východně od 
Pardubic a 32 km jihovýchodně od Hradce Králové. Okresní město Rychnov nad Kněžnou je 
vzdáleno asi 23 km severovýchodně od obce. Pro Čermnou je významná i blízkost měst 
Borohrádek (4 km), Kostelec nad Orlicí (10 km), Choceň (12 km) a Týniště nad Orlicí (12 km).  

Katastr obce je tvořen přibližně půl na půl ornou půdou (zejména na jihozápadě) a lesy (hlavně 
na severovýchodě). Z vodních ploch sice nejsou v obci rybníky, protéká zde však řeka Tichá 
Orlice s jezy a rameny. Střed obce leží v nadmořské výšce 261 m n. m. Nejvyšším bodem katastru 
je Petranův kopec s výškou 302 m n. m. Katastr Větřkovic má rovinatý charakter. 

Čermná nad Orlicí spadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí 
a správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Týniště nad Orlicí v okrese Rychnov nad 
Kněžnou. Obec se skládá ze tří katastrálních území: Číčová, Malá Čermná nad Orlicí a Velká 
Čermná nad Orlicí. Existuje zde ještě část obce Korunka spadající pod katastrální území Malá 
Čermná (hranice katastru obce je na obrázku vyznačena červenou čárou).  
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Celková rozloha činí 10,98 km2. Hustota zalidnění je 93 obyvatel/km2. V rámci České republiky 
patří Čermná nad Orlicí mezi rozlohou nadprůměrně velké obce (průměrné území obce v ČR 
zaujímá 12,61 km2). První písemná zmínka o obci pochází z roku 1342. 

2. OBYVATELSTVO  

Celkový počet obyvatel obce Čermná nad Orlicí k 1. 1. 2017 činil 1018 obyvatel (508 mužů a 510 
žen). V posledních 25 letech bydlelo v obci nejméně obyvatel v roce 1994, a to 962. Poté nastal 
růst až na 1040 obyvatel v roce 2009, který vystřídal pokles k hranici 996 obyvatel v roce 2014. 

 

Hodnoty demografických ukazatelů (změna počtu obyvatel přirozenou měnou a migrací) jsou v 
posledních 15 letech poměrně stabilní. Nejvíce obyvatel se přistěhovalo v roce 2001 (40 
obyvatel) a 2007 (36 obyvatel), což bylo dáno zejména novou výstavbou. Vystěhovalí naopak 
převládali v letech 2002 (42 obyvatel), 2012 (40 obyvatel) a 2014 (40 obyvatel). Přirozený 
přírůstek se dlouhodobě pohybuje kolem 0. 

 

Ke konci roku 2016 bylo 16,4 % obyvatel obce ve věku do 15 let (167 osob), 62,1 % ve věku 15–
64 let (632 osob) a 21,5 % obyvatel obce bylo starších 65 let (219 osob). Index stáří, který 
vyjadřuje poměr počtu seniorů nad 65 let na obyvatele ve věku do 15 let, vykazuje hodnotu 
131,1, což je vyšší hodnota než za celou Českou republikou (119). Převažují tak senioři nad 
obyvateli do 15 let, což je negativní signál pro budoucí přirozený populační vývoj v obci. 
Průměrný věk v Čermné nad Orlicí činí 43,5 let. 
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3. HOSPODÁŘSTVÍ 

EKONOMICKÁ SITUACE  

Základ hospodářství v obci tvoří průmysl a zemědělství. Ke konci roku 2017 bylo v obci 
registrováno 127 podniků se zjištěnou aktivitou. Z nich 17 % podnikalo v průmyslové výrobě, 
10 % ve stavebnictví, 13 % ve velkoobchodě a maloobchodě a 22 % v zemědělství, lesnictví a 
rybářství. Zbylé aktivní podniky působí v různých jiných oborech činnosti. Mezi podnikateli 
převažují fyzické osoby (201 podniků, tj. téměř 90 %) nad právnickými osobami (28 podniků). V 
souvislosti s tím se v obci nenacházejí prakticky žádní velcí zaměstnavatelé s nadregionálním 
významem. 

V obci je průmyslová zóna s lehkou výrobou a sklady (23 000 m2). Další volné prostory pro 
podnikání nejsou k dispozici. Podle registru ekonomický subjektů patří k zaměstnavatelům se 
sídlem v Čermné nad Orlicí PROMONTA s.r.o., PRUMCHLAD s.r.o., Chvojan Forest Service s.r.o., 
Realfond s.r.o., Školky Veliny s.r.o., JP STAR, s.r.o., ZLAMALGROUP s.r.o. a CZECH BOLERO 
SERVICE s.r.o. Z dalších podnikatelů se v obci nachází společnost Strojmotiv, která vyrábí nudle, 
dlažebníci, stavební firmy, zámečníci, topenáři. Jedná se převážně o rodinné firmy. 

V souvislosti s podnikatelskou činností a přítomností průmyslové zóny se v obci často pohybují 
kamiony. Bylo by proto vhodné zavést značení s názvy ulic a firem.  

Z komerčních služeb se v obci nachází 2x potraviny. Do obce 1–2x týdně zajíždí pojízdná 
prodejna. 1x týdně kadeřnice. V obci chybí bankomat. 

TRH PRÁCE 

K 1. 12. 2017 bylo v Čermné nad Orlicí celkem 225 obsazených pracovních míst, což představuje 
značně podprůměrný počet vzhledem k počtu obyvatel obce. Čermná nad Orlicí vykazuje 22 
pracovních míst na 100 obyvatel, kdežto průměr za okres Rychnov nad Kněžnou činí 51 
pracovních míst na 100 obyvatel. Funkce obce je tak především obytná, což je vzhledem k 
velikostní kategorii poměrně běžné.  

Podle Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 za prací obyvatelé Čermné nad Orlicí dojíždí 
zejména do Hradce Králové (18 zaměstnaných), Kostelce nad Orlicí (15 zaměstnaných), Týniště 
nad Orlicí (16 zaměstnaných), Borohrádku (11 zaměstnaných), Chocně (10 zaměstnaných) a do 
Holic (8 zaměstnaných). Naopak do Čermné nad Orlicí za prací dojíždí nejvíce zaměstnanci 
z obce Borohrádek (celkem 10 dojíždějících). 

Podíl nezaměstnaných osob činil v prosinci 2017 ve Větřkovicích 1,4 %. Bylo zde 9 dosažitelných 
uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let. Hodnota nezaměstnanosti v obci je stejná ve srovnání 
s hodnotou za okres Rychnov nad Kněžnou (1,4 %). V rámci kraje je však spíše nižší (průměr 
kraje byl 2,7 %). Nejvýraznější je rozdíl při porovnání s průměrem ČR – 3,8 %. K prosinci 2017 
bylo v obci evidováno 18 volných pracovních míst. Úroveň nezaměstnanosti v Čermné se za 
poslední roky významně snížila (v lednu 2015 dosahoval podíl nezaměstnaných osob hodnoty 
téměř 6,5 %). Přestože je v Čermné nad Orlicí poměrně významně zastoupeno zemědělství, nelze 
každoročně sledovat zvýšenou nezaměstnanost v zimních měsících. Ve srovnání s 
Královéhradeckým krajem a celou Českou republikou je nezaměstnanost v posledních 3 letech 
nižší. Ve srovnání s okresem Rychnov nad Kněžnou je situace v posledních 3 letech srovnatelná.  
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Podíl uchazečů evidovaných nad 12 měsíců (dlouhodobě nezaměstnaní) činil v roce 2017 v 
průměru 10,0 %, což je v absolutní hodnotě 16 nezaměstnaných lidí. Tato hodnota je lepší ve 
srovnání s okresem Rychnov nad Kněžnou, kde tento podíl činí 13,5 % i s průměrem za celou 
Českou republiku (31,7 %). Ve srovnání s Královéhradeckým krajem (23,8 %) je situace v 
Čermné nad Orlicí také výhodnější. 

4. INFRASTRUKTURA 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Kanalizace i čistírna je v obci dobudovaná. Na kanalizaci byla získaná dotace a v rámci 
udržitelnosti není možné kanalizaci přestavět na oddílnou. Čistírna odpadních vod patří obci. 
Vodovod vlastní Akvaservis a svazek obcí Tichá Orlice. 

V obci by bylo potřeba vyměnit veřejné osvětlení společně s opravou komunikace. Musí se určit, 
které komunikace se vymění přednostně. 

Signál mobilního operátora je dobrý. Optický kabel pro přenos vysokorychlostního internetu je 
natažený. 

V obci jsou rozmístěny nádoby na tříděný odpad. Kromě papíru a plastu se třídí i textil. Průběžně 
se provádí osvěta pro obyvatele jak odpad třídit. Uvažuje se vytvoření motivačního systému 
třídění odpadu. V Čermné se plánuje vytvoření sběrného místa, na sběrný dvůr jsou moc vysoké 
požadavky. Na biologicky rozložitelný odpad se v obci nachází celkem 6 kontejnerů. V případě 
možnosti získání dotace se plánují pořídit kompostéry. 

Povodňový plán je aktualizován. Obec by chtěla podpořit akumulační nádoby. 

 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Středem katastru obce a zastavěnou částí Velká Čermná prochází silnice druhé třídy č. 317, která 
spojuje Choceň a Týniště nad Orlicí. Komunikace nižších tříd v obci propojují místní části a dále 
vedou na Dolní Jelení a Borohrádek. Doplněny jsou odbočkou na Kostelec nad Orlicí.  

Na silnici č. 317 panuje poměrně hustá doprava. Podle celostátního sčítání dopravy z roku 2016 
tudy průměrně projede 1176 vozidel denně z toho 266 těžkých motorových vozidel. Část 
kamionů jezdí i přímo do obce čímž zatěžují místní komunikace. Velký provoz snižuje komfort 
bydlení a bezpečnost v místní části Velká Čermná. Uvažuje se o zavedení snížení rychlosti, 
umístění radaru s kamerou na měření rychlosti nebo zpomalovacím semaforu. 
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Železniční zastávka se nachází přímo v obci na jihozápadní hranici. Vede tudy trať propojující 
Borohrádek s Chocní. Autobusových zastávek je v obci celkem šest: U hřiště; Prodejna; Obecní 
úřad; Velká Čermná, u lesa; Číčová a Zbytka. 

Územím obce prochází cyklotrasa č. 4320 z Číčové do Vrbice a 4164 z Horního jelení do Vodní 
tůně. O cykloturistiku je v regionu zájem. Cyklotrasy doplňují turistické trasy určené pro pěší: 
zelená z Horního Jelení do Kostelce nad Orlicí a červená z Borohrádku do Chocně. Obcí prochází i 
naučná stezka Mezi Orlicemi. Z cyklostezek se plánuje vybudovat cyklostezku z Čermné nad 
Orlicí na Korunku, do Číčové z Čermné do Borohrádku a do Kostelce.  

Pro pěší dopravu existují záměry na chodník z Malé Čermné do Velké Čermné, k nádraží a 
dostavět chodníky směrem na Číčovou. 

U Šmoulova se plánuje oprava komunikace, změna dopravního značení na obytnou zónu a zavést 
retardéry. Opravit by potřebovala celá ulice Pilská, cesta do Kostelce a na Korunku. Obec dále 
chce jednat s Královéhradeckým a Pardubickým krajem o opravě silnic. 

V oblasti bezpečnosti dopravy by bylo potřeba umístit zrcadla u křižovatky na Kostelec a 
Borohrádek. Obec by ráda omezila vjezd kamionů do obce z Borohrádku. 

Problematická je i oblast parkování. Lidé stojí a parkují na veřejné cestě.  

 

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST  

Mezi hlavní směry autobusové dopravy patří Borohrádek, Kostelec nad Orlicí, Choceň a Horní 
Jelení. Dopravní obslužnost je spíše nevyhovující, zejména o víkendech. Autobusová doprava je 
spíše doplňkovou záležitostí k individuální automobilové dopravě. U dopravní obslužnosti je 
problém, že se obec nachází na rozhraní krajů. Chybí především spoje na Rychnov nad Kněžnou 
a na Kostelec. 
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Počty spojů projíždějících obcí (k 31. 1. 2018) 

Směr Linka Ve všední dny O víkendech 

Do Borohrádku 
700941 2 0 

Z Borohrádku 
Do Kostelce nad Orlicí (přes 

Borohrádek) 
 

660208 
 

1 
0 

Z Kostelce nad Orlicí 0 
Do Chocně 

700941 2 0 
Z Chocně 

Do Horního Jelení 
650612 

1 
0 

Z Horního Jelení 0 
Pramen: www.jizdnirady.cz 

 

5. VYBAVENOST 

BYDLENÍ 

Podle Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 bylo v Čermné nad Orlicí celkem 379 obydlených 
bytů ve 304 domech, z toho 54 bytů (17,8 %) se nachází v bytových domech, kterých je v obci 
celkem 8. Rodinných domů se v obci nachází celkem 380, 76 jich je neobydlených, ať už z 
důvodu rekonstrukce nebo z důvodu užívání pro rekreaci. V Čermné nad Orlicí existuje pouze 46 
nájemních bytů. Převažuje osobní vlastnictví (281 bytů). 

Nejvíce domů bylo vybudováno v letech 1920–1970 (95 domů), následují období 1971–1980 (38 
domů), 1981–1990 (47 domů), 1919 a dříve (35 domů) a 1991–2000 (44 domů). V letech 2001–
2011 bylo vybudováno 37 domů. Výstavba pokračuje i v posledních letech. 2013–2017 bylo 
vybudováno celkem 8 nových bytů. 

V obci existují i další plochy pro výstavbu. 

 

ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE 

V obci působí Základní a mateřská škola s názvem Masarykova základní a mateřská škola 
Čermná nad Orlicí, která je umístěna v místní části Malá Čermná. Při škole funguje i školní 
družina a školní jídelna. Základní škola disponuje 1.–5. ročníkem. Do ročníku 2018/2019 bylo 
přijato celkem 5 nových žáků. Do mateřské školy celkem 6 dětí. Od roku 2020 se musí do školky 
povinně brát i dvouleté děti. Bude se proto muset navyšovat kapacita mateřské školy. V plánu je 
proto zřídit jesle a novou mateřskou školu. Druhý stupeň by v místní škole byl pravděpodobně 
neudržitelný. Jsou spíše snahy o udržení malotřídky. Obec chce školu více zapojit do dění v obci. 

Charita na zdravotní služby funguje, pravidelně dováží obědy. Pečovatelská služba chybí. Do 
obce 2x týdně zajíždí doktor. Obec chce dále zvelebovat ordinaci. 

 

ŽIVOT V OBCI, KULTURA A SPORT 

V obci působí celkem 10 spolků a 3 sbory dobrovolných hasičů. Mezi spolky patří rybáři, 
myslivci, pionýři, kulečník, Jamami, fotbalisti, tělovýchovná jednota, klub dříve narozených. Mezi 
spolky, hasiči a obcí by bylo potřeba více komunikovat a lépe sladit konané akce.  

Ze společenských a kulturních akcí se v obci koná tělovýchova, karneval, mikulášská nadílka, 
rozsvěcování stromu, setkání s pivem a gulášem, rybářské závody, den Čermné, utkání ve fotbale 
a další akce. V obci je taneční kroužek pro pokročilé a pro děti, zručnost pro děti, den na pletení 

http://www.jizdnirady.cz/
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košíků, jarmark dovedností. Obec shání trenéry pro rozvoj dalších aktivit zejména u mládeže, 
protože mládež v obci nemá vyžití, kroužky jsou jenom u školy. Obec podpoří i výlety pro 
důchodce, rodiny s dětmi (obec může poskytnout technické a finanční zázemí). Dále probíhá 
vítání občánků, kde nově narozené dítě dostane 2000 Kč. 

Pro sportovní vyžití jsou v obci dvě fotbalová hřiště, sportovní areál, rybník, tělocvična a 
prostory pro kanoe. Ve Velké Čermné chybí oplocení u dětského hřiště a plánuje se úprava 
dětského hřiště u bytovek. Plánuje se také vytvořit skatepark nebo něco podobného pro 
pubertální děti u mostu. Tělocvična je zavřená pro veřejnost. Bylo by proto vhodné otevřít 
jednání s tělovýchovnou jednotou o jasnějším řádu tělocvičny. Za sportem není kam jinam jít. 
V plánu je upravit ostrov u zátok, vytvořit workoutové hřiště, lanové centrum, letní kino i pro 
veřejnost, autokino, nádvoří u tělocvičny, tělovýchova, pro vodáky v zátoce něco udělat. Na 
nádvoří u tělocvičny udělat posilovnu, prostor pro fotbal. 

 

PAMÁTKY, TURISTICKÉ ATRAKTIVITY  A ZAJÍMAVOSTI 

V obci je populární vodní turistika. Nejpopulárnější je trasa z Chocně do Hradce. Bylo by vhodné 
umístit zázemí pro vodácké turisty na jedno místo. 

Velmi dobré podmínky panují i pro cykloturistiku. Restaurace s možností stravování v obci 
funguje. Chybí však ubytovací kapacity. Na území obce jsou chatky a tábořiště pro vodáky. Orlice 
má v obci potenciál dalšího rozvoje.  

6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Rozloha katastru obce Čermná nad Orlicí činí celkem 1098 hektarů. Z této plochy zaujímá 36 % 
zemědělská půda (orná půda činí z celku 21,2 %). Tyto hodnoty nedokumentují zemědělský 
charakter obce. Podíl zemědělské půdy v ČR činí v průměru 53,7 % (orná půda zabírá pouze  
38,3 % území). Lesy zabírají 52,2 % katastru obce, což je poměrně vysoká hodnota (průměr za 
Českou republiku činí 34 %), vodní plochy zabírají 2,4 %.  

Koeficient ekologické stability, který poměřuje ekologicky stabilní plochy (lesní půda, vodní 
plochy a toky, trvalý travní porost, pastviny, sady vinice) k nestabilním (orná půda, zastavěné 
plochy, chmelnice) činí 3,0. Hodnota značí přírodní a přírodě blízkou krajinu s výraznou 
převahou ekologicky stabilních struktur a nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem.  

 

Využití půdy v obci Čermná nad Orlicí k 31. 12. 2017 (v %) 

 

orná půda
21,2

zahrady
2,4

ovocné sady
0,0

trvalé travní porosty
12,4

lesní pozemky
52,2

vodní plochy
2,4

zastavěná plocha a 
nádvoří

2,1

ostatní plocha
7,3
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7. SPRÁVA OBCE 

OBECNÍ ÚŘAD A KOMPETENCE OBCE 

Obecní úřad Čermná nad Orlicí je obecním úřadem se základní působností. Pověřeným obecním 
úřadem je Týniště nad Orlicí, obecním úřadem s rozšířenou působností je Kostelec nad Orlicí. 
Čermná leží v Královéhradeckém kraji. Matrika se nachází v Borohrádku a stavební úřad 
v Týništi nad Orlicí. Obec se dělí celkem do 4 místních částí – Velká Čermná, Malá Čermná, Číčová 
a Korunka. Číčová disponuje osadním výborem, Malá a Velká Čermná vlastní samosprávu nemá.  

Zastupitelstvo obce Čermná nad Orlicí má celkem 15 členů. Rada disponuje celkem 5 členy 
včetně starosty a místostarostky. Při zastupitelstvu funguje finanční a kontrolní výbor. Při radě 
je zřízena sociální komise, komise pro občanské záležitosti, životního prostředí a kulturně 
školská. 

Obec je součástí mikroregionu Tichá Orlice. Území Čermné nad Orlicí spadá pod územní 
působnost místní akční skupiny Nad Orlicí. Obec disponuje poměrně starým územním plánem 
z roku 2005. Na začátku roku 2018 zadala vytvoření nového územního plánu. Územní plán byl 
v roce 2005 vytvořen ještě před provedením komplexních pozemkových úprav. 

Obec chce posílit veřejné zapojení obyvatel formou diskuzních setkání a pravidelným 
anketárním šetřením a optimalizovat slyšitelnost obecního rozhlasu. 

 

HOSPODAŘENÍ A MAJETEK OBCE  

Čermná nad Orlicí v letech 2015–2017 vykázaly celkový přebytek rozpočtového hospodaření ve 
výši více než 3,4 mil. Kč. Přebytky byly použity zejména na úhradu dlouhodobých půjček a na 
tvorbu rezerv na běžném účtu. Nejvyššího přebytku obec dosáhla v roce 2017, kdy činil téměř 
5,2 milionu. Další přebytkový rozpočet byl v roce 2016 (3,6 milionu). V roce 2015 byl 
zaznamenán deficit ve výši více než 5,3 milionu.  

 

Podíváme-li se detailněji na strukturu příjmů a výdajů v letech 2015–2017, tak se objem 
daňových příjmů postupně zvyšoval díky změnám v rozpočtovém určení daní a díky 
hospodářskému růstu ČR. Podíl daňových příjmů na celkovém rozpočtu byl nejvyšší v letech 
2017 (76,4 %) a 2016 (66,3 %). Nedaňové příjmy byly poměrně stabilní. V letech 2015–2017 
tvořily přibližně 5%–12% z celkových příjmů. Nedaňové příjmy tvoří zejména místní poplatky 
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stanovené vyhláškou, poplatky za pronájmy majetku obce a úroky. Kapitálové příjmy jsou spíše 
nárazovou a okrajovou záležitostí související s prodejem obecního majetku a v rozpočtu Čermné 
nad Orlicí se téměř nevyskytují. Nejvyšší byly v roce 2016 (téměř 0,4 milionu; 2,2 % z rozpočtu). 
Podíl i objem přijatých transferů je nejvíce závislý na realizovaných investičních akcích a po celé 
sledované období kolísal. Nejvyšší byl v roce 2015 (15,5 milionu; 56,4 %). 

Obec měla vysoký podíl kapitálových výdajů (investic) v letech 2015 (94,2 %) a 2016 (24,9 %). 
Vyšší podíly kapitálových výdajů souvisí vždy s investičními akcemi. Na kanalizaci si obec 
v minulosti vzala 16 milionový úvěr. Proběhlo i zateplení zbrojnice a mateřské školky za 12 
milionů. 

Saldo běžných příjmů, což je rozdíl běžných příjmů (daňové a nedaňové příjmy a nárokové 
transfery – souhrnný dotační vztah) a běžných výdajů, představuje částku, kterou obec může 
použít na investiční výdaje, na spolufinancování získaných dotací nebo na splácení svých 
závazků, aniž by si musela brát další půjčku nebo prodávat svůj majetek. Tento ukazatel můžeme 
nazvat i tzv. dluhovou kapacitou. Tato dluhová kapacita byla v roce 2015 10 milionů. I v dalších 
letech byla v kladných číslech (3,3 milionu v roce 2016 a 4,4 milionu v roce 2017). Znamená to, 
že i po pravidelném splácení svých závazků stále zbývají obci volné prostředky na rozvojové 
aktivity. 

 

  
Vývoj a struktura rozpočtových příjmů a výdajů v období 2015–2017 
Pramen: monitor.statnipokladna.cz 
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A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST  

Východiska pro návrhovou část jsou zpracována zejména na základě poznatků z charakteristiky 
obce a závěrů dotazníkového šetření názorů obyvatel a zachycují základní (klíčové) podněty pro 
návrhovou část, a to zejména silné stránky / pozitiva, rozvojové faktory a slabé stránky /negativa 
/ problémy jako vnitřní faktory ovlivnitelné obcí. Vnější faktory (příležitosti a ohrožení) 
vychází z posouzení obecných i konkrétních politických, ekonomických, sociálních, 
technologických, environmentálních a legislativních vlivů, které mohou mít dopad na rozvoj obce. 

KLÍČOVÉ PODNĚTY ZE ŠETŘENÍ NÁZORŮ OBYVATEL STARŠÍCH NEŽ 20 LET 

Obec Čermná nad Orlicí zpracovává v letech 2017–2018 svůj program rozvoje. V letních 
měsících 2017 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel starších než 20 let. Celkově se 
zapojilo 181 obyvatel. Někteří z nich neodpověděli na všechny otázky, vyhodnocení každé 
otázky tedy vychází z počtu odpovědí na danou otázku. V programu rozvoje obce Čermná nad 
Orlicí se nachází souhrnné vyhodnocení dotazníkového šetření mezi obyvateli.  

Mezi respondenty bylo 51,7 % žen a 48,6 % mužů. Ve věku 20–29 let bylo 12,4 % osob, ve věku 
30–49 let bylo 40,1 % osob, ve věku 50–64 let 19,8 % a nad 65 let 27,7 %. Osoby žijící s dítětem 
odpovídaly ve třetině všech případů (33,3 %), respondenti bez dětí tvořili 22,2 %. Respondenti 
z vícegenerační domácnosti zastupovali 25,7 % z celku. V menší míře odpovídali jednotlivci 
(14,6 %) a jeden rodič s dítětem (4,1 %). Celkem 59,1 % respondentů žije v Malé Čermné, 27,3 % 
ve Velké Čermné, 7,4 % v Číčové a 6,3 % v Korunce. 

Tab. x: Struktura respondentů dotazníkového šetření 

Struktury obyvatel Počet Podíl 

pohlaví 
muž 85 48,6 % 

žena 90 51,4 % 

věk 

20–29 let 22 12,4 % 
30–49 let 71 40,1 % 

50–64 let 35 19,8 % 

65 a více let 49 27,7 % 

složení 
domácnosti 

jednotlivec 25 14,6 % 

manželé / partneři s dítětem (dětmi) 57 33,3 % 

manželé / partneři žijící bez dětí (i v případě, kdy se děti již 
odstěhovaly) 

38 22,2 % 

vícegenerační domácnost 44 25,7 % 
Jeden rodič s dítětem 7 4,1 % 

část obce 

Malá Čermná 104 59,1 % 

Velká Čermná 48 27,3 % 

Číčová 13 7,4 % 

Korunka 11 6,3 % 
 

Spokojenost respondentů se životem v obci je relativně dobrá. Více než třem třetinám 
respondentů se v obci žije dobře (23,7 % velmi dobře a 57,6 % spíše dobře). Možnost ani dobře, 
ani špatně uvedlo 15,3 % respondentů. Spíše špatně a velmi špatně se v obci žije jen jednotkám 
respondentů. 
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Obyvatelé komplexně hodnotili prostředí a služby v obci. Jednotlivá témata známkovali na 
stupnici 1–5 jako ve škole. Nejlépe hodnoceny (nejnižší průměrná známka) byly dostupnost 
mateřské a základní školy a práce a komunikace úřadu obce. Naopak nejhůře hodnoceny byly 
pracovní příležitosti, úroveň hromadné dopravy a podmínky pro cestovní ruch. 

 

Další otázka zjišťovala, co obyvatelům v obci nejvíce chybí. Odpověď uvedlo 110 respondentů. 
Mezi nejčastější odpovědi patřilo sportovní vyžití, kulturní vyžití, chodníky a dopravní spojení. 
Souhrnný výčet odpovědí se nachází v kapitole s individuálními odpověďmi. 

23,7% 57,6% 15,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jak se Vám v obci žije?

Velmi dobře Spíše dobře Ani dobře ani špatně Spíše špatně Velmi špatně
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Následně měli obyvatelé možnost odpovědět na otázku, zda považují občanskou vybavenost 
v obci za dostačující. Celkem 52 % odpovědělo ano, 12 % ne a 36 % neví. Občanům, kteří označili 
občanskou vybavenost v obci za nedostačující, chybí zejména obchody, komerční služby.  
Souhrnný výčet odpovědí se nachází v kapitole s individuálními odpověďmi. 

 

Následně měli obyvatelé možnost uvést, zda jim v obci chybí sportoviště. 23 % respondentů 
uvedlo ano, 51 % ne a 26 % situaci nedokáže posoudit. Nejvíce občanům chybí hřiště pro různá 
využití. Souhrnný výčet odpovědí se nachází v kapitole s individuálními odpověďmi. 

 

Obyvatelé se v rámci dotazníkového šetření vyjadřovali i k otázce, zda jsou pro větší možnost 
využití místní tělocvičny pro obyvatele obce. Celkem 72 % respondentů uvedlo ano, 3 % ne a 
25 % to je jedno.  

52%

12%

36%

Považujete občanskou vybavenost v obci za dostačující? 

Ano Ne Nevím

23%

51%

26%

Chybí vám v obci sportoviště?

Ano Ne Nedokážu posoudit
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Další otázka zněla „Chybí Vám v obci kulturní nebo sportovní akce?“ Celkem 41 % odpovědělo 
ano, 36 % ne a 23 % nedokáže situaci posoudit.  

 

Následně měli obyvatelé možnost uvést, jaké způsoby komunikace s obcí využívají. Nejvíce 
respondentů využívá osobní komunikaci osobně na úřadu obce (152x), poslouchá rozhlas 
(148x), sleduje vývěsku, úřední desku, sleduje webové stránky obce (136x), Facebook (62x) a 
veřejná setkání (62x). Z dalších způsobů získávání informací respondenti uvádějí osobní ústní 
sdělení nebo komunikaci e-mailem. Ze způsobů komunikace, které obyvatelů chybí, jsou 
uvedeny následující: email a SMS. 

72%

3%

25%

Jste pro větší možnost využití místní tělocvičny pro obyvatele 
obce? 

Ano Ne Je mi to jedno

41%
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Jedna z otázek dotazníkového šetření směřovala k názoru obyvatel na velikost obce. 35 % 
respondentů si myslí, že by obec měla postupně růst výstavbou nových ulic na přibližně 1200 
obyvatel. 15 % respondentů si myslí, že by obec měla růst i nad 1200 obyvatel a 29 %, že by 
obec měla zůstat přibližně stejně velká. 

 

Dotazovaní mohli vybírat jednu z 11 oblastí rozvoje, do kterých by v případě možnosti 
rozhodovat o využití finančních prostředků obce investovali. Maximálně bylo možné vybrat 4 
varianty. Nejčastěji uváděné byly varianty: 

• Dobudování/rekonstrukce místních komunikací a chodníků – 123 odpovědí. 

• Výstavba cyklostezek – 88 odpovědí. 

• Příspěvky na zajištění veřejné hromadné dopravy – 80 odpovědí. 

Počet ostatních odpovědí je uveden v grafu. V 11 případech byla uvedena odpověď „jiné“. Do 
čeho jiného by občané chtěli investovat je vypsáno v kapitole s individuálními odpověďmi. 
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Další otázky se týkaly nejrůznějších specifik rozvoje obce. Občané měli možnost vyjádřit se k: 

• přemístění vlakové zastávky do lokality „k posádce“ (38 % občanů pro, 39 % občanů 
proti), 

• variantě řešení železničního přejezdu na Dolní Jelení (31 % severní varianta, 4 % jižní 
varianta a 65 % varianta bez nadjezdu), 

• zavedení služeb obecního „radio taxi“ (24 % pro, 32 % proti, 23 % obyvatel přijde služba 
zbytečná), 

• zvýšení bezpečnosti dopravy na silnici č. II/317 Borohrádek > Choceň (45 % obyvatel by 
preferovalo radar na měření rychlosti, 19 % obyvatel by zřídilo zpomalovací semafor), 

• chybějící spoje veřejné hromadné dopravy (39 % obyvatel spoje chybí, 10 % spoje 
nechybí), 

• zaměření obce na cestovní ruch (20 % pro, 30 % proti), 

• zavedení motivačního systému třídění odpadu (79 % pro, 11 % proti), 

• ochotě udělat něco pro svoji obec a její obyvatele (56 % obyvatel ano, 17 % obyvatel ne), 

• ochotě věnovat se ve svém volném čase dětem a mládeži (21 % obyvatel ano, 56 % 
obyvatel ne). 
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Měla by se podle vás přemístit vlaková zastávka do lokality "k 
posádce"?

Ano Ne Je mi to jedno

31%

4%65%

Jaká varianta řešení železničního přejezdu na Dolní Jelení je pro 
Vás nejpřijatelnější?

Severní – směřování nadjezdu směrem na Malou Čermnou.

Jižní – směřování nadjezdu směrem na Korunku.

Varianta bez nadjezdu.
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Využíval/a byste služeb obecního "radio taxi" - doprava po obci 
na zavolání?

Ano Ne Služba mi přijde zbytečná Je mi to jedno
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Borohrádek > Choceň?
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Je mi to jedno.
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Chybí vám nějaké spoje veřejné hromadné dopravy?

Ano Ne Nedokážu posoudit
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Jste ochoten/ochotna udělat něco pro svoji obec a její 
obyvatele?
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Na závěr dotazníku měli obyvatelé jakéhokoliv komentáře. Tuto možnost využilo 24 obyvatel.  

KLÍČOVÉ PODNĚTY ZE ŠETŘENÍ NÁZORŮ OBYVATEL MLADŠÍCH NEŽ 20 LET 

Obec Čermná nad Orlicí zpracovává v letech 2017–2018 svůj program rozvoje. V letních 
měsících 2017 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel mladších než 20 let. Celkově se 
zapojilo 37 obyvatel. Někteří z nich neodpověděli na všechny otázky, vyhodnocení každé otázky 
tedy vychází z počtu odpovědí na danou otázku. V programu rozvoje obce Čermná nad Orlicí se 
nachází souhrnné vyhodnocení dotazníkového šetření mezi obyvateli. Úplné vyhodnocení včetně 
všech volných odpovědí je vypracováno jako příloha tohoto dokumentu. 

Respondenti nebyli rozlišováni na muže a ženy ani podle složení domácnosti, ve které žijí. Ve 
věku 20–29 let bylo 12,4 % osob, ve věku 30–49 let bylo 40,1 % osob, ve věku 50–64 let 19,8 % a 
nad 65 let 27,7 %. Osoby žijící s dítětem odpovídaly ve třetině všech případů (33,3 %), 
respondenti bez dětí tvořili 22,2 %. Respondenti z vícegenerační domácnosti zastupovali 25,7 % 
z celku. V menší míře odpovídali jednotlivci (14,6 %) a jeden rodič s dítětem (4,1 %). Celkem 

4%

17%

39%

17%

23%

Byl/a byste ochoten/ochotna věnovat se ve svém volném čase 
dětem a mládeži?

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nevím

46%

33%

9%

2%

10%

Uvítal/a byste motivační systém třídění odpadu?

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Je mi to jedno
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59,1 % respondentů žije v Malé Čermné, 27,3 % ve Velké Čermné, 7,4 % v Číčové a 6,3 % 
v Korunce. 

Tab. x: Struktura respondentů dotazníkového šetření 

Struktury obyvatel Počet Podíl 

věk 

8–11 let 21 58,3 % 

12–15 let 13 36,1 % 

16–19 let 2 5,6 % 

část obce 

Malá Čermná 18 50,0 % 

Velká Čermná 16 44,4 % 
Číčová 1 2,8 % 

Korunka 1 2,8 % 

 

Spokojenost respondentů se životem v obci je relativně dobrá. Většině respondentů se v obci žije 
dobře (44,4 % velmi dobře a 41,7 % spíše dobře). Možnost ani dobře, ani špatně uvedlo 11,1 % 
respondentů. Spíše špatně se v obci nežije nikomu a velmi špatně se v obci žije jen jednomu 
respondentovi. 

 

Následovala sada otevřený otázek. Souhrnný výčet odpovědí se nachází v kapitole s 
individuálními odpověďmi. 

Otázka č. 4 zjišťovala, jaké jsou Tvoje hlavní záliby? Co Tě nejvíc baví dělat ve volném čase? 
Respondenti nejčastěji uváděli venkovní sportovní aktivity. Nejvíce hokej, florbal nebo návštěvy 
dětského hřiště. 

Respondentům se v obci nejvíce líbí příroda nebo dětská hřiště. Mladým obyvatelům se naopak 
nelíbí a štve je oblast dopravy.  

Jedna z otázek se týkala chybějící vybavenosti obce. Opět byla nejvíce zmiňována oblast sportu. 
Konkrétně sportovní hřiště a prostor pro hokej.  

Svůj volný čas by mladí obyvatelé venku nejraději trávili sportováním nebo na hřišti. 

Sporty, které by děti rády provozovaly, se poměrně lišily, nejvíce však byl zmiňován fotbal, 
florbal a hokej.  

Jedna z otázek zněla, kam bys v obci zavedl/a svého kamaráda/kamarádku z jiné obce? 
Odpovědi se opět poměrně lišily, nejčastěji však zazníval splav nebo hřiště. 

Kdybys byl/a starosta/starostka, co bys v obci nejraději udělal/a, postavil/a, zavedl/a? Zde se 
odpovědi nejčastěji týkaly různých zařízení pro sportování a koupaliště.  

Více než polovina respondentů by v obci chtěla zůstat i v dospělosti. Necelá polovina ještě nemá 
jasné plány. Žádný respondent neuvedl, že by v obci zůstat nechtěl. 

44,4% 41,7% 11,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jak se Vám v obci žije?

Velmi dobře Spíše dobře Ani dobře ani špatně Spíše špatně Velmi špatně
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Mezi hlavní důvody, proč dětí chtějí v obci zůstat i v dospělosti patří klid, příroda nebo 
přítomnost rodiny. Jeden obyvatel si stěžoval na nedostatek pracovních příležitostí a špatnou 
dopravní obslužnost.  

Na závěr dotazníku měli mladí obyvatelé možnost jakéhokoliv komentáře. Tuto možnost využilo 
11 obyvatel. Souhrnný výčet odpovědí se nachází v kapitole s individuálními odpověďmi. 

Souhrnný výčet odpovědí se nachází v kapitole s individuálními odpověďmi v příloze Programu 
rozvoje obce Čermná nad Orlicí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chtěl bys v obci zůstat i v dospělosti?

Ano Ne Nevím
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SWOT ANALÝZA 

Silné a slabé stránky vyplývají ze zpracované charakteristiky obce. Příležitosti a ohrožení jsou 
vnější vlivy, které mohou obci pomoci, nebo se kterými se bude muset obec vypořádat. 

 SILNÉ STRÁNKY  

(pozitiva, rozvojové faktory) 

SLABÉ STRÁNKY  

(negativa, problémy) 

• Výhodná poloha v blízkosti dvou krajských 
měst 

• Poměr stabilní počet obyvatel 

• Přítomnost menší průmyslové zóny 

• Příznivá hodnota nezaměstnanosti 

• Dobudované inženýrské sítě 

• Existují další plochy pro výstavbu 

• Velké množství spolků na území obce 

• Potenciál pro vodní turistiku i pro 
cykloturistiku 

• Velký podíl lesních pozemků na území obce 

• Přebytkové rozpočty v minulých letech 

• Přirozený přírůstek se pohybuje kolem 0 

• Vysoký index stáří 

• Zvýšená kamionová doprava v obci 

• Udržitelnost na splaškové kanalizaci brání 
dalšímu rozvoji kanalizačního systému 

• Hustá doprava přes obec 

• Špatná dopravní obslužnost 

• Nedostatečné zázemí pro sportovní aktivity 
a vyžití mládeže 

PŘÍLEŽITOSTI 

(co se děje, či bude dít kolem nás a my to 
můžeme využít) 

OHROŽENÍ 

(co se děje, či bude dít kolem nás a my se 
s tím budeme muset vypořádat) 

• Využití nových technologií pro řešení 
oddílné kanalizace 

• Spolupráce v rámci místní akční skupiny 

• Zvyšující se zájem o cykloturistiku a vodní 
turistiku 

• Změna zákona o povinnosti přijímat do 
školky i dvouleté děti platná od roku 2020 

• Klimatické změny – snižování objemu a 
nerovnoměrnost rozložení srážek 

• Sucho 
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST  

B.1 DLOUHODOBÁ VIZE  

Vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce. Naplnění vize bude dosaženo 
realizací několika navazujících střednědobých programů rozvoje obce. 

VIZE OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ V ROCE 2023 

Čermná nad Orlicí – obec, ve které je radost žít.  

Čermná nad Orlicí je bezpečnou a pečlivě udržovanou obcí s dostatečnou občanskou 
vybaveností. Nákladní doprava se intravilánu obce vyhýbá. Kamiony nebloudí po obci díky 
zlepšenému orientačnímu značení. Pracovní příležitosti jsou dostupné v obci či přiměřené 
dojížďkové vzdálenosti.  

Obec je atraktivní pro všechny skupiny obyvatel. Je zajištěna kvalitní péče o starší generaci 
(částečně terénními sociálními službami, částečně rodinnou a sousedskou výpomocí), mladí lidé 
mají dostatečné možnosti pořídit si bydlení a založit rodinu. Pro všechny skupiny obyvatel je 
dostupné různorodé volnočasové vyžití. Obyvatelé spolu s obcí pečují o vzhled svého okolí a 
aktivně se účastní života obce. V obci existují široké možnosti pro sportovní vyžití. 
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B.2 OPATŘENÍ A AKTIVITY  

Opatření zastřešuje soubor aktivit k určitému tématu a stanoví přístup k řešení jednotlivých 
témat a problémů. Opatření jsou seskupena do pěti základních rozvojových oblastí. Aktivita 
označuje konkrétní akci, činnost, projekt v rámci opatření.  

Přehled rozvojových oblastí a opatření 

 

 

 

•A.1 Doplnění technické infrastruktury
•A.2 Péče o životní prostředí
•A.3 Rozvoj odpadového hospodářství

A. Technická infrastruktura a životní prostředí

•B.1 Výstavba cyklostezek
•B.2 Dostavba a rekonstrukce chodníků
•B.3 Dobudování a rekonstrukce dopravní infrastruktury

B. Doprava

•C.1 Optimalizace občanské vybavenosti
•C.2 Sportovní a kulturní vyžití v obci
•Podpora cestovního ruchu

C. Život v obci

•D.1 Strategické a územní řízení obce

•D.2 Zkvalitnění vnějších vztahů obce

D. Správa obce
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OPATŘENÍ A AKTIVITY 

A. Technická infrastruktura a životní prostředí 

A.1 Doplnění technické infrastruktury 

Název aktivity Termíny Garance 
Náklady 

(v tis.) 

Vnější zdroje 
financování 

Komentář 

Vybudování oddílné kanalizace    OP ŽP 
Kanalizace je společná, nejde dále řešit, 

protože je na ní udržitelnost v rámci 
dotace. 

Rekonstrukce veřejného osvětlení     Částečně provedeno 

…      

…      

 

A.2 Péče o životní prostředí 

Název aktivity Termíny Garance 
Náklady 

(v tis.) 
Vnější zdroje 
financování 

Komentář 

Zřízení akumulačních nádob     Včetně vpustí. 

Čištění vodních toků     Částečně provedeno 

Rekultivace rybníka     Zpracována PD 

…      

…      

  

A.3 Odpadové hospodářství 

Název aktivity Termíny Garance 
Náklady 

(v tis.) 

Vnější zdroje 
financování 

Komentář 

Osvěta pro obyvatele v oblasti třídění 
odpadu 

    Je potřeba naučit lidi třídit odpad, 
zejména, jak odpad zpracovat. Koše jsou 
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Název aktivity Termíny Garance 
Náklady 

(v tis.) 

Vnější zdroje 
financování 

Komentář 

pořád plné. 

Pořízení kompostérů    OP ŽP 
Na biologicky rozložitelný odpad se v obci 

nachází celkem 6 kontejnerů. V případě 
možnosti dotace. 

Vytvořit sběrné místo     
Na sběrný dvůr jsou moc vysoké 

požadavky. 

Vytvoření motivačního systému na třídění 
odpadu 

     

…      

…      

 

B. Doprava 

B.1 Výstavba cyklostezek 

Název aktivity Termíny Garance 
Náklady 

(v tis.) 

Vnější zdroje 
financování 

Komentář 

Vybudovat cyklostezku z Čermné nad 
Orlicí na Korunku 

   IROP  

Vybudovat cyklostezku z Čermné do 
Borohrádku 

   IROP  

Výstavba cyklostezky z Velké Čermné do 
Číčova 

   IROP  

…      

…      
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B.2 Dostavba a rekonstrukce chodníků 

Název aktivity Termíny Garance 
Náklady 

(v tis.) 
Vnější zdroje 
financování 

Komentář 

Dostavět chodníky směrem na Číčovou      

Vybudovat chodník z Malé Čermné do 
Velké Čermné 

05/2021-
09/2022 

 1 990 MAS Nad Orlicí, o.p.s. 
Podání žádosti o podporu do výzvy-

předpoklad říjen 2020 

Dostavět chodník k nádraží včetně 
veřejného osvětlení 

     

…      

…      

 

B.3 Dobudování a rekonstrukce dopravní infrastruktury 

Název aktivity Termíny Garance 
Náklady 

(v tis.) 
Vnější zdroje 
financování 

Komentář 

Řešení překračování rychlosti na území 
obce 

    Částečně provedeno 

Omezení vjezdu kamionů do obce z 
Borohrádku 

     

Doplnění orientačního značení s názvy 
firem a ulic 

     

Vyjednávání s kraji o posílení dopravní 
obslužnosti 

     

Oprava cesty do Kostelce      

Oprava komunikace U Šmoulova     
Oprava komunikace, značení na obytnou 

zónu, zavést retardéry. 

Oprava Pilské ulice 
05/2021-
11/2021 

 1 922 MMR 
Podání žádosti o podporu do výzvy -

předpoklad prosinec 2020 

Umístit zrcadlo na křižovatce na Kostelec      
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Název aktivity Termíny Garance 
Náklady 

(v tis.) 

Vnější zdroje 
financování 

Komentář 

a Borohrádek 

Řešení parkování v obci     
Lidé stojí a parkují na veřejné cestě, řeší 

to policie 

Oprava ulice V Parku     

Podání žádosti o podporu do výzvy -
předpoklad prosinec 2021 

MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 
2022, pokud bude DT vyhlášen 

…      

 

 

C. Život v obci 

C.1 Optimalizace občanské vybavenosti 

Název aktivity Termíny Garance 
Náklady 

(v tis.) 

Vnější zdroje 
financování 

Komentář 

Doplnění občanské vybavenosti na 
koupališti 

     

Úprava dětského hřiště u bytovek      

Doplnění oplocení na hřišti ve Velké 
Čermné 

     

Vytvoření zázemí pro volnočasové vyžití 
mládeže u mostu 

    Např. skate park. 

Zřídit jesle a novou mateřskou školu     
Od roku 2020 musí do školky povinně 

brát i dvouleté děti. Bude se proto muset 
navyšovat kapacita. 

Snaha o udržení malotřídky      

Zvelebovat ordinaci      
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Název aktivity Termíny Garance 
Náklady 

(v tis.) 

Vnější zdroje 
financování 

Komentář 

…      

…      

 

C.2 Sportovní a kulturní vyžití v obci 

Název aktivity Termíny Garance 
Náklady 

(v tis.) 

Vnější zdroje 
financování 

Komentář 

Pořádání dalších kulturních a sportovních 
akcí 

     

Výstavba workoutového hřiště včetně 
lanového centra 

     

Pořádání letního kina pro veřejnost      

Vytvoření posilovny a prostoru na fotbal 
na nádvoří u tělocvičny 

     

Projednání provozního řádu 
s provozovatelem sokolovny 

     

Podpora trenérů      

Pořádání výletů pro důchodce, rodiny s 
dětmi 

     

…      

…      

 

C.3 Podpora cestovního ruchu 

Název aktivity Termíny Garance 
Náklady 

(v tis.) 
Vnější zdroje 
financování 

Komentář 

Rozvoj zázemí pro vodní turistiku      
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Název aktivity Termíny Garance 
Náklady 

(v tis.) 

Vnější zdroje 
financování 

Komentář 

Revitalizace ostrova u zátok      

Vytvoření plážičky pro umožnění koupání 
v obci 

     

…      

…      

 

D. Správa obce 

D.1 Strategické a územní řízení obce 

Název aktivity Termíny Garance 
Náklady 

(v tis.) 

Vnější zdroje 
financování 

Komentář 

Vytvoření nového územního plánu     
Je potřeba provést změnu územního 

plánu. 

Každoroční aktualizace Strategického 
rozvojového dokumentu 

     

…      

…      

 

D.2 Zkvalitnění vnějších vztahů obce 

Název aktivity Termíny Garance 
Náklady 

(v tis.) 

Vnější zdroje 
financování 

Komentář 

Zavedení pravidelných diskuzních setkání 
a anketárních šetření 

     

Optimalizace slyšitelnosti rozhlasu      

…      
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Název aktivity Termíny Garance 
Náklady 

(v tis.) 

Vnější zdroje 
financování 

Komentář 

…      

 

 

IROP = Integrovaný regionální operační program 

OP Z = Operační program Zaměstnanost 

OP ŽP = Operační program Životní prostředí 
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B.3 PODPORA REALIZACE PROGRAMU 

Za koordinaci činností spojených se Strategickým rozvojovým dokumentem (programem 
rozvoje obce) je zodpovědný starosta. 

Sledování a vyhodnocování plnění Strategického rozvojového dokumentu (programu rozvoje 
obce) provádí finanční výbor ve spolupráci se starostou obce. 

Návrh aktualizací Strategického rozvojového dokumentu (programu rozvoje) (zejména 
úpravy termínů, nákladů a finančního plánu – rozložení nákladů v jednotlivých letech realizace) 
připravuje finanční výbor v úzké součinnosti se starostou obce a komisí pro místní rozvoj obce a 
kulturu s ohledem na vyhodnocení plnění v předchozím roce a ve vazbě na tvorbu rozpočtu na 
následující rok. 

Strategický rozvojový dokument (program rozvoje obce) je závazným podkladem pro 
rozhodování zastupitelstva obce a pro činnost jednotlivých orgánů obce. Organizace/osoby 
uvedené ve sloupci odpovědnost u jednotlivých aktivit zodpovídají za zajištění realizace 
příslušné aktivity (tj. aktivitu nemusí přímo realizovat, ale mohou na realizaci pouze dohlížet, 
iniciovat započetí realizace apod.). 

Strategický rozvojový dokument (program rozvoje) je závazným podkladem pro přípravu 
rozpočtu obce. 

Základní činností spojené s realizací Strategického rozvojového dokumentu (programu 
rozvoje) jsou v průběhu kalendářního roku rozloženy následovně: 

Měsíc Činnosti Kdo udělá 

Říjen 
Vyhodnocení stávajícího plnění v daném roce a návrh 

aktualizace  
finanční výbor 

Listopad 

Projednání návrhu aktualizace na zastupitelstvu obce 

Provázání Strategického rozvojového dokumentu 
(programu rozvoje) a rozpočtu na následující rok 

(rozpočet zohlední stav plnění Strategického rozvojového 
dokumentu (programu rozvoje, v programu rozvoje se 

upraví částky a harmonogram dle návrhu rozpočtu) 

zastupitelstvo obce 

 

Prosinec 
Schválení návrhu aktualizace  

(spolu se schválením návrhu rozpočtu) 
zastupitelstvo obce 

Průběžně Sběr podnětů a aktuálních informací starosta, finanční výbor 

 

Vyhodnocení plnění Strategického rozvojového dokumentu (programu rozvoje) obsahuje 
u jednotlivých aktivit následující informace: 

– Stav realizace: splněno / v realizaci dle plánu (využíváno zejména u víceletých aktivit) / 
v realizaci (ale později / dříve oproti plánu) / nerealizováno. 

– Skutečné náklady. 

– Dle potřeby komentář ke stavu realizace – zejména zdůvodnění proč aktivita nebyla 
realizována dle plánu, dále i např. zkušenosti z realizace, které by mohly být využity. 

Stav realizace lze v tabulce s přehledem aktivit vyjádřit zabarvením (např. zelená = splněno, 
oranžová = v realizaci). 

 

Aktualizace Strategického rozvojového dokumentu (programu rozvoje) bude probíhat 
obvykle 1 x ročně. Návrh aktualizace zpracovává Finanční výbor v úzké součinnosti se starostou 
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obce a komisí pro místní rozvoj obce a kulturu. Návrh aktualizace musí být projednán a schválen 
zastupitelstvem obce. 

Při roční aktualizaci budou vždy aktuální situaci přizpůsobeny následující údaje: 

– Termíny. 

– Náklady. 

V případě potřeby je možné vyřadit plánovanou aktivitu nebo doplnit aktivitu novou. 

Návrh aktualizace bude obsahovat přehled provedených změn. Na jeho základě bude vytvořena 
a zveřejněna aktuální podoba Strategického rozvojového dokumentu (programu rozvoje obce). 

Aktualizace Strategického rozvojového dokumentu (programu rozvoje) probíhá 
z technického hlediska následovně: 

Podkladem pro aktualizaci jsou tabulky se specifikací aktivit (přímo v návrhové části 
Strategického rozvojového dokumentu (programu rozvoje), nebo v přehledové tabulce 
v excelu). 

V tabulkách se žlutým podbarvením zvýrazní aktualizované údaje, resp. doplněné aktivity. 
Červeně se potom podbarví aktivity, jejich realizace se nepředpokládá. 

 


