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Strategický plán rozvoje Obce Vršovice pro roky 2021-2026

1. aktualizace strategického rozvojového dokumentu navazuje na Strategický plán
rozvoje Obce Vršovice (2016), doplňuje analytickou část o změny, které proběhly nebo
jichž bylo docíleno v uplynulém období, aktualizuje SWOT analýzu území, základní pilíře
a základní východiska rozvoje obce a stav plnění cílů, které si obec vytkla. Na základě
konsenzu vůle občanů, vyjádřené ve volbách 2018 a představované volebními plány
uskupení, z kterých si občané zvolili zástupce do čela obce, jsou v návrhové části
stanovené cíle pro další návrhové období, harmonogram jejich plnění a odhad jejich
finanční náročnosti.
Strategický plán rozvoje jako dokument zpracovávaný za účelem dlouhodobého
plánování ekonomického a sociálního rozvoje obce zahrnuje všechny základní pilíře
rozvoje obce, kterými jsou především občanská infrastruktura, školství, životní prostředí,
rozvoj bydlení, doprava a bezpečnost občanů, pracovní příležitosti a další.
Dokument byl zpracován ve spolupráci se členy pracovního týmu - se starostou
obce, zastupiteli, zástupci zájmových skupin a organizací a pracovníky obecního úřadu.
Občané měli možnost vyjádřit se k dokumentu a případně jej doplnit na veřejném
zasedání zastupitelstva obce.

Schváleno zastupitelstvem obce Vršovice na 8. zasedání dne 1. 11. 2021,
usnesení 8/2021, bod č. 3.
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CHARAKTERISTIKA OBCE
1.1 Základní údaje pro obec Vršovice
Obec:

Vršovice

Adresa:

Vršovice 9, 747 61 Raduň

Tel./Fax:

553 796 224, 724 268 048

E-mail:

urad@vrsoviceuopavy.cz

IČ:

00635588

Počet částí:

1

Internetové stránky:

www.vrsoviceuopavy.cz

Obec s rozšířenou působností:

Opava

Kraj:

Moravskoslezský

Katastrální území:

Vršovice

Katastrální výměra:

794,46 ha

Nadmořská výška:

328 m n.m.

Počet obyvatel:

530 (k 1. 1. 2021 – www.mvcr.cz)

Zeměpisná šířka/délka:

N 49°53.07303', E 17°56.09518'

Vybavenost obce:
Pošta:

ne

Zdravotnické zařízení:

ne

Policie:

ne

Škola

ne (pouze MŠ)

Vodovod:

ano

Plynofikace:

ano

Kanalizace

ne
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Zastupitelstvo obce Vršovice (2018 – 2022)
Starosta:
Jiří Urbanec, MBA
Místostarosta:
Hana Říčná
Vít Orlík
Zastupitelé:
Jiří Černohorský
Ing. Svatopluk Rychlý
Mgr. Lenka Smolková
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1.2

Území

Obec Vršovice se rozkládá asi 6,5 km jihovýchodně od Opavy na svazích Nízkého
Jeseníku v nadmořské výšce 276 m n.m. (v polích směrem k Opavě) – 525 m n.m. (vrchol
Šance). V obci žije 530 obyvatel (k 1. 1. 2021), katastrální výměra je 750 ha.
Vršovice svou zástavbou navazují na obec Raduň. Část katastrálního území
pokrývají lesy, které částečně vlastní Lesy ČR, zbytek soukromí vlastníci i obec.
Ve Vršovicích není žádný průmyslový podnik. Zdejší soukromý sektor hledá zakázky
v širokém okolí. Zemědělskou činnost na většině zemědělské plochy, kterou tvoří louky
a orná půda, zajišťuje Zemědělská a. s. z Opavy-Kylešovic.
Na kopci Brdlice byla po 2. světové válce na památku obětem války postavena
dřevěná kaple "Panny Marie Sedmibolestné". Z tohoto místa je nádherný výhled na okolí,
město Opavu a při jasném počasí jsou vidět i Jeseníky. Dobře je rozpoznatelná i jejich
nejvyšší hora Praděd se svou dominantou televizním vysílačem. Oběti první světové války
připomíná památník z roku 1924 u kaple. U cesty k hájovně u třech lip stojí kamenný kříž.
Obec je součástí přírodního parku "Moravice" a leží na síti cykloturistických tras "Údolí
Raduňky a okolí".
Obr. 1: Katastrální území Vršovic a letecký snímek
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1.3

Historie obce

Podle vsi Vršovic se psal již v roce 1288 Slavibor z Vršovic. Další zmínka o existenci
obce pochází z roku 1377, kdy při dělení Opavska mezi syny vévody Mikuláše II. připadly
Vršovice k dílu opavskému knížat Václava a Přemka. Už tehdy byla jedna část vsi v držení
opavské johanitské komendy a s výjimkou druhé části, která byla přechodně do 16. století
součástí raduňského panství, zůstala jako tzv. "komendorská strana" v majetku řádu
maltézských rytířů až do novověku. Před zrušením patrimoniálního zřízení v roce
1848 vykonával správu obce v zastoupení vrchnosti fojt. Od roku 1850, kdy se Vršovice
staly samostatnou obcí, tvořily součást soudního i politického okresu Opava.
Vršovice byly středně velkou, téměř čistě českou obcí. V roce 1869 zde bylo
51 domů s 502 obyvateli, v roce 1900 zde bylo 62 domů, z 583 obyvatel obce se hlásilo
564 osob k národnosti české, 8 k národnosti německé. Vršovice byly zemědělskou obcí
s převahou lesů v katastru. Roku 1900 činila celková výměra hospodářské půdy 837 ha,
existoval zde mlýn. Lesní revír tvořil součást velkostatku řádu maltézských rytířů Opava
a část lesů vlastnili místní sedláci a chalupníci. V minulosti existovala v obci škola,
vzhledem k poloze obce navštěvovaly vršovickou školu i děti z Raduně a Chvalíkovic.
V roce 1824 byly Chvalíkovice z Vršovic vyškoleny.
Obec byla přifařena nejprve do Komárova a po vzniku samostatného farního úřadu
v Raduni roku 1859 k Raduni. V roce 1880 byl založen společný raduňsko-vršovický
hasičský sbor, v roce 1904 pak samostatný sbor pro Vršovice. Vedle hasičského spolku
v obci vyvíjela činnost Omladina, DTJ a hospodářský spolek.
Po 2. světové válce dochází k preferování sousední obce Raduň a část mladé
generace si stavěla nové domy právě v Raduni. V 70. letech minulého století sílila snaha
o sloučení obou obcí, což však obyvatelé Vršovic odmítají. Přesto v roce 1976, ve snaze
zřídit střediskovou obec Raduň, vznikl společný Místní národní výbor v Raduni pro obě
obce.
Obr. 2: Historické pohledy Vršovic
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1.4

Obyvatelstvo

Zatímco v r. 1869 bylo nasčítáno 502 obyvatel, v r. 1900 jich bylo 583 v celé obci.
Při sčítání lidu v r. 1921 bylo zaznamenáno 637 obyvatel české národnosti.
Od 70. let 20. století počet obyvatel kulminuje kolem 450 obyvatel.
Od r. 2004 a 2005, kdy došlo jak k přirozenému, tak migračnímu přírůstku; je zaznamenán
sice pomalý, ale přesto vzrůstající trend v počtu obyvatel (viz Tab. 1).
K 1. 1. 2021 bylo v obci Vršovice k trvalému pobytu přihlášeno 530 obyvatel, z toho
276 mužů a 254 žen (www.mvcr.cz).
Tab. 1: Demografický vývoj (zdroj: www.czso.cz, www.mvcr.cz):
Vršovice

2015
515

2016
508

2017
509

2018
527

2019
527

2020
524

2021
530

Tab. 2: Věková struktura v roce 2021 (zdroj: www.mvcr.cz)

Osoby celkem
Muži
Ženy
Děti do 15 ti let
Chlapci do 15 ti let
Dívky do15 ti let

Počet celkem
530
276
254
74
44
30

Nové rodinné domky byly vybudovány především v horní části Vršovic.
Dle územního plánu jsou v území obce plochy určené k zástavbě, další lokality
pro výstavbu přinese Změna č. 1 Územního plánu Vršovice, která se zpracovává.
Mladá generace má tendenci zůstávat v obci, průměrný věk obyvatel byl ke konci
roku 2020 41,1 roku (https://vdb.czso.cz/).

1.5

Hospodářství

Vršovice svou zástavbou navazují na obec Raduň. Větší část katastrálního území
pokrývají lesy, které částečně vlastní Lesy ČR, s. p., zbytek patří soukromým vlastníkům,
obec má cca 6 ha vlastních lesů. Obec má lesního hospodáře a využívá dřevo pro obecní
akce.
Vršovice jsou součástí Moravskoslezského kraje, který je z ekonomického hlediska
dlouhodobě problematickým regionem. Okres Opava však vykazuje nízkou míru
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nezaměstnanosti (2,8% k 30. 9. 2021 2021) a rovněž ve Vršovicích je nízký podíl
nezaměstnaných osob – 2,4% k 30. 9. 2021 (https://vdb.czso.cz/).
Aktuálně lze zjistit z Rejstříku ekonomických subjektů) 95 drobných živnostníků
nezapsaných v Obchodním rejstříku a 6 společností s ručením omezeným
(www.info.mfcr.cz/ares).
Obec je vesnického charakteru, ale blízkost statutárního města Opavy ovlivňuje
místní ekonomiku. Většina ekonomicky aktivních obyvatel za prací vyjíždí mimo obec,
někdy v rámci kraje, nejčastějším cílem dojížďky je Opava, Hradec nad Moravicí
a Komárov. Z pohledu převažujícího zaměstnání dnes převládá dojížďka do Komárova
do farmaceutického komplexu TEVA.

1.6

Infrastruktura

Doprava
Obcí prochází silnice III. třídy č. 4645 (Chvalíkovice – Vršovice – Raduň), která
prochází k. ú. Vršovice u Opavy ve směru severovýchod – jihozápad a na území obce
Chvalíkovice se napojuje na silnici III/4643.
Vzhledem k úzkým komunikacím v samotné obci chodníky/ pěší trasy podél
místních cest nejsou nebo jen výjimečně u nových parcel, souvislý chodník je podél silnice
III. třídy 4645.
Technický stav silnic je však dobrý, neboť průběžně probíhá rekonstrukce
místních komunikací. Poslední stavební akcí, která byla provedena v září/říjnu 2021, bylo
rekonstruováno šest nevyhovujících úseků – viz Kap. 2.2.
Základní dopravní obslužnost obce do Opavy je zajištěna autobusy městské
hromadné dopravy. Většina obyvatel používá vlastní automobily k dojíždění do práce
i k zajištění základních potřeb.
Obcí prochází značená cykloturistická trasa č. 6055: Branka u Opavy Chvalíkovice - Vršovice - Raduň. Vede po silnicích III. třídy. V Brance u Opavy navazuje
na cyklotrasu č. 551: Kružberská přehrada (hráz) - Kružberk - Jánské Lázně - Mokřinky Zálužné - Nové Těchanovice - Lhotka - Podhradí - Žimrovice - Hradec nad Moravicí Branka u Opavy - Opava.
V Raduni navazuje trasa č. 6055 na trasy č. 6078 a č. 6140.


Trasa č. 6078: Fulnek - Skřipov - Jakubčovice - Raduň - Opava, je nenáročná trasa
s průjezdem malebným údolím Raduňky. Průjezd zámeckým parkem v Raduni je
zakázán. Úsek v délce 2 km lze absolvovat pěšky nebo park objet po vyznačené
trase.
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Trasa č. 6140: Raduň - Komárovské Chaloupky - Podvihov (Na Nové) - Pustá Polom,
vede po silnicích III. třídy s náročnějším převýšením v úseku Raduň - Komárovské
Chaloupky.

Obr. 3: Cyklotrasy a turistické trasy na území Vršovic (zdroj www.mapy.cz)

Katastrálním územím Vršovice u Opavy prochází modře značená turistická trasa
vedoucí od železniční stanice ve Štítině, kolem nádrže Přerovec, přes Podvihov, lesem
přes údolí Raduňky k hájovně ve Vršovicích a dále lesem do Bohučovic. Na území obce
se trasa rozděluje a její jižní větev dovede turisty na zbytky opevnění Šance. Jedná se
o zbytky jednoho z několika vojenských opevnění v okolí z konce 18. století
na stejnojmenném kopci.
Z obce Vršovice na tuto trasu navazuje místní komunikace, která pro pěší a cyklisty
nabízí lavičky k posezení a dvě krytá odpočívadla. Na jednom z odpočívadel je umístěn
vysvěcený obraz Sv. Kryštofa.
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Obr. 4: Posezení u sv. Kryštofa

V jižní části území je vedena naučná stezka Památce amerických letců, vedoucí
k památníku zřízenému na počet padlých amerických letců za 2. sv. války.
Obr. 5: Památce americkým letcům
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V červenci 2021 byla slavnostně otevřena Vršovická pohádková stezka. Nachází se
na kopci nad zastavěnou částí obce. Stezka je dlouhá 1,3 km a má 11 zastavení.
Obr. 6: Vršovická pohádková stezka

Ostatní infrastruktura


Zásobování obce elektrickou energií je dostatečné a schopné pokrýt i případné
budoucí požadavky na zvýšenou spotřebu elektrické energie.



Zásobování pitnou vodou je rovněž zajištěno. Obec má veřejný vodovod, který je
součástí vodovodu Raduň - Vršovice a vodovod provozuje SmVaK Ostrava
na vodovod je napojeno 100% obyvatel v obci.



V obci byla provedena plynofikace. V další rovině kombinují vytápění plynem
s elektřinou a alternativními zdroji v podobě fotovoltaických panelů umístěných
na střešních konstrukcích.
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V obci je vybudována soustavná jednotná kanalizační síť odvádějící odpadní
vody do dešťového systému obce Raduň, část dešťových vod je vyústěna
do příkopu v severozápadní části obce.



Pro odkanalizování odpadních vod obec plánuje vybudování sítě domovních
čistíren.



Veřejný rozhlas a veřejné osvětlení jsou rozvedeny po celé obci a průběžně
se síť prodlužuje s tím, jak se rozšiřuje zastavěné území obce.

1.7

Vybavenost

Občanské vybavení je jednou ze základních funkčních složek sídel, která určuje
standard životní úrovně obyvatel a jeho životní styl. V současné době ve Vršovicích
najdeme kromě Obecního úřadu také Mateřskou školu, kulturní dům, kapli Božského
Srdce Páně, kapli Panny Marie Sedmibolestné, malou kapli Panny Marie Bolestné
na příjezdu do obce a několik hřišť. Další občanská vybavenost – Základní škola, sportovní
areál, pošta, ordinace praktických a odborných lékařů - jsou v přilehlé obci Raduň
a v nedaleké Opavě.
Obecní úřad
Obecní úřad se přestěhoval do nově zrekonstruovaného prostoru v č. p. 9. Popis
rekonstrukce této budovy je předmětem Kap. 2.1.2.
Obr. 7: Obecní úřad a kulturní dům
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Kulturní dům
Objekt byl v roce 2015 rekonstruován. Byla opravena střecha, fasáda,
zrekonstruovány podkrovní prostory. Byl zřízen bezbariérový přístup, zrekonstruovaná
kuchyň. Konají se zde obecní společenské akce, jako např. společenský bál, Mikulášská
oslava, plesy a jiné společenské akce.
Mateřská škola
Mateřská škola je součást právního subjektu Základní škola a Mateřská škol Raduň.
Mateřská škola ve Vršovicích je jednotřídní, jsou zde děti ve věku od 2 a půl let do 7,
kapacita školy je 25 dětí. Mateřská škola se nachází uprostřed krásné přírody, je
obklopena velkou zahradou.
Obr. 8: Mateřská škola

V těsné blízkosti je dětské hřiště, které děti využívají k pobytu venku.
V přiléhající obci Raduň je spádová Základní škola, která zajišťuje základní
vzdělání pro téměř 240 žáků obcí Raduň a Vršovice, Chvalíkovice, Podvihov
a Komárovské Chaloupky.
Hřiště
Sportovní a herní možnosti jsou na území obce následující:


V dosahu Mateřské školy je umístěno menší dětské hřiště.



V rámci volnočasového areálu bylo rekonstruováno sportovní hřiště – viz Obr. 9.
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Na Brdlici v soukromé zahradě rodiny Rychlých jsou umístěny dřevěné herní
prvky určené dětem – viz Obr. 10.

Obr. 9: Sportovní hřiště

Obr. 10: Herní prvky na Brdlici v soukromé zahradě rodiny Rychlých

Kaple zasvěcená Božskému srdci Páně
Dominantou obce je kaple zasvěcená Božskému srdci Páně vystavěná v roce
1909. V roce 2001 byla rekonstruována a v roce 2015 byla opravena fasáda a natřena
střecha a upraven přilehlý pozemek. Oprava byla uskutečněna s použitím dotace
Ministerstva místního rozvoje (MMR) a to v roce 2010 a 2015.
15
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Věž kaple je osazena novým hodinovým strojem, automatikou vyzvánění zvonu,
okolí nově upraveno. V období adventu je kaple svátečně osvětlena.
Obr. 11: Kaple Božského srdce Páně

Kaple Panny Marie Sedmibolestné na Brdlici
Obr. 12: Kaple Panny Marie Sedmibolestné
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Na kopci Brdlice byla po 2. světové válce na památku obětem války postavena
dřevěná kaple "Panny Marie Sedmibolestné", vysvěcena byla v roce 1949. Jedná se
o v regionu formálně ojedinělou drobnou roubenou sakrální architekturu, kterou tvoří
stavba čtvercového půdorysu s vysokou stanovou střechou a vrcholovou rozsochou.
Z tohoto místa je nádherný výhled na okolí, město Opavu a při jasném počasí jsou vidět
i Jeseníky. Soukromou aktivitou rodiny Rychlých je zřízení bylinkové zahrádky, altánku,
jezírka a tím vytvoření místa k relaxaci, nazvaného zahrádka sv. Medarda.
Obr. 13: Svatý Medard – soukromá zahrada rodiny Rychlých

Kaplička zasvěcená Panně Marii Bolestné
Obr. 14: Kaplička zasvěcená Panně Marii Bolestné
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Na příjezdové cestě směrem od Chvalíkovic stojí ve stínu staleté lípy kaplička
zasvěcená Panně Marii Bolestné, což vyjadřuje i mariánská růže umístěná ve znaku obce.
Tato kaplička přibyla do vlastnictví obce a je již rekonstruována.

Dalšími objekty občanské vybavenosti ve Vršovicích jsou: Řeznictví
a uzenářství U kaštanu, provozovna kosmetičky.
Ostatní služby občanské vybavenosti lze využívat v sousední obci Raduň, např.
pošta, Základní škola, pohostinské služby, Komunitní centrum. Lékařská péče je
poskytována především v Opavě.
Zastupitelstvo Obce Vršovice schválilo 12. 11. 2020 pořízení Změny č. 1
Územního plánu Vršovice. Tato změna cílí na rozšíření funkčních ploch pro výstavbu
rodinných domů a související dopravní a technické infrastruktury.
Možnosti spolupráce:
Obec Vršovice je aktivním členem místní akční skupiny Opavsko.
http://www.masopavsko.cz/mas-opavsko/
MAS Opavsko nabízí nejen spolupráci obcí v místním regionu, ale také možnost
čerpání finanční podpory z opatření SCLLD, která jsou součástí Programu rozvoje
venkova.

1.8

Životní prostředí

Ochrana ovzduší
Obecně je možno říci, že v obci pochází pravděpodobně nejvíce emisí z domácností
a to zejména ze zdrojů používajících tuhá paliva a staré typy kotlů. Výrazné zlepšení
přinesla plynofikace obce. Z hlediska ochrany ovzduší je také třeba zmínit potřebu snížení
spotřeby paliv a zateplení. Určitý vliv na míru znečištění ovzduší však mohou mít
i dálkové přenosy znečištění z Ostravska a Polska.
Současnou kvalitu ovzduší je možné vyhodnotit na základě pětiletých průměrů
koncentrací znečišťujících látek (od roku 2015 do roku 2019) publikovaných ČHMÚ
(https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html) pro potřeby
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Tato data jsou uváděna pro čtverce 1×1 km.
V pětiletém průměru let 2015 až 2019 je na území obce překračován imisní limit pro
benzo(a)pyren, který je 1ng.m-3 – viz Obr. 15. Pětileté průměry ostatních sledovaných
látek nepřekračují v řešeném území imisní limity.
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Obr. 15: Pětileté průměry koncentrací BaP v ng.m-3 (zdroj https://www.chmi.cz/)

Koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzduší indikují přítomnost polycyklických
aromatických uhlovodíků, jejichž zdrojem je nedokonalé spalování fosilních paliv. Jedná
se především o emise z automobilové dopravy, dále pak energetika nebo spalování
odpadů. Podíl na znečištění má pravděpodobně také vytápění domácností, pokud
používají nekvalitní tuhá paliva, popřípadě pokud spalují i odpady. Aktuální situace je pak
podmíněna meteorologickými podmínkami.
Vodstvo
Západní části katastrálního území Vršovice u Opavy protéká potok Strouha, který
je pravobřežním přítokem řeky Moravice. Nalevo od ní je Vrbný potok. Jihem území
protéká potok Raduňka. Jedná se o síť potoků Přírodního parku Moravice.
Nacházíme zde řadu přírodovědně zajímavých míst, jako například studánky.
V Národním registru pramenů a studánek jsou zaznamenány tyto:


studánka Dvojitá č. 7634 v nadmořské výšce 445 m n.m. a o pár metrů výš je ještě
jedna betonová skruž plná vody,



prameniště Raduňka č. 7704 v nadmořské výšce 500 m n.m.,



studánka bez jména č. 7758 v nadmořské výšce 440 m n.m.,



studna bez jména č. 7867 v nadmořské výšce 398 m n.m.,
(zdroj www.estudanky.eu).

19

Strategický plán rozvoje Obce Vršovice pro roky 2021-2026

Obr. 16: Mapa Vršovic s vyznačením studánek

Odpady
Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu, vznikajícího na území obce Vršovice, včetně systému nakládání
se stavebním odpadem upravuje obecně závazná vyhláška obce Vršovice. Odpady se třídí,
odvoz a likvidaci smluvně zajišťuje odborná firma. Komunální odpad se třídí, tříděný
odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob a pytlů.
Obecní úřad organizuje 2x ročně sběr velkoobjemového odpadu - podlahové
krytiny, čalouněný nábytek a další objemné věci mimo pneumatiky. Občané obce se také
touto akcí mohou zbavit nebezpečného odpadu - motorové oleje, barvy, lepidla,
rozpouštědla a kyseliny, léčiva, odmašťovací prostředky, baterie (monočlánky), zářivky,
upotřebené čistící tkaniny, olejové filtry, olověné akumulátory, fotochemikálie, pesticidy.
Těchto odpadů se mohou zbavit zdarma, aniž znečistí životní prostředí, jak se děje
klasickým spalováním, případně vyhozením do přírody. Tyto produkty nepatří ani
do popelnice, protože se nejedná o neškodný komunální odpad.
Hasiči z Vršovic ve spolupráci s Obecním úřadem Vršovice organizují sběr
elektrozařízení – ledničky, pračky, televizory, sporáky, vysavače, brusky či vrtačky a jiné
elektrozařízení. Všechny tyto předměty musí být už kompletně vysloužilé a jsou převzaty
20
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zcela zdarma. Viz www.recyklujtehasici.cz. Hasiči také dvakrát ročně provádějí sběr
železného odpadu.
V roce 2018 byla dokončena a zkolaudována rekultivace obecní skládky. Nyní
se pravidelně sleduje kvalita odpadních vod. Povrch skládky byl předán vlastníkům
pozemků.
Ochrana přírody
Větší část katastrálního území pokrývají lesy, které částečně vlastní Lesy ČR,
zbytek soukromí vlastníci i obec. Jsou převážně jehličnaté, menší část území pokrývají
smíšené lesy. V roce 1994 zde byl vyhlášen Přírodní park Moravice - největší
a nejhodnotnější chráněné území na Opavsku, které zahrnuje i území obce Vršovice.
Přírodní park Moravice nabízí krásnou přírodu s kopcovitým terénem. Je to jeden
z nejdelších, největších dendrologicky a botanicky zajímavých úseků. Celková plocha
přírodního parku činí 14.250 ha.
Z kopce Brdlice, na kterém stojí kulturní památka Kaple P. Marie Sedmibolestné
mohou turisté za pěkného počasí vidět panorama Jeseníků a rozpoznat i jejich nejvyšší
horu Praděd.
Obec Vršovice je spojena s obcí Raduň pěší trasou, která byla revitalizována
v rámci podpory ROP Moravskoslezsko v projektu Propojení pěších tras v r. 2010. Jedná
se o památnou dubovou alej, kde aktuálně stále stojí 4 památné duby.
Jižní část zastavěného území spojuje s turistickou trasou místní komunikace,
lemovaná alejí ovocných stromů, která byla obnovena výsadbou cca 100 ks nových
stromů.

1.9 Spolkový život
Spolkový život zajišťují různé spolky v obci působící, mateřská škola vč. základní
školy v Raduni nebo sama obec.
Sbor dobrovolných hasičů
Sbor byl v roce 1889 založen jako „Hasičský sbor Raduňsko – Vršovský“ a má nejen
bohatou historii, ale i důležitou úlohu v rozvoji obce a jeho okolí.
Členové SDH se zúčastňují požárnických soutěží s nemalými úspěchy. Tradiční jsou
hasičské plesy, z jejichž výtěžků se kryje režie a financování činnosti sboru. Na konci
prázdnin se koná hasičská mše, po níž následuje hasičská slavnost pro hasiče z Vršovic.
Od roku 1977 se tradičně na počest osvobození obce zapaluje „Vatra“ a na konec
masopustu již tradičně organizuje sbor vodění medvěda a večer pochování basy, což
se setkává s velkým zájmem široké veřejnosti.
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Vršovjanky
Spolek Vršovjanky vznikl 1. 12. 2011 a nahrazuje někdejší spolek Červený kříž
Vršovice. Vršovjanky pořádají kulturní akce: oslavu MDŽ, pálení čarodějnic a Mikuláš.
Keramický kroužek
Od roku 2004 mohou děti z Vršovic navštěvovat kroužek keramiky pod vedením
paní Markéty Víchové a Jitky Sedlákové. Ve spolupráci s Obcí Raduň byla zakoupena pec
pro vypalování keramických výrobků a umístěna na ZŠ v Raduni, kde kroužek keramiky
získal potřebné prostory pro činnost a zároveň využití i pro děti z Raduně.
Tato činnost přispívá k rozvoji jejich dovedností a pomáhá jim od malička rozvíjet
vztah k umění a kráse. Zároveň je učí smysluplně využívat volný čas a vede je k aktivní
tvořivé činnosti.
Pohoda
Zájmový kroužek se v roce 2014 oddělil od spolku Vršovjanky, neboť svým
zaměřením pořádaných akcí chce oslovit jinou skupinu občanů. Kroužek pracuje
pod záštitou obce Vršovice.
Pohoda slouží všem zájemcům o rukodělné práce. Je otevřeným sdružením, které
chce pořádat akce pro všechny občany obce. Vítá proto všechny tvořivé, hloubavé, družné,
důvtipné, ale hlavně aktivní a zvídavé ženy a muže se zájmem o vše nové, přednostně
obyvatele Vršovic. Členky pořádají také další akce jako „Podzimní dílna“ s výrobou
dekorací z přírodních materiálů, sezónní Bazárek oblečení, Svatováclavské slavnosti
a v předvánočním čase pořádají posezení ve „Vánoční kavárně“
Včelaři
Základní organizace Československého svazu včelařů Raduň, o.s. sdružuje včelaře
z obcí Raduň, Vršovice a Podvihov. Organizace byla založena 36 včelaři, 18. července
1959. Včelaři pořádají příležitostně tématické přednášky, kulturní akce, pravidelné tvůrčí
zájezdy (Mezinárodní výstava včelařů Praha) a další.
Myslivci
Spolu s myslivci z obcí Raduň a Chvalíkovice jsou myslivci Vršovic sdruženi
ve spolku Myslivecký spolek Raduňka, z.s. se sídlem ve Chvalíkovicích. Hlavní činností
spolku je ochrana přírody a krajiny a společné provádění myslivosti. Myslivci také
každoročně organizují oblíbený ples.
Zahrádkáři
Zahrádkáři Vršovic a Raduně jsou sdruženi ve společném spolku Spolek
zahrádkářů Raduň – Vršovice se sídlem v Raduni. Spolek mimo svou hlavní zemědělskou
činnost každoročně pořádá akce i pro spoluobčany. V červnu je to Smažení vajec a v srpnu
Zahradní slavnost.
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Sport
Sportovní aktivity zastupuje především fotbal. Děti jsou organizovány v sousední
obci Raduň ve Sportovním Klubu Raduň. Jsou zde zastoupeny všechny věkové kategorie:
od mini žáků až po dorost.
Na přelomu května a června fotbalisti - dospělí pořádají jako součást Raduňského
posvícení zápas „Svobodní – Ženatí“. Fotbalová sezóna je v červnu zakončena celodenním
fotbalovým turnajem. Turnaj probíhá na hřišti pod zámkem, kde mohou diváci zhlédnout
několik fotbalových zápasů kluků, kteří se poctivě připravují celý rok. Odměnou jim jsou
nejen poháry a drobné ceny, ale především fotbalová atmosféra, plná fandění a dobré
nálady. Vše slavnostně vrcholí Benátskou nocí.
Společenské akce pořádané obcí Vršovice









Obec Vršovice každoročně pořádá tyto akce:
vítání občánků,
setkání s jubilanty a zájezdy seniorů,
adventní koncert – umělci ze Slezského divadla v Opavě a jiných divadel,
setkání se spoluobčany s opékáním na obecní zahradě,
obecní ples,
maškarní bál,
motovyjížďka,
rozsvěcování vánočního stromku.

Obr. 17: Opékání na obecní zahradě
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1.10

Analýza podmínek rozvoje obce Vršovice – shrnutí

Obec Vršovice se nachází 6,5 km od Opavy. Obec svou zástavbou navazuje
na sousední obec Raduň. Poloha obce odpovídá svému jménu, nachází se ve svazích
Nízkého Jeseníku v nadmořské výšce 328 - 410m. Větší část katastrálního území
pokrývají lesy. Zemědělskou půdu obhospodařují zemědělské podniky z okolních obcí.
Dnešní dominantou obce je kaple zasvěcená Božskému srdci Páně vystavěná v roce 1909
a kulturní památka věnovaná obětem války - dřevěná kaple Panny Marie Sedmibolestné
na kopci Brdlice, postavená po 2. světové válce.
Počet obyvatel dosahuje v roce zpracování dokumentu počtu 530. Tento počet má
dlouhodobě vzrůstající tendenci – děti neutíkají do měst, v obci jsou parcely k další
výstavbě rodinných domů. Značná část obyvatel podniká jako drobní živnostníci nebo
v menších firmách. V obci nejsou velké podniky. Většina obyvatel dojíždí do okolních obcí.
Nezaměstnanost není vyšší než v Opavě, činí 2,4 % (09/2021).
Obcí prochází silnice III. třídy, která ji spojuje se sousedními obcemi Chvalíkovicemi na západě a přilehlou Raduní na severovýchodě. V obci je dostupná MHD
z Opavy, cyklotrasa č. 6055, turistické a námětové trasy v katastrálním území obce.
Obec je elektrifikována, plynofikována, je zde vodovod a jednotná kanalizace.
Odkanalizování odpadních vod je ve stupni projektové přípravy. K základní vybavenosti
patří Mateřská škola, kulturní dům, Kaple zasvěcená Božskému srdci Páně, dětská hřiště.
Ostatní služby jsou dostupné v sousedící Raduni nebo v nedaleké Opavě.
Vršovice se nacházejí v atraktivním přírodním prostředí, téměř celé katastrální
území je součástí Přírodního parku Moravice. Životní prostředí v obci narušují emise,
pocházející pravděpodobně z lokálních topenišť, dopravy a dálkového přenosu škodlivin.
Obec má bohatý společenský život – během roku jsou zde organizovány pravidelné
společenské akce. Na jejich organizaci se podílí nejen obec samotná, ale také Sbor
dobrovolných hasičů, Vršovjanky a kroužek Pohoda.

24

Strategický plán rozvoje Obce Vršovice pro roky 2021-2026

1.11

SWOT analýza

SWOT analýza je metodou používanou pro jednoduchou, výstižnou a objektivní
charakteristiku silných a slabých stránek zkoumaného objektu (Strong points, Weak
points) a jeho možných příležitostí a ohrožení (Opportunities, Threats). Silné stránky
zahrnují veškeré konkurenční výhody obce pro nejrůznější typy rozvojových aktivit. Slabé
stránky jsou veškeré faktory, které limitují nebo ohrožují tyto aktivity. Uvědoměním si
silných stránek a odstraňováním nebo alespoň omezováním slabých stránek roste
pravděpodobnost využití nabízejících se příležitostí a omezuje se dopad identifikovaných
ohrožení.
Specifikování silných a slabých stránek je považováno za vnitřní analýzu situace
v obci, která má za účel stanovit její možnosti a potenciál. Obec má zpravidla možnost
faktory vnitřní analýzy ovlivňovat. Naopak příležitosti a ohrožení přicházejí většinou z
vnějšího prostředí a obec má omezenou nebo žádnou možnost tyto faktory ovlivnit.

Silné stránky

Slabé stránky





Chybějící splašková kanalizace.



Omezené finanční zdroje rozpočtu
na potřebné rozvojové aktivity.



Nevyhovující sportovní zázemí v obci.



Nedostatek pracovních příležitostí
v obci.



Chybějící cyklostezka směrem
na Opavu.



Absence části infrastruktury
občanského vybavení – pohostinství,
obchod.

Nedaleká poloha vůči okresnímu
městu Opava (dojíždění za službami,
vzděláním či prací).



Stabilní a rovnoměrný růst počtu
obyvatel.



Nízká míra nezaměstnanosti.



Atraktivní přírodní prostředí.



Příznivý stav hospodaření obce.



Společenský život a tradice kulturních
akcí.



Spolková činnost.



Vlastní MŠ s důrazem na eko-výchovu.



Dostupnost středních škol v regionu.



Dobré mezilidské vztahy a zájem
obyvatel o dění v obci.



Nízký výskyt sociálně patologických
jevů.

25

Strategický plán rozvoje Obce Vršovice pro roky 2021-2026

Příležitosti

Ohrožení



Vysoká míra podnikavosti obyvatel
obce.





Možnosti čerpání dotací pro obec,
zájmová sdružení a podnikatele
z veřejných zdrojů a ze strukturálních
fondů.

Neočekávaný propad v příjmech obce
vlivem legislativních změn nebo
nepříznivým vývojem ekonomické
situace.



Omezení prostředků ve strukturálních
fondech – omezení potenciálních
finančních zdrojů.



Nárůst byrokratických a legislativních
překážek pro efektivní výkon správy
obce.



Podmínky pro turistiku a síť
cyklostezek v okolí obce.



Dokončení realizace sportovního
zázemí obce.



Blízkost a dostupnost Opavy – zázemí
chybějící občanské vybavenosti.



Obec je členem MAS Opavsko.



Aktivní spolupráce obce s okolními
obcemi.



Zvýšení atraktivnosti obce
vybudováním rozhledny a návazných
turistických tras.
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STRATEGICKÁ VIZE
Specifické cíle k naplnění strategické vize v obci Vršovice:
Zajištění občanské vybavenosti
Prioritou pro nadcházející období bude zajištění investic do občanské vybavenosti
a veřejných prostranství. Dále pak zabezpečení finanční podpory ze státních i evropských
fondů na rozvojové aktivity, vyřešení sporných majetkových vztahů a zajištění/dokončení
problémových/neuzavřených akcí/aktivit z minulého období.
Dobudování infrastruktury
Priorita v oblasti inženýrských sítí bude řešení odkanalizování obce. Jde výhledově
o investičně nejnáročnější akci. V oblasti budování dalších cílů obec klade důraz
na zajištění infrastruktury stavebních parcel a příslušné dopravní obslužnosti, rozšíření
sítě místních komunikací do rozvojových lokalit.
Podpora společenských, kulturních a sportovních aktivit
Cílem je podpora místních volnočasových iniciativ a vytváření optimálního zázemí
pro jejich rozvoj, podílet se na společenských, spolkových, kulturních
a sportovních akcích v obci a vytvářet podmínky pro kvalitní využívání volného času.
Aktivně komunikovat s občany. Podporovat již fungující spolupráce mezi obcemi
a v rámci regionu.
Zvýšení turistického potenciálu obce
Vzhledem k přilehlé obci Raduň, která je větší jak vybaveností, tak cestovním
ruchem (zámek, park, historické budovy aj.) je záměrem obce zviditelnit / zatraktivnit
vlastní dominanty, atraktivní přírodní prostředí a obec samotnou – zejména v turistickém
ruchu, navázání na historické prameny – dlouhodobý záměr o vybudování rozhledny,
event. větrného mlýna a odpočívadel na pěších trasách a cyklostezkách.
Podpora podnikání
Podpora místních živnostníků a vytvoření optimálních podmínek pro další rozvoj
podnikání drobných i větších podnikatelů a to i ve spolupráci s okolními obcemi.
Dopravní bezpečnost
Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci doplněním přechodů na silnici III/4645
a optimalizací dopravního značení.
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2.1 Vazba na strategické dokumenty
Zpracovaný Program rozvoje obce Vršovice věcně navazuje na tyto již zpracované
strategické dokumenty:


Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2019 – 2027.



SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) MAS Opavsko 20212027.

2.2

Vyhodnocení aktivit realizovaných v letech 2016 – 2021

Obecní úřad Vršovice a obecní technika
Obecní úřad se přestěhoval do nově zrekonstruovaného prostoru v č. p. Vršovice
9. Jednalo se o využívanou nevyhovující budovu, která přiléhá k rekonstruovanému
Kulturnímu domu. Rekonstrukce započala již v předchozím plánovacím období zahájením
prací, kdy byla v zasedací místnosti zbourána stará kachlová kamna a vybudována nová.
Došlo také ke zvětšení prostoru vybouráním nenosné zdi.
V uplynulém plánovacím období byla rekonstrukce dokončena. Po opravě
vnitřních omítek s následnou malbou byla opravena a natřena fasáda domu, vyměněna
okna a dveře, zajištěna bezbariérová úprava objektu a dokončen reprezentativní interiér
zasedací místnosti s kachlovými kamny.
Obr. 18: Obecní úřad a jeho technické zázemí

28

Strategický plán rozvoje Obce Vršovice pro roky 2021-2026

Dále bylo zrekonstruováno technické zázemí objektu – garáže a dílny pro obecní
techniku. Byl zakoupen traktor a traktůrek pro údržbu obecních ploch.
Před vstupem do Obecního úřadu je vybudováno veřejné prostranství – „obecní
zahrada“ i s parkovací plochou. Zahrada, která je veřejným prostranstvím se zelení
a květinovými záhony, vytváří prostor k odpočinku a trávení volného času občanů.
Akce byla financována obcí Vršovice, budova bez dotací, venkovní zpevněné plochy
byly spolufinancovány Moravskoslezským krajem. V bývalé budově úřadu obce byly
vytvořeny podmínky pro vznik provozovny kosmetičky.

Kulturní dům – dokončení oprav
V předchozím období byla zrekonstruována část střechy i fasády. Byl vytvořen
nový krov a provedeny pokrývačské práce. Současně došlo k rekonstrukci půdních
prostor pod novou částí krovu. V sále byla položena nová podlaha, která byla financována
dotací z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. V uplynulém plánovacím období byly
práce na Kulturním domě dokončeny, byla zrekonstruována kuchyň a vybudován
bezbariérový přístup.
Obr. 19: Kulturní dům

Pohádková stezka
V červenci 2021 byla slavnostně otevřena Vršovická pohádková stezka. Nachází se
na kopci nad zastavěnou částí obce. Stezka je dlouhá 1,3 km a má 11 zastavení. Start je
u posledních domů směrem k hájence ve Vršovicích a cíl pak na hřišti mateřské školy –
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viz Obr. 6 v Kap. 1.6. Vybudování stezky bylo financováno ze sponzorských darů paní
malířky Ivany Štenclové, firem, zastupitelů a přátel obce.
Volnočasový areál
Lokalita se nachází na místě současného hřiště, které slouží k výcviku mladých
požárníků, probíhá zde akce „Vatra“, což je zapálení vatry při příležitosti Oslav
osvobození, Pálení čarodějnic, probíhá zde Dětský den aj. Jde o travnatý pozemek
s dřevěnou chatkou a lavičkami. Chatku vybudovali vlastními silami hasiči. Na kraji areálu
je „Sádlík“, což je bývalá požární nádrž, která potřebuje opravit.
V uplynulém plánovacím období bylo vybudováno víceúčelové hřiště (viz Obr. 9
v Kap. 1.7) a vzniklo venkovní ohniště pro pořádané akce. Nádrž Sádlík je nyní oddělena
od areálu živým plotem. Plánovány jsou další úpravy sportoviště - viz Návrhová část.
Revitalizace budovy Mateřské školy
V uplynulém plánovacím období byla dokončena revitalizace budovy Mateřské
školy včetně zateplení obvodového pláště (viz Obr. 8 v Kap. 1.7), výměna kotle
za kondenzační, nevyhovující septik byl nahrazen nepropustnou jímkou na vyvážení.
Zpevněná plocha pro kontejnery
Nedaleko Mateřské školy byla zřízena zpevněná plocha pro kontejnery na tříděný
odpad.
Skládka
V předchozím plánovacím období došlo k rekultivaci skládky mezi Vršovicemi
a Chvalíkovicemi. Na skládku se již nenaváží, byla vyčištěna, zlikvidována a rekultivována.
Rekultivace je zkolaudována a pozemky, které skládka zabírala, byly navráceny původním
majitelům. Probíhá pravidelný monitoring podzemních vod.
Kaplička Panny Marie Bolestné
Na příjezdové cestě směrem od Chvalíkovic stojí ve stínu staleté lípy kaplička
zasvěcená Panně Marii Bolestné (viz Obr. 14 v Kap. 1.7). Kaplička byla odkoupena
a zrekonstruována.
Zídka Půdovec
Byla dokončena výstavba kamenných zídek a obrub ve Vršovicích.
Chodník k Brdlici
Pomocí dotace Moravskoslezského kraje byl zrekonstruován chodník k Brdlici.
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Pasportizace a oprava komunikací
Byla provedena pasportizace místních komunikací v souladu se zákonem
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. V roce 2021 bylo opraveno 6 nejvíce
potřebných lokalit. Akce byla spolufinancována z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy
a rozvoje venkova MMR ČR.
Obr. 20: Oprava místních komunikací – úsek č. 1 před a po opravě
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Pasportizace jednotné kanalizace
Byl zpracován pasport jednotné kanalizace a zadána studie vyhodnocují možnosti
odkanalizování obce z hlediska likvidace odpadních vod.
Ovocná alej
Podél místní komunikace k hájovně, která je občany a návštěvníky obce využívána
k vycházkám a jako spojovací trasa ke značené turistické stezce a Vršovické pohádkové
stezce, bylo vysázeno cca 100 nových ovocných stromů.
Dopravní automobil pro JSDH
V roce 2021 byl pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů zakoupen dopravní
devítimístný automobil DA-L2Z na podvozku VW T6.1 kombi TDI. Nákup
spolufinancovalo Ministerstvo vnitra prostřednictvím Generálního ředitelství HZS
a Moravskoslezský kraj.
Obr. 21: Nový dopravní automobil pro JSDH

Úprava okolí kaple Brdlice
Nejedná se o aktivitu obce Vršovice, nýbrž o soukromou aktivitu rodiny Rychlých,
kteří v okolí kaple vytvořili krásný oddychový prostor nazvaný Sv. Medard.
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NÁVRHOVÁ ČÁST
Návrhová část je řešena v pěti problémových okruzích, v rámci kterých byly
stanoveny prioritní úkoly, vycházející z podkladů, uvedených v předchozích kapitolách, tj.
z vize rozvoje obce, ze SWOT analýzy, z rozboru plnění předchozího strategického
dokumentu, z volebního programu stran, které sestavilo stávající Zastupitelstvo obce
Vršovice.

3.1 Zajištění občanské vybavenosti
Využití podkroví budovy č. p. 9 - Kulturního domu
Po rekonstrukci Kulturního domu a Obecního úřadu Vršovice budou práce
pokračovat rekonstrukcí podkroví tak, aby mohlo být využito pro ubytování hostů obce,
obecního úřadu, případně pro ubytování občanů obce v krizové situaci, např. při živelných
pohromách.
Plánované dokončení: do konce roku 2026
Dotační možnosti:


MMR - Program podpora bydlení, podprogram Podporované byty.



IROP, Sociální bydlení.
Volnočasový areál

V plánovacím období bude renovován dřevěný objekt s posezením, budou
instalovány herní prvky pro děti, workoutové hřiště a posilovací stroje. Areál bude
zajištěn zídkou kvůli bezpečnosti, protože lokalita je na vyvýšeném místě. Budou zde
vytvořeny nové terénní úpravy s novým mobiliářem a chodník kolem MŠ k přístupu
do areálu. V současné době je vyřizována dotace na workoutové hřiště.
Plánované dokončení: do konce roku 2023
Dotační možnosti:



MMR ČR, Podpora obnovy a rozvoje venkova - Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku.
ČEZ – Oranžové hřiště.
Oprava kaple Panny Marie Sedmibolestné na Brdlici

Dřevěná kaple je zčásti poškozena červotočem a dřevokaznými houbami, část
trámů je nutno vyměnit nebo sanovat.
Plánované dokončení: do konce roku 2024
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Dotační možnosti: MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova - Obnova drobných
sakrálních staveb a hřbitovů.
Kaplička Panny Marie Bolestné a chodník
Obec Vršovice získala majetková práva k této kapli a provedla její rekonstrukci.
Plánem je vybudování chodníku směrem ke kapli podél silnice III/4645.
Plánované dokončení: do konce roku 2026
Dotační možnosti:


Výstavba chodníku: KÚ
Moravskoslezského kraje.

MSK

-

Podpora

obnovy

a

rozvoje

venkova

Vybudování zpevněné plochy a odvodnění chodníku od MŠ ke hřišti
Jedná se o vydláždění a na odvodnění chodníku k Mateřské škole Vršovice.
Plánované dokončení: do konce roku 2024
Dotační možnosti:


KÚ MSK - Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje.
Úpravy budovy č. p. 38

Obec Vršovice zpracuje studii využití bývalé budovy Obecního úřadu Vršovice
a jejích úprav
Plánované dokončení: do konce roku 2026
Dotační možnosti:


MAS, Fiche 14 PRV, článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských
oblastech.
Nový mobiliář v území obce

Průběžně bude doplňován mobiliář, který činí obec příjemnějším místem k životu
– lavičky, odpadkové koše, prostory k odpočinku na místech výhledu a pohádkové stezce,
atd.
Plánované dokončení: průběžně
Dotační možnosti:


Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje.



MAS, Fiche 14 PRV, článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských
oblastech – Stezky.
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Obecní hospoda
Obec Vršovice postrádá objekt občanského vybavení pro každodenní neoficiální
setkávání občanů, tzn. společenské zařízení plnící funkci „vesnického parlamentu“, kde
se lidé setkávají, sdělují si názory a pobaví se. Plánem je vyhledání vhodného prostoru,
vybudování objektu a jeho pronájem vhodnému zájemci, který zajistí provoz, tzn. obsluhu
a prodej nápojů a doplňkového občerstvení.
Plánované dokončení: do konce roku 2026
Dotační možnosti: bez dotace.

3.2

Dobudování infrastruktury

Odkanalizování obce
V obci Vršovice je v současné době vybudována soustavná jednotná kanalizační síť,
která odvádí odpadní vody do dešťového systému obce Raduň a následně do recipientu.
Čistění odpadních vod v obci je zajištěno v žumpách a septicích, a tak v současné době
nemá obec Vršovice vyřešenou likvidaci odpadních vod. Pro odkanalizování obec plánuje
vybudování sítě domovních čistíren a protažení jednotné kanalizace do Raduňky mimo
dešťovou kanalizaci obce Raduň. V současné době je zpracovávána studie proveditelnosti
tohoto záměru. Pro realizaci akce bude zvažována možnost žádosti o dotaci z vhodného
dotačního titulu.
Plánované dokončení: do konce roku 2026
Dotační možnosti: MŽP, Národní program Životní prostředí, Aktivita 1.3.B Domovní
čistírny odpadních vod.
Cyklostezka
Ve spolupráci s obcí Raduň a Magistrátem města Opavy iniciovat a spolupracovat
při jednání o vedení cyklostezky z Opavy do Raduně/Vršovic mimo hlavní silniční
komunikace.
Plánované dokončení: v závislosti na jednání s MMO.
Dotační možnosti:


SFDI, program Cyklostezky.



IROP, Op. 1.2. Zvyšování bezpečnosti silniční, cyklistické a pěší dopravy (výstavba
a rekonstrukce cyklostezek a doprovodná infrastruktura) vč. doplňkové zeleně.
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Místní komunikace
Průběžně udržovat místní komunikace a postupně opravovat jejich nevyhovující
úseky. Dobudovat místní komunikaci ke hřišti v parc. č. 1509/2 (asfaltový povrch).
Plánované dokončení: průběžné plnění 2021-2026
Dotační možnosti: MMR ČR, Podpora obnovy a rozvoje venkova - Podpora obnovy
místních komunikací.
Hasičská klubovna a sklad – likvidace odpadních vod
Žumpa u hasičské zbrojnice je již v nevyhovujícím stavu. Cílem je vybudování nové
jímky na vyvážení odpadních vod.
Plánované dokončení: do konce roku 2022.
Dotační možnosti:


Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje.



MAS, Fiche 14 PRV, článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských
oblastech – Hasičské zbrojnice.
Dopravní a technická infrastruktura pro nové plochy bydlení

Získání pozemků pro dopravní a technickou infrastrukturu dle aktuálně
pořizované Změny č. 1 Územního plánu Vršovice.
Plánované dokončení: do konce roku 2026.
Dotační možnosti: pravděpodobně bez dotace.

3.3

Podpora společenských, kulturních a sportovních aktivit

-

Podílet se na kulturních a sportovních akcích a vytvářet podmínky pro kvalitní
využívání volného času dětí, mládeže, seniorů ale i osob v produktivním věku.

-

Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci.

-

Informovat občany o aktuálním dění v obci – např. na webových stránkách obce
Vršovice

-

Organizovat vítání občánků.

-

Pořádat zájezdy pro občany.

-

Podporovat všechny iniciativy, které povedou k omezení nezodpovědného
nakládání s odpady, poškozování obecního majetku a nedodržování pořádku.
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-

Šířit osvětovou činnost mezi občany o zlepšení vzhledu svých nemovitostí, zahrad,
oplocení/ kamenných zídek.

-

Údržba zeleně, dřevin a stromů.

-

Vstřícně reagovat na požadavky občanů z kterékoliv oblasti a dle možností je
postupně realizovat.

3.4

Akce k zapojení obce do života v regionu

Spolupráce s okolními obcemi, především s obcí Raduň, která je propojena s obcí
Vršovice fyzicky i sdílenou občanskou vybaveností – společné sportovní zázemí, sdílené
využívání Kulturního domu ve Vršovicích i pro Raduň, spolupráce při společenských
a kulturních akcích, ZŠ Raduň je spádovou školou pro Vršovice, využívání Komunitního
centra Raduň.
Vršovice mají potenciál stát se atraktivním turistickým místem díky své specifické
lokalitě spojené s historií, atraktivnímu přírodnímu prostředí, sakrálními stavbami, ale
také zamýšlenou výstavbou rozhledny.

3.5

Zvýšení turistického potenciálu obce – výhledové akce

Rozhledna
V 70. letech minulého století stála na kopci Brdlice dřevěná rozhledna. Byl to
triangulační bod postavený českou armádou pro její potřeby. Na kopci jsou dodnes patrná
místa, kde byly zakopány rohové sloupy stavby.
Obr. 22: Lokalizace původní a navrhované rozhledny

Ve střednědobém výhledu obce je výstavba nové rozhledny, která bude umístěna
asi 10 m od původní rozhledny, směrem k dřevěné kapli Panny Marie sedmibolestné.
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V jednání je věcné břemeno na sousedící pozemky, na kterém by stavba měla být
umístěna, protože současný majitel původní parcely není ochoten pozemek prodat.
Záměrem obce je využít turistického potenciálu a postavit objekt, kterým se obec
zviditelní, zpřístupnění panoramatických výhledů na zámek v Raduni, na město Opavu,
také k Jeseníkům. Lokalita navazuje na turistické trasy v regionu a další navazující
cyklotrasy.
Plánované dokončení: v dlouhodobém plánu.
Dotační možnosti: stavby tohoto druhu nejsou aktuálně podporovány.

Větrný mlýn „Větřák“
Větrný mlýn Větřák byl v minulosti významnou dominantou Vršovic. Větřák“, který
stál na kopci Brdlice nad vesnicí. Dvakrát vyhořel, zbytek zdiva byl zničen dělostřelbou
v roce 1945. Po stavbě větrného mlýna dnes nezůstalo nic, jen širý lán málo úrodného
pole. Při pohledu z letadla však ještě dnes můžeme vidět obrysy základů kdysi mohutné
budovy. V dlouhodobém plánu je zvažována výstavba repliky tohoto mlýna.
Obr. 23: Historická fotografie mlýna
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MOŽNOSTI FINANČNÍ PODPORY Z VEŘEJNÝCH
A EVROPSKÝCH FONDŮ
U některých rozvojových aktivit se předpokládá také využití spolufinancování
ze zdrojů Evropské unie nebo zdrojů národních fondů. Obec Vršovice v letech 2016 až
2021 čerpala následující dotace:
Tab. 3 Přehled získaných dotací v 1. období účinnosti Strategického plánu rozvoje obce
Vršovice
rok

projekt

dotační program

Dotace Kč

2016

Rekonstrukce pěší trasy v obci
Vršovice

MSK Program obnovy a
rozvoje venkova

114 000,-

2017

Rekonstrukce volnočasového
areálu ve Vršovicích – chodník a
zpevněné plochy

MSK Program obnovy a
rozvoje venkova

300 000,-

2019

Zpevnění plochy chodníku

MSK Program obnovy a
rozvoje venkova

240 000,-

2020

Vršovice – Dopravní automobil

MV – dotace pro SDH
obcí

450 000,-

2020

Vršovice – Dopravní automobil

MSK - spolufinancování

225 000,-

2021

Oprava komunikací v obci
Vršovice

MMR

898 989,-

V době zpracování 1. aktualizace Strategického plánu rozvoje obce Vršovice
končí programové období 2014 až 2020. Možnosti operačních programů budou
aktualizovány po začátku nového dotačního období.

4.1. Integrovaný regionální operační program
Prostřednictvím Integrovaného Regionálního operačního programu mohou obce
čerpat prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie v letech 2014-2020. Obce
mohou žádat o dotační prostředky především z:
Op. 1.2. Zvyšování bezpečnosti silniční, cyklistické a pěší dopravy (výstavba
a rekonstrukce cyklostezek a doprovodná infrastruktura) vč. doplňkové zeleně.
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Op. 2.4. Kvalita a dostupnost vzdělávání – investice do školek a škol (stavební
úpravy, vybavení, venkovní prostranství, odborné učebny, připojení k internetu
na školách, zeleň).
Zdroj informací: https://irop.mmr.cz/cs/
Možné využití: zvýšení bezpečnosti dopravy v obci, výstavba cyklostezky, investice
do MŠ.
2021 - 2027
IROP bude pokračovat i v programovém období 2021-2027přičemž novými
tématy podpory bude udržitelný cestovní ruch, revitalizace měst a obcí nebo
podpora ochrany veřejného zdraví. Oblasti, které v novém období nebudou
podporovány z IROP, jsou sociální podnikání, zateplování bytových domů, dokumenty
územního rozvoje a komunitní centra. Většina témat tedy bude pokračovat v dalších
letech s určitými změnami, na co bude možné čerpat dotaci.

4.2. Operační program životní prostředí
SC 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod
z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod.
Státní fond ŽP také nabízí zvýhodněné úvěry na tyto vodohospodářské projekty.
SC 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami.
SC 5.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov (např. zavedení systému větrání:
vzduchotechniky podle energetických standardů aj.), výše dotace se pohybuje od 40 %.
Zdroj informací: https://www.opzp.cz/.
Možné využití:


rozšíření kanalizační sítě (SC 1.1.),



zateplení veřejných budov, zavedení systému větrání: vzduchotechniky podle
energetických standardů (SC 5.1.),



sanace svahu nad MŠ (SC 1.3).
2021 – 2027

Podpora projektů v oblasti životního prostředí bude prostřednictvím Operačního
programu Životní prostředí pokračovat i v období 2021–2027, přičemž velká část
aktuálně podporovaných aktivit bude podporována i do budoucna. Nově bude kladen
větší důraz na adaptaci na změnu klimatu, podporu environmentálního vzdělávání,
prevenci vzniku dalších typů odpadů jako jsou potravinové odpady, textil nebo odpady
ze zdravotnictví apod.
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Program bude členěný do několika tematických oblastí:


energetické úspory a obnovitelné zdroje energie – podpora snižování energetické
náročnosti veřejných budova a infrastruktury, zvyšování využití obnovitelných
zdrojů energie ve veřejném sektoru a v domácnostech,



adaptace na změny klimatu – například podpora opatření zaměřených na prevenci
a přizpůsobení se suchu, povodním a sesuvům půdy v krajině i ve městech a obcích
a podpora environmentálních center,



vodohospodářská infrastruktura – podpora výstavby vodovodů a přivaděčů,
kanalizací a čistíren odpadních vod,



oběhové hospodářství – podpora prevence vzniku odpadů a jejich materiálového
a energetického využití,



biodiverzita – podpora obnovy a péče o přírodní stanoviště a druhy, zprůchodnění
migračních překážek, omezování šíření invazních druhů,



ovzduší – podpora náhrady a rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší a systémů na monitoring kvality ovzduší,



sanace – podpora sanací kontaminovaných lokalit.

4.3. Národní program Životní prostředí
Aktivita 1.3.B Domovní čistírny odpadních vod
Cílem výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod
z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních
vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či
ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti
zakončené ČOV.
Maximální výše dotace na jednu DČOV pro kapacitu:


1-5 EO činí 100 tis. Kč;



6-15 EO činí 170 tis. Kč;



16-50 EO činí 240 tis. Kč.

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.
Zdroj informací: https://www.narodniprogramzp.cz/.
Možné využití: Likvidace odpadních vod systémem domovních ČOV.

4.4. MAS Opavsko
MAS Opavsko - umožňuje čerpat finanční prostředky z operačních programů IROP,
PRV, OPZ, OPŽP do max. výše 2 mil. způsobilých výdajů na projekt.
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Zdroj informací: https://www.masopavsko.cz/dotacni-podpory/
Možné využití: Výlučně přes MAS lze využít Fiche 14 PRV, článek 20 Základní služby
a obnova vesnic ve venkovských oblastech - možno financovat veřejná prostranství,
kulturní a spolková zařízení, hasičské zbrojnice, obchody pro obce a další.

4.5. Státní fond dopravní infrastruktury
Program Cyklostezky je zaměřen na financování výstavby nebo oprav
cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty. Finanční podporu v max.
výši 85 % lze využít na:
-

Výstavbu cyklistické stezky

-

Zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích
II. nebo III. třídy

Zdroj informací: http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/cyklisticke-stezky/
Možné využití: výstavba nové cyklostezky.
Termíny zpracování žádostí vč. konzultací jsou každoročně během během IV.Q s podáním
v lednu následujícího kalendářního roku.

4.6. Dotační programy Moravskoslezského kraje
Moravskoslezský kraj v souladu se svými prioritami rozvoje každoročně koncem
roku vyhlašuje seznam dotačních programů na následující kalendářní rok.
Zdroj informací: https://www.msk.cz/verejna_sprava/granty_vyhlasene.html
Termín podání žádosti: každoročně leden-únor.
Dotační program Drobné vodohospodářské akce
Cílem dotačního programu je podpora projektů na kanalizační sítě pro veřejnou
potřebu; „výstavba, rozšíření, rekonstrukce čistíren odpadních vod a kanalizačních sítí
pro veřejnou potřebu v obcích do 2000 obyvatel, Maximální výše poskytnuté dotace
na projekty s celkovými náklady do 10 mil. Kč je 7.500.000 Kč.
Možné využití: Řešení likvidace odpadních vod v obci.
Program na podporu přípravy projektové dokumentace
Podpora komplexního rozvoje obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování
účelových investičních nebo neinvestičních dotací na vypracování projektové
dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly
pro podávání žádostí a poskytování dotací do Integrovaného regionálního operačního
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programu (IROP), Programu rozvoje venkova (PRV) a Operačního programu Životní
prostředí (OPŽP) a dále OP Zaměstnanost nebo OP Podnikání a Inovace (vybraná
opatření).
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje
Cílem dotačního programu je podpora obnovy a rozvoje venkovských oblastí
prostřednictvím poskytování investičních dotací, na realizaci rozvojových záměrů obcí
a svazků obcí. Týká se následujících oblastí:
D1a: Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace) a výstavba vybraných prvků
venkovské zástavby, infrastruktury, občanské vybavenosti: radnice, školy, mateřské
školy, tělovýchovná zařízení, kulturní a spolková zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení
sociální péče, obytné budovy, hasičské zbrojnice, požární nádrže, veřejná prostranství,
cyklistické, koňské a pěší stezky, veřejné osvětlení, veřejný rozhlas.
Možné využití: veřejná prostranství, občanská vybavenost, hřiště, atd.
D1b: Rekonstrukce a výstavba místních komunikací, účelových komunikací,
pro vodu propustných komunikací (s propustným ložem a propustným podložím), včetně
doprovodné silniční vegetace a dalších součástí a příslušenství např.: všechny
konstrukční vrstvy komunikací a krajnic, propustky, mostky, lávky pro chodce nebo
cyklisty, příkopy a jiná povrchová odvodňovací zařízení, čekárny na zastávkách
hromadné dopravy, a to včetně jejich infrastruktury, chodníky, parkoviště.
Možné využití: chodníky, parkovací plochy údržba místních/ účelových
komunikací vč. doprovodné zeleně nebo mobiliáře, atd.
D1c: neinvestiční projekty - opravy vybraných prvků venkovské zástavby,
infrastruktury a občanské vybavenosti, nebo místních komunikací, účelových
komunikací, pro vodu propustných komunikací (s propustným ložem a propustným
podložím), včetně doprovodné silniční vegetace a dalších součástí a příslušenství.
Maximální výše dotace může činit 400 tis. Kč při 60 % dotaci u D1a, b a 250 tis. Kč
při 60 % dotaci u D1c. Poskytovatel se finančně spolupodílí na úhradě uznatelných
nákladů, výše dotace poskytovatele se může měnit.

4.7. Dotační programy Ministerstva místního rozvoje ČR
Program obnovy a rozvoje venkova
Cílem programu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí.
Program má 10 dotačních titulů, přičemž příjemci podpory, podmínky a výše podpory
jsou vymezeny a specifikovány pro každý z dotačních titulů zvlášť.
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Zdroj informací: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvojregionu.
Program je členěn na 10 dotačních titulů, z nichž je každý rok vyhlášen pouze
určitý počet:
117D8210A Podpora obnovy místních komunikací
117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury
117D8210C Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
117D8210D Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
117d8210F - Revitalizace veřejných ploch v zastavěném území obce
117d8210G - Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů
117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
117D8210I Podpora dostupnosti služeb
117d8210J - Sdílené vybavení komunální technikou
117D8210K Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí
Hlavní možné využití programu:
117D8210A Podpora obnovy místních komunikací
Jsou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací, konkrétně
na všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy,
parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy; místní komunikace
vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů; a dále pokud jsou
nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace, tak na obnovu kanalizace, včetně
úprav k odvádění vody a obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích
zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů,
dělicích pásů, příkopů.
Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných
nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu
akci činí 10 mil. Kč.
Možné využití: obnova místních komunikací obce.
117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury
Podporovány jsou akce zaměřené na obnovu školních hřišť (multifunkční
a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy, obnovu
školních tělocvičen.
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Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných
nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu
akci činí 5 mil. Kč.
117D8210C Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
Jsou podporovány akce zaměřené na obnovu mostů a lávek přes místní vodoteče a
terénní nerovnosti, parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost
obcí.
Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných
nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu
akci činí 5 mil. Kč.
Možné využití: Parkovací plochy.
117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
Jsou podporovány akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace,
přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané, jejichž provoz je plně hrazen
z obecního rozpočtu. Jedná se o kulturní domy, budovy se sídlem obecních úřadů,
multifunkční domy a školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu), včetně prostor
pro družinu a školní jídelnu.
Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných
nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu
akci činí 10 mil. Kč.
Možné využití: investice do MŠ, případně jiné budovy obce.
117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku
Jsou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je
hrazen z obecního rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Jde
především o obnovu nebo vybudování veřejných sportovišť a dětských hřišť.
Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných
nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu
akci činí 2 mil. Kč.
Možné využití: sportovní areál, jiná veřejná prostranství obce doplněná herními
prvky.

Program podpora bydlení, podprogram Podporované byty
Cílem podpory je vznik podporovaných bytů sloužících k poskytování sociálního
bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku – seniory a pro osoby, které mají
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ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé
sociální situace – věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života. Podpora se
poskytuje ve formě investiční dotace na konkrétní investiční akci, jejímž cílem je výstavba
nebo pořízení bytu za účelem vzniku podporovaných bytů, a to jako součin počtu
podporovaných bytů, na které je žádána dotace, a finanční částky, určené pro konkrétní
záměr. Jedná-li se o výstavbu pečovatelského bytu nebo bytu v Komunitním domě
seniorů, činí finanční částka maximálně 600 000 Kč na jeden byt.
Pečovatelský byt je určen pro seniory ve věku 65 let a více, nebo osoby závislé
na pomoci jiné fyzické osoby.
Cílem výstavby Komunitních domů seniorů je zajištění sociálního nájemního
bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k uchování a prodloužení jejich
soběstačnosti a nezávislosti, a současně aby jim byl umožněn komunitní způsob života
na principu sousedské výpomoci. V Komunitním domě seniorů musí být minimálně 10
bytů.
Možné využití:
Výstavba pečovatelských bytů pro seniory.
Zdroj informací:
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/program-podporabydleni-pro-rok-2020/podprogram-podporovane-byty

4.8. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu
V tomto programu jsou podporovány novostavby sportovních zařízení včetně
samostatných ucelených (samostatně kolaudovaných) etap dříve zahájené stavby ̶
rekonstrukce a modernizace stávajících prostor (včetně nástaveb).
Maximální výše dotace je stanovena na 60 % z celkových nutných a oprávněných
nákladů (uznatelných výdajů definovaných zněním textu podprogramu) na akci,
za dalších podmínek stanovených zněním textu podprogramu. Oprávněnými žadateli jsou
obec, nebo spolek. Indikátory:


podpoření organizovaní sportovci celkem (počet řádných a aktivních členů
bez funkcionářů)



podpoření sportovci kategorie děti a mládež (počet) – jedná se o děti a mládež
do 18 let věku (započítávají se i osoby, které v roce, ve kterém je podána žádost,
dovrší 18 let).
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Zdroj informací: https://www.msmt.cz/sport-1/zverejneni-dokumentacepodprogramu-133d-531-podpora
Možné využití – příspěvek na sportovní činnost.

4.9. Kotlíková dotace
Moravskoslezský kraj průběžně vyhlašuje dotační program „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji“ na podporu výměny stávajících nevyhovujících kotlů
na pevná paliva v rodinných domech, jehož cílem je motivovat majitele nevyhovujících
zdrojů tepla k výměně za ekologičtější a tím ke snížení emisí z lokálního vytápění
domácností v Moravskoslezském kraji.
Zdroj informací: https://www.msk.cz/verejna_sprava/granty_kotliky.html
Možné využití – pro občany obce, pro snížení emisí z lokálních topenišť a zlepšení
životního prostředí v obci.

4.10. Ministerstvo financí, Program 29821 - Podpora rozvoje
a obnovy materiálně technické základny regionálního školství
Program zahrnuje státní podporu obcím, dobrovolným svazkům obcí v oblasti
rozvoje a obnovy materiálně technické základny škol a školských zařízení, jejichž jsou
zřizovateli, při řešení potřeb zajistit dostatek vhodných prostor pro kvalitní výuku
zejména v oblasti základního školství, popř. mateřských škol včetně souvisejícího zázemí.
Cílem programu je především obnova a modernizace stávajících kapacit pro výuku včetně
zázemí, nikoliv jejich rozšiřování, respektive zasahování do koncepce rozvoje sítě
školských zařízení.
Z programu lze realizovat následující opatření:


nezbytnou údržbu částí budov, včetně oprav (konstrukcí obvodového pláště,
střech, podlah, fasád, oken, hydroizolací, vnitřních i venkovních rozvodů, atd.), jež
byla dlouhodobě v minulých letech zanedbávána,



rekonstrukce a modernizace stávajících budov a staveb nevyhovujících základním
provozním, ale často ani hygienickým podmínkám, jejichž stav se často blíží stavu
havarijnímu, a ani kapacitně neumožňují kvalitní plnění vzdělávacího procesu,



ojedinělou výstavbu nových budov a staveb.

Program zahrnuje nejen řešení vlastních prostor pro výuku - učeben univerzálních
a odborných, kabinetů, zázemí pro učitele, vedení školy, školníka, ale i dalších součástí se
školou provozně spojených, např. stravovací prostory, prostora pro tělovýchovu, družina,
tech. místnosti, apod. Povinná výše spolufinancování účastníka programu je 10 %.
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Možné využití: Údržba MŠ.

4.11 Investiční dotace pro JSDH obcí
Dotace na pořízení dopravního automobilu a na stavbu nebo rekonstrukci
požárních zbrojnic jednotek SDH obcí. O dotaci si mohou požádat všechny jednotky
sborů dobrovolných hasičů obcí, bez rozdílu kategorie, tedy i jednotky JPO V.
Ministerstvo vnitra poskytuje tuto dotace každoročně, mění podmínky – které
SDH, jaká technika, druh investice do požárních zbrojnic.
Výzva se vyhlašuje začátkem roku na rok následující.
Možné využití: rekonstrukce požární zbrojnice
Zdroj informací: http://www.hzscr.cz/

ZÁVĚR
Program obnovy obce Vršovice představuje strategický dokument pro rozvoj sídla,
jehož přínos spočívá ve vytvoření jasného systému priorit, identifikaci cílů a vyhledání
nástrojů a opatření k jejich dosažení. Program se stane nástrojem pro řízení obce v období
2021-2026 a zároveň podkladem pro průběžné srovnávání priorit a dosažených cílů.
Protože Program není dogmatem, může být doplňován v souvislosti s aktuálními
potřebami rozvoje obce. Nejpozději v roce 2026 bude plnění Programu vyhodnoceno
a budou vytvořeny podmínky pro jeho aktualizaci pro navazující období. Průběžná
aktualizace analýzy dotačních možností v operačních programech EU bude doplněna
na začátku nového dotačního období.
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Seznam zkratek
ČOV

čistírna odpadních vod

k. ú.

katastrální území

MAS

místní akční skupina

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

MNV

Městský národní výbor

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

MSK

Moravskoslezský kraj

MŠ

Mateřská škola

MZe

Ministerstvo zemědělství ČR

ObÚ

obecní úřad

OPZ

Operační program Zaměstnanost

OPŽP

Operační program životního prostředí

PDO

pevný domovní odpad

PRV

Program rozvoje venkova

IROP

Integrovaný regionální operační program

SCLLD

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

SDH

Sbor dobrovolných hasičů

SFDI

Státní fond dopravy a infrastruktury

SFŽP

Státní fond životního prostředí

SWOT

analýza silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení

ÚP

územní plán

ZŠ

základní škola
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