STRATEGICKÝ PLÁN OBCE MOSTY U JABLUNKOVA
NA OBDOBÍ LET 2016 - 2023
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1.

ÚVOD

V současné době mnohé z města i obcí přistoupily k procesu strategického řízení obce a v souvislosti
s tím i zpracovávání příslušných rozvojových dokumentů. Ne jinak tomu je i v obci Mosty
u Jablunkova, kde se vedení obce rozhodlo zpracovat Strategický plán obce Mosty u Jablunkova
na období let 2016 – 2023.
Strategický plán obce Mosty u Jablunkova se tak stane koncepčním rozvojovým dokumentem, který
v analytické části stručně rekapituluje údaje o obci a v návrhové části pak definuje hlavní směry
rozvoje obce v rámci stanoveného časového horizontu do roku 2023. Strategickým plánem jsou
pro prioritní oblasti rozvoje obce stanoveny strategické cíle, konkrétní opatření a rozvojové aktivity
pro naplnění těchto strategických cílů.
V rámci strategického plánu je formulováno Poslání, které vyjadřuje dlouhodobou strategii obce
a k jehož naplnění budou vést veškeré dílčí cíle či strategie zpracované do budoucna. Na poslání pak
navazuje Vize, která charakterizuje a naznačuje, jak by měla obec vypadat za cca 7 let, tj. v roce 2023.
Hlavním cílem při tvorbě strategického plánu bylo definovat a zkoordinovat společné zájmy obce,
obyvatel obce a podnikatelských subjektů tak, aby bylo dosaženo celkové prosperity obce.
Strategický plán bude zároveň sloužit jako podklad pro možnost čerpat podporu ze strukturálních
fondů EU, národních či regionálních fondů, grantů a dalších cizích zdrojů.
Strategický plán je zpracován jako základní strategicko-taktický dokument nejen pro představitele
obce při jejich rozhodování o jejím dalším směřování, ale zároveň je určen široké veřejnosti
ke zvýšení informovanosti o obci.
Strategický rozvojový dokument by měl sloužit především jako podklad pro:


Střednědobé a dlouhodobé plánování rozvoje obce



Zapojování občanů a podnikatelů do rozvojových aktivit obce



Posuzování regionálních a nadregionálních plánů a programů z pohledu obce



Předcházení neefektivním řešením a možným rizikům a ohrožením v dlouhodobém rozvoji
obce



Zajištění trvalého zvyšování kvality života v obci pro většinu jeho obyvatel
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2.

ANALYTICKÁ ČÁST

2.1

HISTORIE

První zprávy o osídlení Mostů u Jablunkova pocházejí z druhé poloviny šestnáctého století.
Obyvatelstvo se v té době živilo především pastevectvím a horským zemědělstvím. Mosty
u Jablunkova byly po celé feudální období v držení Těšínské knížecí komory.
Název Mosty pravděpodobně pochází od velkého množství malých mostů a můstků spojující břehy
potoků a potůčků. Obec vznikla v nejvyšším bodě průsmyku mezi horami Polomem a Gírovou,
na důležité obchodní spojnici, takzvané měděné cestě spojující Slezsko s Uhrami.
Nad jablunkovským průsmykem byly ve středověku vybudovány Šance, které sloužily jako opevnění
proti nájezdům Tatarů, později proti Turkům. Jsou dokladem barokního opevnění s dobře zachovalou
stavební dispozicí. Byly postaveny v roce 1578 a v 17. století byly přestavěny na pravidelném
půdorysu ve tvaru hvězdy. Dnes zbývají jen jejich pozůstatky, porostlé stromy a křovinami. Půdorys,
hradby a příkopy však jsou stále dobře patrné. Z tohoto místa je výhled na slovenskou stranu
Jablunkovského průsmyku.
V době, kdy význam Šancí upadal, začal naopak vyrůstat jeden z dalších symbolů obce, a sice tunel,
který byl vybudován v roce 1870, jako strategická součást košicko-bohumínské železnice.

2.2

GEOGRAFICKÁ POLOHA A ZÁKLADNÍ DATA

Obec Mosty u Jablunkova se nachází v nejvýchodnější části České republiky v Moravskoslezském kraji
v okrese Frýdek – Místek. Mosty u Jablunkova leží v Jablunkovském průsmyku mezi horskými masivy
Moravskoslezských Beskyd a Slezských Beskyd na trojmezí tří států, a to Česká, Polska a Slovenska.
Mosty u Jablunkova jsou velmi rozlehlou obcí, rozloha obce dosahuje cca 34 km2 a celková délka obce
dosahuje 8km. Obec je možno rozdělit do tří částí, jedná se o Dolní Mosty sousedící s městem
Jablunkov, Mosty centrum a Mosty Šance, které leží u hranice se Slovenskem.
Území obce je součástí turistické oblasti Těšínské Beskydy. Na východ se táhne hřeben Gírové a na
západ se rozprostírá pásmo Polomu. Obec je vyhledávaným místem pro turisty nejen pro nádhernou
přírodu, ale i z důvodu dochování a všude přítomného folklóru a do dnešních dnů používaného
osobitého nářečí.

4

Obrázek 1 - Poloha obce Mosty u Jablunkova v Moravskoslezském kraji

Zdroj: Vlastní zpracování

Obec Mosty u Jablunkova je dobře dostupná po silnici i železnici. Obcí vede evropská silnice E75,
která vedla přímo centrem obce, od roku 2001 je využíván silniční obchvat. Silnice E75 je v ČR vedena
po obchvatu Českého Těšína po silnici I/48, a za městem vede po silnici I/11, po které pokračuje až do
Mostů u Jablunkova k hranicím se Slovenskem.
Místní obslužnost zajišťuje silnice druhé třídy č. II/474, která prošla v minulém roce modernizací.
2.3

REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

Obec Mosty u Jablunkova je členem:

 Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
Regionální rada je dobrovolným neziskovým nevládním a účelovým seskupením měst a obcí,
podnikatelských subjektů, neziskových organizací a dalších institucí regionu východní části Těšínského
Slezska. Priority tohoto seskupení jsou definovány Koordinačním programem spolupráce při rozvoji
území a zajišťování trvale udržitelných pracovních příležitostí v mikroregionu východní části
Těšínského Slezska, zahrnující Těšínsko, Třinecko a Jablunkovsko.

 Mikroregionu Jablunkovsko
V jablunkovském mikroregionu bylo v roce 1995 založeno Sdružení obcí Jablunkovska, které přispívá
k ochraně společných zájmů, k zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým
rozsahem a významem každou účastnickou obec. Členy sdružení jsou Bocanovice, Bukovec, Bystřice,
Dolní Lomná, Horní Lomná, Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Košařiska, Mosty u Jablunkova, Návsí, Nýdek,
Písečná a Vendryně.

 MAS Jablunkovsko
Místní akční skupina Jablunkovsko, z. s., je zájmové sdružení právnických osob, které je tvořeno
partnerstvím veřejného sektoru, podnikatelů a neziskových organizací. Smysl existence MAS spočívá
v realizaci rozvojových strategií a strategických plánů v rámci iniciativy LEADER Evropské unie nebo
jiných aktivit, které podporují rozvoj venkova. MAS Jablunkovsko se rozkládá na území 16 obcí, a to
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obcí Bocanovice, Bukovec, Bystřice, Dolní Lomná, Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Košařiska, Milíkov,
Mosty u Jablunkova, Návsí, Nýdek, Písečná, Písek a Vendryně.

2.4

OBYVATELSTVO

Počet obyvatel obce Mosty u Jablunkova během sledovaného období let 2010 – 2014 mírně klesá.
V roce 2014 žilo v Mostech u Jablunkova 3 860 osob, což je v porovnání s rokem 2010 o 65 osob
méně, jedná se o pokles přibližně ve výši 1,7 %. Během sledovaného období došlo také ke změně
věkové struktury obyvatelstva. Došlo k poklesu počtu obyvatel ve věkových kategoriích 0 – 14 let
a 16 – 64 let, naopak došlo k růstu počtu obyvatel ve věkové kategorii 65 a více let, což se také
projevilo v ukazateli Průměrný věk. Průměrný věk obyvatel obce v roce 2010 činil 40,5 let, ale v roce
2014 už 41,5.

Tabulka 1 - Vývoj počtu obyvatel obce Mosty u Jablunkova mezi léty 2010 – 2014

Počet obyvatel celkem
z toho dle pohlaví
muži
ženy
z toho dle věku
0 – 14 let
16 – 64 let
65 a více let

2010

2011

2012

2013

2014

3 925

3 918

3 899

3 892

3 860

1 959
1 966

1 975
1 943

1 964
1 935

1 958
1 934

1 948
1 912

589
2 737
599

586
2 731
601

586
2 712
601

597
2 682
613

584
2 653
623

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, stav k 31. 12. daného roku
Tabulka 2 - Průměrný věk obyvatel v obci Mosty u Jablunkova 2010 - 2014

Průměrný věk

2010

2011

2012

2013

2014

40,5

40,8

41

41

41,5

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, stav k 31. 12. daného roku

Z následující tabulky je patrné, že na záporném vývoji počtu obyvatel v obci se podílel v letech 2010 –
2012 především přirozený přírůstek, kdy relativně vysoký počet živě narozených byl převýšen počtem
zemřelých. Od roku 2011 dochází k úbytku obyvatel také v důsledku stěhování. V letech 2011 – 2013
počet odstěhovaných jen nepatrně převyšoval počet osob přistěhovalých do obce, v roce 2014
se však odstěhovalo z obce 83 osob a naopak jen 49 se přistěhovalo, a proto činil přírůstek
stěhováním -34 osob, a tímto počet odstěhovaných osob výrazně převýšil počet osob přistěhovalých.
Tabulka 3 - Vývoj počtu obyvatel v souvislosti přirozeným přírůstkem a migrací obyvatel, 2010 - 2014

Celkový přírůstek
Přirozený přírůstek
Přírůstek stěhováním

2010

2011

2012

2013

2014

-11
-11
-

-12
-10
-2

-19
-15
-4

-7
-1
-6

-32
2
-34

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ
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Tabulka 4 - Počet živě narozených, 2010 - 2014

Počet živě narozených

2010

2011

2012

2013

2014

46

30

35

45

38

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ

Můžeme konstatovat, že se ve sledovaném období bytová výstavba, sledována ukazatelem počtu
dokončených bytů, vyvíjí konstantním tempem. V obci Mosty u Jablunkova převažují rodinné domy.
Tabulka 5 - Počet dokončených bytů v obci, 2010 - 2014

Počet dokončených bytů

2010

2011

2012

2013

2014

4

4

4

4

5

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ

2.5

ZAMĚSTNANOST

Od ledna 2013 je sledován nový ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl
nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 let
ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel nahrazuje doposud zveřejňovanou míru
registrované nezaměstnanosti, která poměřuje všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání pouze
k ekonomicky aktivním osobám. Nový ukazatel Podíl nezaměstnaných osob je vzhledem k odlišné
definici s původním ukazatelem nesrovnatelný.
Následující tabulka znázorňuje míru nezaměstnanosti za období let 2006 - 2011, od roku 2013 je
sledován nový ukazatel podílu nezaměstnaných osob. V období 2012 a 2013 není možné dohledat
data za jednotlivé obce.
Tabulka 6 - Vývoj nezaměstnanosti v obci Mosty u Jablunkova a ostatních obcí ORP Jablunkov

Obec

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Bocanovice

10,0

7,4

5,8

7,9

7,9

6,3

-

-

3,5

Bukovec

13,9

7,9

6,6

10,1

8,1

7,6

-

-

6,9

Dolní Lomná

15,7

10,6

5,2

11,1

10,6

8,8

-

-

4,8

Horní Lomná

21,9

16,6

14,2

19,5

18,9

17,8

-

-

4,8

Hrádek

9,4

7,8

5,5

6,8

8,6

14,3

-

-

4,9

Hrčava

22,7

12,6

6,7

14,3

17,6

7,5

-

-

5,0

Jablunkov

11,8

8,8

6,5

8,2

8,0

6,5

-

-

7,9

Milíkov

11,5

9,0

7,3

8,4

6,3

5,8

-

-

10,1

Mosty u Jablunkova

11,2

8,2

5,3

7,8

6,7

6,4

-

-

6,0

Návsí

12,7

8,5

6,9

8,9

6,2

6,9

-

-

3,9

8,9

8,6

4,9

9,4

6,0

10,9

-

-

5,0

11,9

103,

6,9

8,7

9,2

7,4

-

-

4,3

Písečná
Písek

Zdroj: MPSV ČR, stav k 31. 12. daného roku
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Zemědělství, lesnictví, rybářství

Průmysl

Stavebnictví

Velkoobchod a maloobchod,
opravy a údržba motorových
vozidel

Doprava a skladování

Ubytování, stravování a
pohostinství

Informační a komunikační
činnosti

Peněžnictví, pojišťovnictví

Činnosti v oblasti nemovitostí,
profesní, vědecké a technické,
administrativní činnosti

Veřejná správa a obrana

Vzdělávání

Zdravotní a sociální péče

Nezjištěno

Tabulka 7 - Zaměstnání podle odvětví ekonomické činnosti v obci Mosty u Jablunkova, v %

2,3

34,3

7

7,5

6,7

4

1,3

1

5,4

6

6,3

6,4

11,8

Zdroj: ČSÚ, Sčítání lidu, domů, bytů 2011

V souvislosti s nezaměstnaností se hovoří také o rizikových skupinách, které jsou nezaměstnaností
více ohroženy ve srovnání s osobami nespadajícími do rizikové skupiny. Proto je sledován podíl
nezaměstnaných osob z pohledu mnoha specifik, jako je pohlaví, vzdělání či jiné odlišnosti. Specifický
podíl nezaměstnaných osob vyjadřuje podíl počtu určité skupiny nezaměstnaných na shodně
vymezené pracovní síle v procentech.







V obci Mosty u Jablunkova činil podíl nezaměstnaných osob k 1. 1. 2015 5,2 %, z toho
se na tomto ukazateli podílí ženy 48 % (76 mužů a 69 žen).
Nezaměstnanost je rovněž sledována z pohledu nejvyššího dosaženého vzdělání uchazečů
o zaměstnání. V obci Mosty u Jablunkova představují nejvyšší podíl nezaměstnaných osob
uchazeči o práci, kteří dosáhli úrovně vzdělání s vyučením, a to celkem 54 %, další rizikové
skupiny představují uchazeči o zaměstnání s maturitou, u nichž podíl činil 22 % a se základním
vzděláním, celkem 15 %. Zbylý počet nezaměstnaných tvoří osoby, které získaly středoškolské
vzdělání s maturitou či vysokoškolské vzdělání.
Velmi rizikovou skupinu tvoří osoby dlouhodobě nezaměstnané. Jedná se o osoby registrované
na úřadu práce po dobu delší jednoho roku, tedy dvanácti po sobě jdoucích kalendářních
měsíců. V obci Mosty u Jablunkova k 1. 1. 2015 byla dle délky vedení osoby na ÚP struktura
uchazečů o zaměstnání následující:


do 6 měsíců: 13 osob, tj. 9 %



6 – 12 měsíců: 78 osob, tj. 54 %

 nad 12 měsíců: 54 osob, tj. 37 %
K nejvíce ohroženým skupinám na trhu práce obecně patří osoby se zdravotním postižením,
absolventi a osoby starší 50 let. V obci Mosty u Jablunkova byla k 1. 1. 2015 situace následující,
nejvíce ohroženými skupinami byly osoby se zdravotním postižením a osoby ve věku 55 – 59 let.
V každé z těchto dvou skupin bylo evidováno 28 osob, což představuje podíl uchazečů ve výši
19 %. Ve skupině uchazečů ve věku 50 – 54 bylo evidováno 17 uchazečů, což představuje podíl
ve výši 12 %, tato skupina byla následována skupinou absolventů, kterých bylo dle statistiky
úřadu práce 11, tj. 8 %. Uchazeči o zaměstnání ve věku 60+ byli evidováni k danému dni celkem
4, tj. 3 %. V mnoha případech se příčiny ztížení uplatnění na trhu práce kombinují.

8

2.6

OBČANSKÁ VYBAVENOST

Příznivé podmínky pro život v obci vytváří nejen krásná a zdravá příroda, dobrá dostupnost
ekonomických center, ale také široká občanská vybavenost v oblastech:
vzdělávání
 Základní škola a mateřská škola
Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace
 Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkoła Podstawowa
i Przedszkole
příspěvková organizace 739 98 Mosty u Jablunkova 750
 Mateřská škola
Mosty u Jablunkova, Střed 788, příspěvková organizace
zdravotní péče





Zdravotní středisko u nádraží – Mosty u Jablunkova č. 417 (praktičtí lékaři, zubní lékaři)
Zdravotní středisko v MŠ Střed č. 788 (praktický lékař, dětský lékař, lékárna)
Poliklinika Jablunkov
Lékárna

Nejbližší nemocnice se nacházejí v Třinci a v Českém Těšíně.
sociální oblasti
 Na území obce působí Charita Jablunkov, což je nestátní nezisková organizace, církevní
právnická osoba.
bezpečnosti
 JPO II – Hasiči Mosty u Jablunkova
volného času
 Místní knihovna
 Gorolské Turistické Informační Centrum GOTIC, příspěvková organizace obce
 Ski areál Mosty u Jablunkova (bobová dráha, lezecké stěny, lanové centrum, dětské lanové
centrum, dětský zábavní park, sjezd na horských koloběžkách)
 Aquapark
 Fotbalové hřiště, tři hřiště na odbíjenou, tělocvična, sokolovna.
2.7

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI

Obec Mosty u Jablunkova má bohatou kulturní tradici. Působí zde Matice slezská se svým pěveckým
souborem Slezan, národopisný soubor Górole pokračuje v tradiční lidové kultuře, smíšený pěvecký
soubor Przelęcz zpívá převážně polské písně a milovníci “lidovky” jistě znají dechovou hudbu
Mostečanka.
Součástí kulturního života obce jsou akce, festivaly apod. v oblasti hudby, sportu a folklóru, které jsou
určeny pro místní obyvatele, tak i pro návštěvníky. K nejznámějším kulturním a společenským akcím
patří například:
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 Gorolski bal – folklórní přehlídka souborů a muzik
 Pouť svaté Hedviky – pouť u příležitosti sv. Hedviky, na mše navazuje veselice
 Plesy – místních spolků (myslivecký, včelařský, hasičský) a škol

2.8

CESTOVNÍ RUCH

Obec Mosty u Jablunkova je často vyhledávaným cílem turistů. Informační servis a služby spojené
se zajištěním potřeb cestovního ruchu poskytuje Gorolské Turistické Informační Centrum.
Velká část území obce leží v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Na katastrálním území obce Mosty
u Jablunkova se nachází maloplodá zvláště chráněná území:
 Přírodní památka Motyčka - podmáčená louka je chráněná pro zachování jedinečného
mokřadového ekosystému s mnoha vzácnými, neobvyklými i běžnými druhy živočichů
a rostlin. Nejvýznamnějším druhem chráněné rostliny je zde Prstnatec Májový
 Přírodní památka Pod hájenkou Kyčera
 Přírodní rezervace Vřesová stráň - rozsáhlá rašelinná louka, na které se nachází mnohé
chráněné druhy rostlin a na jejím okraji zalesněný pás
Památné stromy a skupiny stromů
 Památná skupina stromů Dubů červených
 Památná skupina stromů lip
 Památný strom Javor klen
Rozhledny a vyhlídková místa
 Gírová – vrchol – nejvyšší bod hory Gírová s nadmořskou výškou 840 m n. m. Na jejím svahu
se nalézá Čertův mlýn a studánka pod Gírovou.
 Výhled Ski areál Gírová – výhled na Jablunkovskou brázdu
Na území obce Mosty u Jablunkova zasahuje evropsky významná lokalita Beskydy.
Nejvýznamnějšími památkami na území obce jsou:
 Historické opevnění Jablunkovské Šance – zbytky opevnění postaveného proti nájezdům
Tatarů
 Staré Šance – zřícenina prastaré pevnosti Šance
 Kostel sv. Hedviky – kostel z 18. století
 Řada drobných sakrálních objektů:


kaple sv. Petra a Pavla, zděná, kruhový půdorys, Šance, z roku 1889, 29. června na
svátek patronů se zde každoročně koná polní mše



kaplička skříňková, Panna Maria, u hlavní silnice,



kaplička dřevěná sv. Jana Křtitele, Bagno, z roku 1911



socha sv. Jana Nepomuckého, u hlavní silnice



kříž kamenný, Šance, renovace 1954



kříž kamenný, u hranice se Slovenskem



kříž kamenný, z roku 1946
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kříž kamenný, před farním kostelem sv. Hedviky



kříž kamenný, z roku 1931



kříž kamenný, nad tunelem



kříž dřevěný, pod plastikou Krista skříňka s obrázkem, u hlavní silnice

 kříž, v zahradě rodiny Krejčí, z roku 1898
 Mostecký tunel – železniční tunel tvořící přes 100 let železniční spojení mezi Českou
republikou a Slovenskem.
 Pomníky Obětem 2. světové války – před budovou České pošty, před obecním úřadem
a na Sokolovně
V obci Mosty u Jablunkova naleznou turisté vyžití v průběhu celého roku. V zimě jsou zde k dispozici
ve SKI areálu upravené a osvětlené lyžařské tratě a rovněž udržované běžecké trasy. V létě je ve SKI
areálu k dispozici horská vozíková dráha, lanové centrum, lezecká stěna, bungee trampolíny. V letních
dnech je možné rovněž navštívit aquapark Mosty u Jablunkova. Územím obce jsou vedeny
cykloturistické trasy.
Na katastru obce se nachází pro turisty celá řada forem ubytování, a to ubytování v soukromí, horské
chaty, penziony, apartmány, penziony či hotely. Součástí ubytování v hotelu, penzionu či na horské
chatě je zpravidla celá řada služeb v oblasti aktivního volného času pro návštěvníky.

Základním východiskem pro zpracování analytické části Strategického plánu je stručná rekapitulace
údajů a informací o obci. Na základě těchto shromážděných údajů a informací je stanoveno poslání,
vize a strategické cíle obce, které jsou dále členěny na opatření, jež jsou rozpracována do konkrétních
rozvojových aktivit naplňujících jednotlivé cíle.
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3.

NÁVRHOVÁ ČÁST

3.1

POSLÁNÍ

Poslání je vyjádřením dlouhodobé strategie obce v několika málo větách.
Bývá často doplněno také vizí.
Návrh poslání pro obec Mosty u Jablunkova v následujícím znění:

Mosty u Jablunkova – „fajna“ obec pro život

Při rozvoji území se obec Mosty u Jablunkova bude řídit následujícími principy:

 udržitelný rozvoj
 zachování karpatského kulturního a přírodního dědictví
 spolupráce s okolními obcemi ve vazbě na region

3.2

VIZE

Vize je doplněním poslání, je to jednoduchý a výstižný text, který naznačuje, jakým směrem se bude
obec Mosty u Jablunkova v příštích letech rozvíjet a čeho chce do roku 2023 dosáhnout.
Návrh vize obce Mosty u Jablunkova zní:

Mosty u Jablunkova – obec s karpatským kulturním a přírodním dědictvím, pestrou nabídkou
aktivit, kvalitním životním prostředím a zázemím pro občany i návštěvníky
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3.3

STRATEGICKÉ CÍLE

Strategické cíle:

 zajišťují podmínky pro přiměřený trvale udržitelný rozvoj obce,
 jsou stanoveny obvykle v rámci prioritních či rozvojových oblastí obce.
Pro strategické plánování je nezbytné:

 stanovit prioritní oblasti obce,
 k nim určit strategické cíle.
Návrh tří prioritních oblastí:
1. Občanská vybavenost
2. Životní prostředí a infrastruktura v obci
3. Cestovní ruch a volnočasové aktivity
Pro každou z těchto prioritních oblastí byly stanoveny konkrétní strategické cíle, které chce obec
dosáhnout.
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3.4

OPATŘENÍ

Opatření jsou základním nástrojem pro realizaci strategických cílů. Pro každý strategický cíl byla
navržena realistická a dosažitelná opatření.
V další části dokumentu jsou Opatření rozváděna a konkretizována jednotlivými rozvojovými
aktivitami.
OBČANSKÁ VYBAVENOST
Strategický cíl:
OV I
Opatření:
OV I/1
Opatření:
OV I/2
Opatření:
OV I/3

Vytváření příznivých podmínek pro podnikání
Posílení spolupráce mezi podnikatelským sektorem a obcí
Vytvoření podmínek pro podnikání v obci
Podpora rozvoje pracovních příležitostí

Strategický cíl:
OV II
Opatření:
OV II/1
Opatření:
OV II/2
Opatření:
OV II/3

Rozvoj školství a vzdělávání
Podpora školství a školských zařízení
Vytvoření provázanosti mezi nabídkou vzdělávání a poptávkou trhu práce
Podpora mimoškolního a celoživotního vzdělávání a výchovy

Strategický cíl:
OV III Zajištění dostatečné a kvalitní nabídky sociálních a zdravotních služeb
Opatření:
OV III/1 Udržení a rozvoj kvalitních zdravotních služeb v obci
Opatření:
OV III/2 Vytvoření dostupných a kvalitních sociálních služeb v obci
Strategický cíl:
OV IV Vytváření podmínek pro bydlení v obci
Opatření:
OV IV/1 Vytvoření možnosti bydlení pro mladé rodiny
Strategický cíl:
OV V
Opatření:
OV V/1
Opatření:

OV V/2

Objekty a nemovitosti v majetku obce
Rekonstrukce, modernizace, optimalizace a nová výstavba objektů
v majetku obce
Majetkoprávní řešení nemovitostí na území obce

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA V OBCI
Strategický cíl:
Opatření:
Opatření:
Opatření:
Opatření:

ZPI I
ZPI I/1
ZPI I/2
ZPI I/3
ZPI I/4

Zvyšování kvality životního prostředí
Šetrně a efektivně fungující odpadové hospodářství
Sanace brownfieldů a starých ekologických zátěží
Péče o veřejné prostranství a zeleň
Podpora environmentální výchovy a osvěty

Strategický cíl:
Opatření:
Opatření:
Opatření:
Opatření:

ZPI II
ZPI II/1
ZPI II/2
ZPI II/3
ZPI II/4

Zkvalitňování dopravní infrastruktury v obci
Zřízení a rekonstrukce místních komunikací v obci
Zkvalitnění statické dopravy
Podpora ekologických forem dopravy v obci
Rekonstrukce popř. vybudování dopravních staveb v obci
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Strategický cíl:
ZPI III Zajištění a rozvoj technické infrastruktury obce
Opatření:
ZPI III/1 Dobudování a rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě v obci
Opatření:
ZPI III/2 Modernizace a rozšíření sítě veřejného osvětlení v obci
CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Strategický cíl:
CRVA I Podpora rozvoje v oblasti cestovního ruchu
Opatření:
CRVA I/1 Zkvalitnění péče a ochrana kulturního a historického dědictví obce
Opatření:
CRVA I/2 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Strategický cíl:
CRVA II Podpora volnočasových aktivit
Opatření:
CRVA II/1 Rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity
Opatření:
CRVA II/2 Zkvalitnění zázemí a podpora aktivit organizací a spolků
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3.5

ROZVOJOVÉ AKTIVITY

Pro jednotlivé strategické cíle byly v rámci jednotlivých opatření definovány rozvojové aktivity.
Tyto rozvojové aktivity ústí v konkrétní projekty a určují, jak se budou jednotlivá opatření naplňovat.
Ke každému opatření je přiřazena řada rozvojových aktivit.
Následně byly jednotlivé rozvojové aktivity podrobněji specifikovány a popsány, byl určen nositel,
a pokud to povaha či rozpracovanost konkrétní rozvojové aktivity dovolovala, byl určen rovněž
termín a finanční rámec.
OBČANSKÁ VYBAVENOST
Strategický cíl:
OV I
Opatření:
OV I/1
Rozvojová aktivita:

OV I/1/1
Popis

Vytváření příznivých podmínek pro podnikání
Posílení spolupráce mezi podnikatelským sektorem a obcí
OV I/1/1
Spolupráce obce s podnikateli při zavádění jednotného
naváděcího systému k podnikatelským jednotkám na území
obce
Spolupráce obce s podnikateli při zavádění jednotného naváděcího
systému k podnikatelským jednotkám na území obce
Spolupráce obce s podnikateli při zavádění jednotného naváděcího systému
k podnikatelským jednotkám na území obce (směrovky, šipky, orientační
tabule) vč. zpracování návrhu a finančního rozpočtu

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2016 - 2023

Finanční náklady

Dle rozpočtu akce

Opatření:
OV I/2
Rozvojová aktivita:

Vytvoření podmínek pro podnikání v obci
OV I/2/1
Informační kampaně obce s podnikateli a občany obce

OV I/2/1

Informační kampaně obce s podnikateli a občany obce

Popis

Informační kampaň prostřednictvím zpravodaje obce aj. na téma
podnikatelských možností na území obce (2x ročně)

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2016 - 2023

Finanční náklady
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Opatření:
OV I/3
Rozvojová aktivita:

Podpora rozvoje pracovních příležitostí
OV I/3/1
Vytvořit možnost pracovních míst v oblasti poskytování
služeb pro občany

OV I/3/1

Vytvořit možnost pracovních míst v oblasti poskytování služeb pro občany

Popis

Vytvoření možnosti pracovních míst v oblasti poskytování služeb pro občany
v oblasti údržby zeleně, komunální služby aj.

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2016 - 2020

Finanční náklady

dle potřeby a rozpočtu

Strategický cíl:
OV II
Opatření:
OV II/1
Rozvojová aktivita:
Rozvojová aktivita:
Rozvojová aktivita:
Rozvojová aktivita:

Rozvoj školství a vzdělávání
Podpora školství a školských zařízení
OV II/1/1 Stavební úpravy hospodářské části MŠ č. p. 788
OV II/1/2 Stavební úpravy MŠ č. p. 484 - Šance
OV II/1/3 Rekonstrukce ZŠ č. p. 750
OV II/1/4 Přístavba ZŠ č. p. 750

OV II/1/1

Stavební úpravy hospodářské části MŠ č. p. 788

Popis

Stavební úpravy spočívající v úpravě technického zázemí hospodářské části
MŠ č. p. 788

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2016 - 2019

Finanční náklady

4 125 911 Kč vč. DPH

OV II/1/2

Stavební úpravy MŠ č. p. 484 - Šance

Popis

Stavební úpravy spočívající v úpravě technického zázemí hospodářské části
MŠ č. p. 484 vč. zpracování PD

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2016 - 2021

Finanční náklady

Dle PD

OV II/1/3

Rekonstrukce ZŠ č. p. 750

Popis

Rekonstrukce objektu ZŠ vč. zpracování aktualizace PD

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2017 - 2022

Finanční náklady

Dle PD
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OV II/1/4

Přístavba ZŠ č. p. 750

Popis

Rozšíření speciálních tříd a přístavba zázemí ZŠ vč. zpracování PD

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2017 - 2023

Finanční náklady

Dle PD

Opatření:
OV II/2
Rozvojová aktivita:
OV II/2/1
Popis

Vytvoření provázanosti mezi nabídkou vzdělávání a poptávkou trhu práce
OV II/2/1 Vytvoření předškolních a školních aktivit v návaznosti
na technické obory, zemědělství aj.
Vytvoření předškolních a školních aktivit v návaznosti na technické obory,
zemědělství aj.
Vytvoření předškolních a školních aktivit v návaznosti na technické obory,
zemědělství (vytvoření dílniček, besedy s odborníky v dané oblasti aj.)

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2017 - 2023

Finanční náklady
Opatření:
OV II/3
Rozvojová aktivita:
OV II/3/1
Popis

Podpora mimoškolního a celoživotního vzdělávání a výchovy
OV II/3/1 Podpora vytvoření „Institutu pro mimoškolní a celoživotní
vzdělávání“ od miminek po seniory
Podpora vytvoření „Institutu pro mimoškolní a celoživotní vzdělávání“ od
miminek po seniory
Podpora vytvoření „Institutu pro mimoškolní a celoživotní vzdělávání“ (IT
gramotnost, finanční gramotnost, knihovna aj.)

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2017 - 2023

Finanční náklady
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Strategický cíl:
OV III
Opatření:
OV III/1
Rozvojová aktivita:
Rozvojová aktivita:

Zajištění dostatečné a kvalitní nabídky sociálních a zdravotních služeb
Udržení a rozvoj kvalitních zdravotních služeb v obci
OV III/1/1 Podpora vytvoření „stomatologického centra“
OV III/1/2 Podpora vytvoření „rehabilitačního centra“

OV III/1/1

Podpora vytvoření „stomatologického centra“

Popis

Podpora vytvoření „stomatologického centra“

Nositel

Soukromý investor, Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2017 - 2023

Finanční náklady

OV III/1/2

Podpora vytvoření „rehabilitačního centra“

Popis

Podpora vytvoření „rehabilitačního centra“ (poskytnutí vhodných prostor aj.)

Nositel

Soukromý investor, Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2017 - 2023

Finanční náklady
Opatření:
OV III/2
Rozvojová aktivita:
OV III/2/1
Popis

Vytvoření dostupných a kvalitních sociálních služeb v obci
OV III/2/1 Vybudování Domu pro seniory, Domu s pečovatelskou
službou či obdobného zařízení
Vybudování Domu pro seniory, Domu s pečovatelskou službou či
obdobného zařízení
Vybudování Domu pro seniory, Domu s pečovatelskou službou či obdobného
zařízení

Nositel

Soukromý investor, Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2017 - 2023

Finanční náklady
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Strategický cíl:
OV IV Vytváření podmínek pro bydlení v obci
Opatření:
OV IV/1 Vytvoření možnosti bydlení pro mladé rodiny
Rozvojová aktivita:
OV IV/1/1 Zřízení malometrážních bytů ve stávajících objektech
OV IV/1/1

Zřízení malometrážních bytů ve stávajících objektech

Popis

Zřízení malometrážních bytů ve stávajících objektech č. p. 111, č. p. 788, č. p.
333, č. p. 270 vč. zpracování PD

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2017 - 2023

Finanční náklady

Dle PD

Strategický cíl:
OV V
Opatření:
OV V/1
Rozvojová aktivita:
Rozvojová aktivita:
Rozvojová aktivita:

Objekty a nemovitosti v majetku obce
Rekonstrukce, modernizace, optimalizace a nová výstavba objektů
v majetku obce
OV V/1/1 Vybudování obřadní smuteční síně
OV V/1/2 Stavební úpravy budovy č. p. 333
OV V/1/3 Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice

OV V/1/1

Vybudování obřadní smuteční síně

Popis

Vybudování obřadní smuteční síně v areálu u hřbitova vč. zřízení parkovacích
ploch a vč. zpracování PD

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2017 - 2023

Finanční náklady

Dle PD

OV V/1/2

Stavební úpravy budovy č. p. 333

Popis

Zpracování PD na akci Stavební úpravy budovy č. p. 333

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2016

Finanční náklady

200 tis. Kč

OV V/1/3

Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice

Popis

Přístavba garáže pro hasičská vozidla

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2016 - 2020

Finanční náklady

3 600 tis. Kč
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Opatření:
OV V/2
Rozvojová aktivita:

Majetkoprávní řešení nemovitostí na území obce
OV V/2/1 Majetkoprávní řešení nemovitostí v majetku obce

OV V/2/1

Majetkoprávní řešení nemovitostí v majetku obce

Popis

Výkupy pozemků, zřizování věcných břemen aj. pod místními komunikacemi
a další technickou infrastrukturou

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2017 - 2023

Finanční náklady

Dle cen obvyklých v místě a čase plnění

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA V OBCI
Strategický cíl:
ZPI I
Opatření:
ZPI I/1
Rozvojová aktivita:

Zvyšování kvality životního prostředí
Šetrně a efektivně fungující odpadové hospodářství
ZPI I/1/1
Zavedení systému optimálního odpadového hospodářství

ZPI I/1/1

Zavedení systému optimálního odpadového hospodářství

Popis

Estetizace sběrných míst (hnízda), zavedení systému evidence druhů a
množství odpadů

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2017 - 2023

Finanční náklady
Opatření:
ZPI I/2
Rozvojová aktivita:
ZPI I/2/1

Sanace brownfieldů a starých ekologických zátěží
ZPI I/2/1
Zmapování objektů a území obce naplňujících podstatu
brownfields a ekologických zátěží
Zmapování objektů a území obce naplňujících podstatu brownfields a
ekologických zátěží

Popis

Provedení mapování objektů a území obce

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2017 - 2023

Finanční náklady
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Opatření:
ZPI I/3
Rozvojová aktivita:
Rozvojová aktivita:
Rozvojová aktivita:

Péče o veřejné prostranství a zeleň
ZPI I/3/1
Výsadba nové zeleně na území obce
ZPI I/3/2
Vytvoření centra obce
ZPI I/3/3
Zavedení kamerového systému umožňujícího sledování
inkriminovaných částí obce

ZPI I/3/1

Výsadba nové zeleně na území obce

Popis

Výsadba nové zeleně na území obce

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova, Soukromý investor

Termín

2017 - 2020

Finanční náklady

Dle PD

ZPI I/3/2

Vytvoření centra obce

Popis

Vytvoření místa pro setkávání občanů, kde budou pořádány akce vč.
nezbytného zázemí a doprovodného mobiliáře vč. zpracování PD

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2017 - 2020

Finanční náklady

Dle PD

ZPI I/3/3
Popis

Zavedení kamerového systému umožňujícího sledování inkriminovaných
částí obce
Zavedení kamerového systému umožňujícího sledování inkriminovaných
částí obce

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2017 - 2022

Finanční náklady
Opatření:
ZPI I/4
Rozvojová aktivita:

Podpora environmentální výchovy a osvěty
ZPI I/4/1
Pořádání osvětových akcí pro veřejnost obce

ZPI I/4/1

Pořádání osvětových akcí pro veřejnost obce

Popis

Besedy, informace ve zpravodaji na téma životního prostředí či
environmentální problematiky

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2016 - 2023

Finanční náklady
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Strategický cíl:
ZPI II
Opatření:
ZPI II/1
Rozvojová aktivita:
Rozvojová aktivita:
Rozvojová aktivita:
Rozvojová aktivita:

Zkvalitňování dopravní infrastruktury v obci
Zřízení a rekonstrukce místních komunikací v obci
ZPI II/1/1 Zpracování harmonogramu rekonstrukcí místních komunikací
ZPI II/1/2 Realizace projektů dle zpracovaného harmonogramu
rekonstrukcí místních komunikací
ZPI II/1/3 Zřízení nových komunikací na území obce
ZPI II/1/4 Rozšíření bezbariérových prvků v rámci dopravní
infrastruktury

ZPI II/1/1

Zpracování harmonogramu rekonstrukcí místních komunikací

Popis

Zpracování harmonogramu rekonstrukcí místních komunikací

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2017

Finanční náklady

ZPI II/1/2
Popis

Realizace projektů dle zpracovaného harmonogramu rekonstrukcí místních
komunikací
Realizace projektů dle zpracovaného harmonogramu rekonstrukcí místních
komunikací

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2017

Finanční náklady

ZPI II/1/3

Zřízení nových komunikací na území obce

Popis

Zřízení nových komunikací na území obce

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2019 - 2023

Finanční náklady

ZPI II/1/4

Rozšíření bezbariérových prvků v rámci dopravní infrastruktury

Popis

Provedení průzkumu míst, kde je nutno zavést bezbariérové úpravy

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2017 - 2023

Finanční náklady
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Opatření:
ZPI II/2
Rozvojová aktivita:
Rozvojová aktivita:

Zkvalitnění statické dopravy
ZPI II/2/1 Vybudování odstavné plochy u MŠ
ZPI II/2/2 Vybudování parkoviště u nádraží

ZPI II/2/1

Vybudování odstavné plochy u MŠ

Popis

Vybudování odstavné plochy u MŠ čp. 788 v zájmu zajištění bezpečnosti a
zkvalitňování služeb

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2016 – 2020

Finanční náklady

701 tis. Kč

ZPI II/2/2

Vybudování parkoviště u nádraží

Popis

Vybudování parkoviště u nádraží vč. zpracování PD

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2016 – 2020

Finanční náklady

1 710 tis. Kč

Opatření:
ZPI II/3
Rozvojová aktivita:

Podpora ekologických forem dopravy v obci
ZPI II/3/1 Vybudování cyklopěší stezky

ZPI II/3/1

Vybudování cyklopěší stezky

Popis

Zpracování PD k akci Vybudování cyklopěší stezky a její realizace

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

PD – 2016, realizace 2017 - 2023

Finanční náklady

560 tis. Kč + náklady projektu

Opatření:
ZPI II/4
Rozvojová aktivita:
Rozvojová aktivita:

Rekonstrukce popř. vybudování dopravních staveb v obci
ZPI II/4/1 Mapování a prioritizace mostů a lávek na území obce
ZPI II/4/2 Provádění rekonstrukcí a vybudování nových mostů a lávek
na území obce

ZPI II/4/1

Mapování a prioritizace mostů a lávek na území obce

Popis

Provedení mapování stavu mostků a lávek na území obce (stávající
a chybějící), a jejich následné seřazení podle priorit.

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2017 - 2018

Finanční náklady
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ZPI II/4/2

Provádění rekonstrukcí a vybudování nových mostů a lávek na území obce

Popis

Zpracování PD a provedení rekonstrukcí či vybudování nových mostů a lávek

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2019 - 2023

Finanční náklady
Strategický cíl:
ZPI III
Opatření:
ZPI III/1
Rozvojová aktivita:
Rozvojová aktivita:
Rozvojová aktivita:
Rozvojová aktivita:
Rozvojová aktivita:
Rozvojová aktivita:

Zajištění a rozvoj technické infrastruktury obce
Dobudování a rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě v obci
ZPI III/1/1 Rekonstrukce vodovodních řádů
ZPI III/1/2 Pasport vodních zdrojů a inženýrských sítí na území obce
ZPI III/1/3 Vodojemy na území obce
ZPI III/1/4 Přeložka kabelového vedení VDJ Centrum
ZPI III/1/5 Propoj ČOV I - ČOV II
ZPI III/1/6 Řešení zpracování čistírenských kalů - „kalová koncovka“ –
termoúprava

ZPI III/1/1

Rekonstrukce vodovodních řádů

Popis

Výměny a obnova infrastruktury

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2016 - 2023

Finanční náklady

ZPI III/1/2

Pasport vodních zdrojů a inženýrských sítí na území obce

Popis

Zpracování pasportu vodo, kanalizace aj. sítí

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2017 - 2019

Finanční náklady

2 000 tis. Kč
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ZPI III/1/3

Vodojemy na území obce

Popis

Filtrace úpravny vodojemů (VDJ Centrum filtrace)

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2016, 2017 – 2023

Finanční náklady

2016 - 200 tis. Kč, Dle PD – další etapy

ZPI III/1/4

Přeložka kabelového vedení VDJ Centrum

Popis

Provedení přeložky kabelového vedení VDJ Centrum

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2016

Finanční náklady

50 tis. Kč

ZPI III/1/5

Propoj ČOV I - ČOV II

Popis

Zpracování PD k akci Propoj ČOV I - ČOV II včetně její realizace

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2016 - 2020

Finanční náklady

PD - 250 tis. Kč, realizace dle PD

ZPI III/1/6

Řešení zpracování čistírenských kalů

Popis

Řešení zpracování čistírenských kalů -„kalová koncovka“- termoúprava

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2017 - 2023

Finanční náklady

Dle zpracovaného rozpočtu
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Opatření:
ZPI III/2
Rozvojová aktivita:

Modernizace a rozšíření sítě veřejného osvětlení v obci
ZPI III/2/1 Stanovení rozsahu a etapizace VO

ZPI III/2/1

Stanovení rozsahu a etapizace VO

Popis

Zpracování PD dle rozsahu a etapizace

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

Etapizace 2016 – 2017, PD – 2017, realizace – 2017 - 2023

Finanční náklady

Dle PD

CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Strategický cíl:
CRVA I
Opatření:
CRVA I/1
Rozvojová aktivita:
Rozvojová aktivita:

Podpora rozvoje v oblasti cestovního ruchu
Zkvalitnění péče a ochrana kulturního a historického dědictví obce
CRVA I/1/1 Památka Šance
CRVA I/1/2 Realizace vybudování rozhledny, zázemí a parkoviště –
Památka Šance

CRVA I/1/1

Památka Šance

Popis

Zpracování PD Památka Šance - vybudování rozhledny, zázemí

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2016

Finanční náklady

500 tis. Kč

CRVA I/1 /2

Realizace vybudování rozhledny, zázemí a parkoviště – Památka Šance

Popis

Realizace vybudování rozhledny, zázemí a parkoviště – Památka Šance

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2017 - 2023

Finanční náklady

Dle PD
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Opatření:
CRVA I/2 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Rozvojová aktivita:
CRVA I/2/1
Vybudování naučných stezek
Rozvojová aktivita:
CRVA I/2/2
Vybudování turistických stezek
CRVA I/2/1

Vybudování naučných stezek

Popis

Zpracování PD včetně realizace dle podaných návrhů

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2017 - 2023

Finanční náklady

CRVA I/2/2

Vybudování turistických stezek

Popis

Vybudování stezek propojující turistické atraktivity

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2017 - 2023

Finanční náklady
Strategický cíl:
CRVA II Podpora volnočasových aktivit
Opatření:
CRVA II/1 Rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity
Rozvojová aktivita:
CRVA II/1/1 Sportovní hřiště u Sokolovny
Rozvojová aktivita:
CRVA II/1/2 Vybudování hřiště pro volnočasové aktivity
Rozvojová aktivita:
CRVA II/1/3 Vybudování sportovní haly
CRVA II/1/1

Sportovní hřiště u Sokolovny

Popis

Úprava sportovního hřiště u Sokolovny vč. zpracování PD

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2016

Finanční náklady

1 070 tis. Kč

CRVA II/1/2

Vybudování hřiště pro volnočasové aktivity

Popis

Vybudování hřiště pro volnočasové aktivity vč. zpracování PD

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2017 - 2020

Finanční náklady

Dle PD
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CRVA II/1/3

Vybudování sportovní haly

Popis

Sportovní hala pro veřejnost vč. zpracování PD

Nositel

Obec Mosty u Jablunkova

Termín

2017 - 2022

Finanční náklady

Dle PD

Opatření:
CRVA II/2 Zkvalitnění zázemí a podpora aktivit organizací a spolků
Rozvojová aktivita:
CRVA II/2/1 Vybudování víceúčelového hřiště včetně zázemí pro
spolkovou činnost
CRVA II/2/1

Vybudování víceúčelového hřiště včetně zázemí pro spolkovou činnost

Popis

Vybudování víceúčelového hřiště včetně zázemí pro spolky vč. zpracování PD

Nositel

spolky

Termín

2017 - 2020

Finanční náklady

Dle PD
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4.

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

Cílem implementační části Strategického plánu obce Mosty u Jablunkova je stanovit jednotlivé kroky
k tomu, aby se návrhová část Strategického plánu se stala živým dokumentem určujícím jasný směr,
kterým se bude obec Mosty u Jablunkova při svých aktivitách ubírat.
Prvním krokem implementační části je schválení Strategického plánu obce Mosty u Jablunkova
na období let 2016 – 2023 příslušným orgánem obce, tj. zastupitelstvem obce.
V rámci implementace se doporučuje:
 seznámit všechny zaměstnance obecního úřadu se Strategickým plánem obce
 zajistit, aby zaměstnanci obecního úřad a zástupci volených orgánů obce vycházeli při svých
rozhodováních ze závěrů a podkladů obsažených ve Strategickém plánu obce, popřípadě dali
podnět na úpravy rozvojových aktivit,
 průběžně aktualizovat samotný dokument,
 určení, zodpovědného subjektu za provedení kontroly plnění rozvojových aktivit, za jejich
plnění, případné nahrazení vhodnějšími rozvojovými aktivitami či úplné vyřazení, a to
minimálně jednou ročně. Zodpovědným subjektem může být například investiční komise,
rada obce, atd.,
 sestavení jednoročních akčních plánů, mající úzkou návaznost na rozpočet obce,
 veškeré změny dokumentu schválit příslušným orgánem obce, tj. zastupitelstvem obce.
Pokud jsou tato doporučení realizována, lze s vysokou pravděpodobností předpokládat, že obec
s úspěchem implementuje Strategický plán.
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5.

ZÁVĚR

Strategický plán obce Mosty u Jablunkova, který máte v rukou, obsahuje znění poslání a vize, určuje
prioritní oblasti rozvoje obce, popisuje strategické cíle, opatření a ukazuje prostřednictvím
rozvojových aktivit cesty i nástroje, jak jednotlivých cílů dosáhnout, aby v roce 2023 byly Mosty
u Jablunkova stále obcí s karpatským kulturním a přírodním dědictvím, vyhledávanou návštěvníky
pro pestrou nabídku aktivit a pro své občany nabídla kvalitní životní prostředí a zázemí, které jim
umožní „fajny“ život.
Strategický plán obce Mosty u Jablunkova na období let 2016 – 2023 by nicméně neměl být pouze
technickým dokumentem, který zůstane na papíře, ale měl by být především uveden do života
prostřednictvím zrealizování co největšího počtu rozvojových aktivit. Měl by tím umožnit všem
občanům jasně posuzovat rozvojové aktivity ve vazbě na předpokládaný dlouhodobý cíl rozvoje obce.
Strategický plán obce Mosty u Jablunkova umožní efektivnější využívání různých typů dotací včetně
evropských a bude možné ho používat jako podkladový dokument pro různé druhy řízení.
Cílem je, aby sestavený dokument, který bude průběžně aktualizován, přinesl obci Mosty
u Jablunkova možnosti koncepčního dlouhodobého rozvoje směřujícího uceleně k nastíněné vizi
do roku 2023.
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6.

ZKRATKY

ČOV

Čistička odpadních vod

ČSÚ

Český statistický úřad

EU

Evropská unie

IT

Informační technologie

MAS

Místní akční skupina

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MŠ

Mateřská škola

PD

Projektová dokumentace

ÚP

Úřad práce

VDJ

Vodojem

VO

Veřejné osvětlení

ZŠ

Základní škola
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