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Úvod
Dokument Program rozvoje obce Bohuslavice na období let 2016 – 2022 byl zpracován realizačním
týmem složeným z pracovníků moderátora - místní akční skupiny (MAS) Region HANÁ a zástupců
obce Bohuslavice. Proces byl v průběhu tvorby jednotlivých částí PRO konzultován a připomínkován
Programovací skupinou, která byla tvořena zástupci obce Bohuslavice, zejména z řad zastupitelů.
Dokument vychází z analytických podkladů Českého statistického úřadu, z Územního plánu obce
Bohuslavice a z konzultací s Programovací skupinou.
Program rozvoje obce je rozdělen na dvě části – analytickou a návrhovou. V rámci analytické části je
detailně popsaná charakteristika obce Bohuslavice, včetně analýzy SWOT, problémové analýzy
a dotazníkového šetření. V rámci návrhové části je stanovena vize obce na dalších 7 let. V této části
jsou také rozpracovány rozvojové priority s konkrétními aktivitami.
Obyvatelé obce se mohli zapojit do tvorby Programu rozvoje obce Bohuslavice prostřednictvím
dotazníkového šetření a také se k dokumentu vyjádřit na jednání zastupitelstva obce Bohuslavice.

Realizační tým:

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

Vedoucí realizačního týmu:

Ing. Ludmila Solovská

Programovací skupina:

Ing. Mgr. Roman Jedlička, Zdeněk Spurný, Miroslav Slouka, Jan Jančí,
Pavel Foret, Ladislav Mikeš, Edita Juřičková

Termín zpracování dokumentu:

říjen – prosinec 2015

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Program rozvoje obce schválilo v souladu s §84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, Zastupitelstvo obce Bohuslavice.

Datum schválení: 17. 12. 2015
Číslo usnesení: 2015/12/13/1
Starosta obce Bohuslavice
Ing. Mgr. Roman Jedlička
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1. SITUAČNÍ ANALÝZA OBCE
1.1 Území
Obec Bohuslavice leží 6 km vzdušnou čarou severovýchodně od Konice. Území náleží
k severovýchodnímu okraji Drahanské vrchoviny. Nadmořská výška obce je 409 m n. m. Bohuslavice
vznikly dle zápisů v obecní kronice posazením se dělného lidu kolem panského dvora, jenž patrně
patřil pánu Bohuslavovi – odtud jméno obce. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1288. Obec
do r. 1960 patřila okresu Litovel, poté okresu Prostějov. Několikrát došlo k slučování s okolními
obcemi, nyní je samostatná. Obec je vzdálená přibližně 24 km od města Prostějov.
Příslušnost k územně-správním celkům:
Kraj: Olomoucký
Okres: Prostějov
ORP: Konice
Bohuslavice jsou součástí mikroregionu Konicko, a je členem místní akční skupiny (MAS) Region
HANÁ, z. s.
Obec se rozkládá na ploše o rozloze 485,2 ha a k 1. 1. 2015 v ní žije 447 obyvatel. V rámci
olomouckého kraje patří obec Bohuslavice spíše k malým obcím, stejně tak v území Regionu HANÁ se
řadí k obcím menším.
Obec Bohuslavice se skládá pouze z 1 samostatné části obce: Bohuslavice. Je zde vymezeno pouze
jedno katastrální území.
Tabulka 1 Katastry obcí (výměra)

Katastrální území

Rozloha katastrálního území (ha)

Bohuslavice

485,2

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011

Obec Bohuslavice sousedí s obcemi: Luká, Vilémov, Olbramice, Krakovec, Raková u Konice, Rakůvka,
Hačky a Polomí.
Spádovým sídlem je město Prostějov.
Tabulka 2 Dojezdové vzdálenosti

Obec

Dojezdová vzdálenost Bohuslavice
(k OÚ) (km)

Dojezdová vzdálenost Prostějov
(centrum) (km)

Bohuslavice

1

23,5

Zdroj: https://www.google.cz/maps
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Mapa 1 – obec Bohuslavice

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

Geomorfologie
systém: Hercynský
provincie: Česká Vysočina
subprovincie: Krkonošsko – jesenická soustava
oblast: Jesenická oblast
celek: Zábřežská vrchovina
podcelek: Bouzovská vrchovina
okrsek: Přemyslovická pahorkatina, Ludmírovská vrchovina
Obec Bohuslavice je součástí Hercynského systému a nachází se na území geomorfologického okrsku
Přemyslovická pahorkatina, který nalezneme v jižní části obce. V severní části u sousední obce Luká,
je obec ohraničena Ludmírovskou vrchovinou. Je součástí celku Zábřežská vrchovina a podcelku
Bouzovská vrchovina. Obec leží v Jesenické oblasti v provincii Česká Vysočina, jejíž subprovincií je
Krkonošsko – jesenická soustava.
Vodstvo
Nejvýznamnějším tokem, odvodňujícím obec, je řeka Šumice, která je pravostranným přítokem řeky
Blaty. Katastrem obce protéká na východě Lucký potok (v 50. letech na něm bylo vybudováno 5
rybníků), dále potom přechází v Šumici. Západní a jižní částí obce protéká od ochozského údolí řeka
Pilávka.
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Tabulka 3 Přehled základních povodí na území Bohuslavic

Č.

Povodí toku

ČHP - Číslo hydrologického pořadí

Výměra základního povodí
celková (km2)

1.

Šumice

4-12-01-0050-0-00

19,43

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

Obec Bohuslavice leží uprostřed základního povodí, které náleží k řece Šumici.
Využití krajiny
Obec Bohuslavice se nachází v typické zemědělské kulturní krajině, s mírným zastoupením orné půdy.
Zemědělské půdy zabírají téměř 43,88 % rozlohy území, a z toho většina připadá na ornou půdu.
Zastoupení funkčních typů v řešeném území je dobře patrné z následující přehledné tabulky.
Tabulka 4 Využití krajiny v katastru obce Bohuslavice

Druh pozemku

Bohuslavice celkem (ha)

Orná půda (ha)
Zahrady (ha)
Ovocné sady (ha)

176,82
8,37
2,90

Trvalé travní porosty (ha)
Zemědělská půda celkem

24,62
212,71

lesní pozemky
vodní plocha - nádrž umělá
vodní plocha - rybník
vodní plocha - tok přirozený

228,55
0,00
7,42
2,93

zastavěná plocha - společný dvůr
zastavěná plocha - zbořeniště
zastavěná plocha - jiná
ostatní plocha - dobývací prostor
ostatní plocha - dráha
ostatní plocha - jiná plocha
ostatní plocha - manipulační plocha
ostatní plocha - neplodná půda
ostatní plocha – ostatní komunikace
ostatní plocha - silnice
ostatní plocha – sportovní a rekreační plocha
ostatní plocha - zeleň
Nezemědělská půda celkem
Celkem katastr

0,00
0,14
8,17
0,00
0,00
1,44
9,97
1,10
7,10
4,63
0,59
0,00
272,03
484,74

Zdroj: ČÚZK, 2015
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Následující tabulka vyobrazuje procentuální zastoupení dle typů ploch (celková výměra území,
zemědělská půda, lesní pozemky, nezemědělská půda atd.).
Tabulka 5 Procentuální zastoupení dle typů ploch

Druh pozemku

Výměra (ha)

% z celkové výměry území

celková výměra území
Zemědělská půda
lesní pozemky
Nezemědělská půda

484,74
212,71
228,55
272,03

100,00%
43,88%
47,15%
56,12%

Zdroj: ČÚZK, 2015

1.2 Obyvatelstvo
1.2.1

Demografická situace

Obec Bohuslavice má v současné době 447 obyvatel, nemá žádné místní části.
Počet obyvatel v letech 2004 – 2015 výrazně kolísá (graf 1). Největší pokles počtu obyvatel je
znatelný mezi roky 2005 – 2012 (z původních 494 na 446 obyvatel v rozmezí 8 let).
Trend posledních 4 let (od roku 2012 do současnosti) je stagnující počet obyvatel okolo hodnoty 446
osob.
Graf 1 Vývoj počtu obyvatel v letech 2005 – 2015 v obci Bohuslavice

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS k 30. 6. 2015)
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Změna počtu obyvatel
Mapa 2 Změna počtu obyvatel mezi roky 2008 a 2012

Zdroj: interní data MAS RH, z.s.

Při pětiletém porovnání mezi lety 2008 a 2012 je patrný velmi výrazný úbytek.
Jak názorně ukazuje předchozí kartogram – mapa 2, obce vzdálenější než Bohuslavice (Konicko)
vykazují silný úbytek, naopak obce v blízkosti Olomouce vykazují trvalý silný přírůstek.
Pohyb obyvatelstva – počty narozených a zemřelých, migrace
Tabulka 6 Počty narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých v letech 2008 – 2014 v obci Bohuslavice

Roky

Živě narození
celkem

Zemřelí celkem

Přistěhovalí celkem

Vystěhovalí celkem

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

9
6
2
4
9
9
3

11
10
7
8
8
7
3

10
16
7
8
13
9
9

8
17
6
7
24
11
8

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS k 30. 6. 2015)
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Graf 2 Počty narozených a zemřelých, migrace obyvatelstva v letech 2008 – 2014 v obci Bohuslavice

Zdroj: data z tabulky 6

Z tabulky 6 a grafu 2 můžeme vidět, že přírůstek obyvatelstva v jednotlivých letech se pohybuje okolo
hodnoty 9 osob za rok, s výjímkou let 2010, 2011 a 2014. Úmrtnost byla nejvyšší v letech 2008 a 2009
(11 osob). Nejvíce obyvatel se do obce Bohuslavice přistěhovalo v letech 2009 a 2013 (13 – 16 osob)
Nejvíce vystěhovalých bylo v roce 2012 (24 osob).
Důvod poklesu obyvatel je způsoben strukturou bytového fondu v obci, jehož vetšinu tvoří byty
v panelových domech, které nejsou přizpůsobeny pro obývání více generacemi.
Obyvatelstvo – rozdělení dle pohlaví
Tabulka 7 Rozdělení obyvatel v obci Bohuslavice dle pohlaví v letech 2008 – 2015

Roky

Počet obyvatel
celkem

ženy

muži

podíl (%) ženy

podíl (%) muži

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

471
466
462
456
446
446
447
447

244
240
239
237
237
232
233
233

227
226
223
219
209
214
214
184

51,8
51,5
51,7
52,0
53,1
52,0
52,1
52,1

48,2
48,5
48,3
48,0
46,9
48,0
47,9
47,9

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS k 30. 6. 2015)
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Z tabulky 7 - obyvatelstvo rozdělené dle pohlaví lze vyčíst, že procentní podíl počtu mužů a žen je
v obci téměř stejný a v jednotlivých letech se výrazně nemění.
Obyvatelstvo – rozdělení dle věkových skupin
Tabulka 8 rozdělení obyvatel v obci Bohuslavice dle věkových skupin v letech 2008 – 2014

Roky

Počet
obyvatel
celkem

Obyvatelé
ve věku 0–
14 let
celkem

Obyvatelé
ve věku 15–
64 let
celkem

Obyvatelé
ve věku 65
a více let
celkem

Obyvatelé 0-14
(%)

Obyvatelé
15-64 (%)

Obyvatelé 64 a
více (%)

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

471
466
462
456
446
446
447

65
66
66
65
66
67
66

342
339
334
335
326
322
322

64
61
62
56
54
57
59

13,8
14,2
14,3
14,3
14,8
15,0
14,8

72,6
72,7
72,3
73,5
73,1
72,2
72,0

13,6
13,1
13,4
12,3
12,1
12,8
13,2

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS k 30. 6. 2015)

Z tabulky 8 je vidět dlouhodobý trend stagnace ekonomicky aktivního obyvatelstva. Podíl dětí a
mládeže do 15 let a obyvatel v důchodovém věku se drží stabilně na stejné úrovni.
V porovnání s hodnotami Regionu HANÁ obec Bohuslavice kopíruje dlouhodobý trend. Nejpočetněji
je zastoupena věková kategorie 15-64 let. Obecně lze říci, že obyvatelstvo v území Regionu HANÁ
stárne. Největší nárůst v počtu seniorů byl zaznamenán v průběhu let 2012 a 2013, v obci Bohuslavice
spíše stagnuje na stejné úrovni.
Hustota osídlení
Hustota osídlení v obci Bohuslavice kopíruje počet obyvatel v obci, a pohybuje se kolem střední
hodnoty 125 obyvatel/km2.
V porovnání s okolními obcemi Regionu HANÁ je hustota zalidnění střední. Vysokou hustotu vykazují
obce větší, s vyšším podílem bytových domů na menší ploše (Lutín, Kostelec n. H.).
Vzdělanostní struktura obyvatelstva
Tabulka 9 Přehled obyvatelstva v obci Bohuslavice podle nejvyššího ukončeného vzdělání v roce 2011

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let
bez vzdělání
základní včetně
neukončeného
z toho podle střední vč. vyučení
stupně
(bez maturity)
vzdělání
úplné střední (s
maturitou)
nástavbové studium
10

Celkem

muži

ženy

394
1

174
1

220
-

88

25

63

178

97

81

88

33

55

4

2

2
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vyšší odborné
vzdělání
vysokoškolské

1

1

-

28

12

16

Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze)

Z tabulky 9 je patrné, že největší podíl představují osoby se středním vzděláním – bez maturity (45%),
úplného středního s maturitou a základního (22%) a vysokoškolského (7%). Z hlediska pohlaví výrazně
převažuje počet žen se základním a úplným středním vzděláním (s maturitou).
V porovnání s hodnotami ORP Konice (podíl středoškolsky vzdělaných obyvatel – 65,3%) je obec
Bohuslavice mírně nad průměrem (67%). Podíl osob s vysokoškolským vzděláním (7%) se pohybuje
okolo průměru ORP Konice (6,5%).
Porovnáme-li vzdělanostní úroveň obyvatel podle velikostních skupin obcí, je patrné, že v obcích
s nižším počtem obyvatel je vyšší zastoupení osob se základním vzděláním a středním vzděláním bez
maturity včetně vyučení. Naopak u obcí s vyšším počtem obyvatel (5 000 a více obyvatel) se zvyšují
podíly osob s úplným středním vzděláním s maturitou, vyšším odborným včetně nástavbového
a vysokoškolským vzděláním.

1.2.2

Sociální situace v obci

Sociální situace v obci Bohuslavice je na standardní úrovni, odpovídající situaci ve venkovských obcích
tohoto regionu. V obci se nevyskytují žádné výrazné sociální problémy ohrožující stabilitu
a bezpečnost obce, nebo vyžadujících specifické přístupy.
V Bohuslavicích se nenachází žádné sociálně vyloučené lokality dle aktuální „Analýzy sociálně
vyloučených lokalit v ČR (GAC spol. s r. o. 2015)“, jejímž zadavatelem je MPSV v ČR. Není zde ani
žádná soustředěná skupina národnostních menšin. V obci existuje pouze několik obyvatel, kteří jsou
dlouhodobě nezaměstnaní. V červenci 2015 činila nezaměstnanost v obci 3,1 % dle údajů statistiky
Úřadu práce.
Pro obyvatele obce jsou dostupné základní sociální služby poskytované subjekty v nedalekém okolí.
Podrobněji o těchto možnostech pojednává kapitola 1.5.4. Sociální péče.
Tato situace je v současné době dostačující, obec je součástí plánování „Komunitního plánu sociálních
služeb Konicka“.

1.2.3

Spolková, osvětová a informační činnost

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

služby výchovného charakteru

•

služby zaměřené na sportovní aktivity

•

služby zaměřené na rekreační aktivity

•

služby zohledňující specifické zájmy příslušníků cílové skupiny.
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Přehled spolků působících na území obce Bohuslavice:
Tabulka 10 Přehled spolků působících v obci

Spolek

Kontaktní osoba

Tel.

SDH
Bohuslavice

Bc. Petr Faltýnek,
(vedoucí sboru Ivo
Stražický)

731 619 892

MS
Bohuslavice

Zdeněk Spurný

E-mail

Profil činnosti

Členská
základna

požární bezpečnost

faltynek.petr@e
v obci, práce s mládeží,
mail.cz
kulturní akce

Zdenek.spurny@
774 547 816
seznam.cz

Ochrana životního
prostředí, práce
s mládeží

60

25

Zdroj: Vlastní zpracování

Podpora činnosti spolků ze strany obce
Následující tabulka 11 zobrazuje přehled materiální nebo finanční pomoci ve prospěch spolků. Obec
Bohuslavice finančně podporuje Myslivecké sdružení Bohuslavice a Sdružení dobrovolných hasičů
Bohuslavice.
Tabulka 11 Přehled materiální nebo finanční pomoci ve prospěch spolků

Název spolku

Finanční nebo jiná pomoc obce ve prospěch spolku/ročně

MS Bohuslavice

Finanční příspěvek – 15 000 Kč

SDH Bohuslavice

Finanční příspěvek – 15 000 Kč

Zdroj: Vlastní zpracování

Přehled nejvýznamnějších nemovitostí v majetku spolků
Majitelem všech nemovitostí využívaných spolky v obci je obec Bohuslavice.
Spolky se sídlem a působností na území obce jsou významnými pořadateli kulturních a společenských
akcí v obci i regionu. Přehled nejvýznamnějších akcí, které spolky a obec pořádají v průběhu
kalendářního roku je součástí kapitoly 1.5.5 Kultura.
Informovanost obyvatel
Pro informovanost obyvatel vydává obec dvakrát ročně obecní zpravodaj, také se zde využívá obecní
rozhlas a obyvatelé rovněž mohou využít internetových stránek obce: www.obec-bohuslavice.cz
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1.3 Hospodářství
1.3.1

Ekonomická situace

Charakter hospodářství v obci
Přítomnost podnikatelů v obci ovlivňuje nejen obecní rozpočet, ale přináší i neekonomické výhody.
Obce Bohuslavice je charakteristická různorodou strukturou podnikatelských subjektů s převahou
drobných řemeslníků. Pro obec Bohuslavice je typické odvětví stavebnictví a také obchod.
Ukazatel míry podnikání v obci vyjádřený prostřednictvím počtu všech podnikatelských subjektů k
počtu obyvatel v dané obci (násobeno tisícem v promilech) dosahuje hodnoty 127,5, (12,7%), což
odpovídá krajskému podprůměru (průměr za Olomoucký kraj činí 20% míry podnikání v obci). Přesto
takovéto míry podnikání dosahuje na 85% obcí v kraji. Většina okolních obcí dosahuje míry podnikání
kolem 10%.
Hospodářství v obci charakterizuje výše podílu na daních, které patří do rozpočtu obce. Jedná se o
daně sdílené a to daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, z podnikání, daň z příjmu
právnických osob placené obcemi nebo kraji a daň z přidané hodnoty.
Pro obec Bohuslavice představuje příjem z daní podnikatelských subjektů včetně DPH do rozpočtu za
rok 2013 částku ve výši 4,8 mil Kč. Takového příjmu z daní podnikatelských subjektů zdaleka
nedosahují obce v okolí. Příjem z daní subjektů je v obci Bohuslavice oproti okolním obcím navýšen
z důvodu zřizování MŠ a ZŠ.
Tabulka 12 znázorňuje výši odvedených daní podnikatelských subjektů do rozpočtu obce za
sledované období 10 let. Tabulku doplňuje graf 3, ze kterého je zřejmé, že odvod daní a tím
podnikatelská aktivita v obci mírně kolísá. Nejvíce daní plynulo do rozpočtu v posledním sledovaném
roce 2013, na základě změny zákona o rozpočtovém určení daní.
Tabulka 12 Výše odvedených daní podnikatelů do rozpočtu obce

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3,3 mil

3,1 mil

2,8 mil

3,1 mil

3,8 mil

3,4 mil

3,4 mil

3,1mil

3,2 mil

4,8 mil

Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní, k 31. 12. 2014

13

A. ANALYTICKÁ ČÁST

OBEC BOHUSLAVICE
PROGRAM ROZVOJE OBCE

A.1. SITUAČNÍ ANALÝZA

Graf 3 Vývoj výše odvedených daní podnikatelských subjektů
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Zdroj: www.rozpocetobce.cz, zpracování vlastní, k 31. 12. 2013

Počet obyvatel obce zaměstnaných v místních podnicích
Tabulka 13 ukazuje, kolik ekonomicky aktivního obyvatelstva celkem pracuje v jednotlivých
odvětvových strukturách podnikání v obci. Podnikatelské subjekty v obci zaměstnávají více jak
polovinu ekonomicky aktivního obyvatelstva.
Tabulka 13 Počet zaměstnaných v odvětví

Zaměstnaní
z toho
celkem
195 obyvatel v
Bohuslavicích

v zemědělství,
lesnictví a rybářství

ve službách

vyjíždějící za prací
mimo obec

10 obyvatel

82 obyvatel

52 obyvatel

Zdroj: Statistický lexikon obci za rok 2013

Struktura podnikatelských subjektů působících v obci
Podle Českého statistického úřadu v obci Bohuslavice vykonává aktivně podnikatelskou činnost na 57
subjektů (k 30. 6. 2015).
Tabulka 14 uvádí počet podnikatelských subjektů v letech. Z grafu je zřejmé, že počet aktivních
podnikatelských subjektů v obci roste, což je pozitivní skutečnost.
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Tabulka 14 Počet podnikatelských subjektů v letech

2008

2009

44

2010

2011

Data nejsou k dispozici

2012

2013

2014

53

55

57

Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní, k 31. 12. 2014

Graf 4 Vývoj počtu podnikatelských subjektů v letech
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Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní, k 31. 12. 2014

Strukturu podnikatelské činnosti dělíme podle odvětví a podle velikosti.
Odvětvová:
Podnikání je v Bohuslavicích nejvíce rozšířené v oblasti stavebnictví, které obecně zahrnuje
specializované a nespecializované činnosti, např. práce na novostavbách, provádění staveb a
přestaveb budov a inženýrských sítí. Druhým nejčastěji rozšířeným podnikatelským odvětvím je
zpracovatelský průmysl, dále také maloobchod nebo zemědělství, což je pro venkov typické.
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Graf 5 znázorňuje počet aktivitních subjektů v různých oblastech podnikání. Z grafu je zřejmé, že
převažuje stavebnictví, zpracovatelský průmysl, velkoobchod a maloobchod a profesní a technické
činnosti.
Graf 5 Počet aktivních podnikatelských subjektů v oblastech podnikání
16
14
12
10
8

Počet podnikatelských
subjektů

6
4
2

Nezařazeno

Vzdělávání

Veřejná správa a obrana; povinné
sociální zabezpečení

Administrativní a podpůrné činnosti

Profesní, vědecké a technické činnosti

Ubytování, stravování a pohostinství

Doprava

Velkoobchod a maloobchod; opravy a
údržba motorových vozidel

Stavebnictví

zemědělství, lesnictví, rybářství

Zpracovatelský průmysl

0

Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní

V rámci právní formy podnikání je pro obec Bohuslavice typické podnikat na základě živnostenského
oprávnění. Takovou to právní formu využívá na 41 podnikatelů. Tato skutečnost je charakteristická i
ve srovnání s okolními obcemi a není nijak zvláštní. Celkem 6 podnikatelů provozuje činnost na
základě právní formy obchodní společnosti (nejčastěji společnost s ručením omezeným). Dva
podnikatelské subjekty jsou provozovány jako akciová společnost, což není pro venkov příliš typické a
jen zřídka se tato právní subjektivita objevuje. Další možnosti podnikání dle právní formy lze
vypozorovat z tabulky 15.
Tabulka 15 přehled podnikání podle právní normy

RES - právní
forma Státní
organizace

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

RES - právní
forma Obchodní
společnosti

RES - právní
forma Družstevní
organizace

RES - právní
forma Živnostníci

RES - právní
forma Svobodná
povolání

RES - právní
forma Zemědělští
podnikatelé

RES - právní
forma Ostatní

1

2

6

1

41

3

0

5

Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní
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Velikostní:
Dle velikostní struktury v obci se řadí podnikatelské subjekty do 4 kategorií: podnikatelské subjekty
bez zaměstnanců, mikro podniky, malé, střední a velké podniky. Tabulka 16 uvádí počet
podnikatelských subjektů v jednotlivých kategoriích.
Tabulka 16 Podnikatelské subjekty dle počtu zaměstnanců

Počet subjektů bez zaměstnanců

32

Počet subjektů s 1-9 zaměstnanci - mikro podniky

8

Počet subjektů s 10-49 zaměstnanců - malé podniky

5

Počet subjektů s 50-249 zaměstnanci - střední podniky

1

Počet subjektů s >249 zaměstnanci - velké podniky

0

Zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=504505

Z tabulky 16 je zřejmé, že nejvíce podnikatelských subjektů je bez zaměstnanců, jedná se o drobné
živnostníky, kteří pro svoji činnost zaměstnance nepotřebují. Druhou početnější skupinou jsou
podnikatelské subjekty se zaměstnanci do 9 osob, tzv. mikro podniky, kterých je v Bohuslavicích 8.
V Bohuslavicích existuje 5 podniků zaměstnávající více jak 10 zaměstnanců a 1 podnik zaměstnávající
více jak 50 zaměstnanců. Tabulku 16 doplňuje graf 6, ze kterého je poměr struktury ekonomických
subjektů v obci zřejmý.
Graf 6 Počet podnikatelských subjektů podle velikosti
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Zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=504505
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Tabulka 17 uvádí přehled ekonomicky aktivních podnikatelských subjektů na území obce Bohuslavice.
Tabulka 17 Přehled ekonomicky aktivních podnikatelů

Podnikatelský subjekt název

Sídlo

Zaměření

Č+D - ISEKO spol. s r.

Bohuslavice 65

Ostraha majetku

DOPOSINVEST s.r.o.

Bohuslavice 18

Stavební činnost

HORYSPOL, družstvo

Bohuslavice 7

Rostlinná a živočišná výroba

Bohuslavice 13

Účetní a daňové poradenství

Bohuslavice 123

Výroba a obchod

Testpolymer EU s.r.o.

Bohuslavice 123

Výroba a obchod

ZS Bohuslavice, a.s.

Bohuslavice 7

Zemědělství

Jiří Dostál

Bohuslavice 76

Autodoprava

Josef Brach

Bohuslavice 105

Pokrývačské práce

Stanislav Mikmek

Bohuslavice 117

Malířské a natěračské práce

Miroslav Slouka

Bohuslavice 73

Pokrývačské práce

Ilona Žváčková

Bohuslavice 112

Maloobchod

Mgr. Ing. Roman Jedlička
- ekonomická kancelář,
spol. s r.o.
Remarkplast
compounding a.s.

Zdroj: Vlastní zpracování

Charakteristika klíčových podnikatelských subjektů
-

Remarkplast – Firma Remarkplast působí na trhu v oblasti výroby plastových výrobků, řadí se
mezi středně velké podnikatele. Je specialistou v oblasti výroby plastových kompaundů,
recyklace plastů a výroby lepeného těsnění. Počet zaměstnanců – 120.

-

DOPOSINVEST s.r.o. - Stavebně - montážní práce pozemního stavitelství, automobilová
doprava, prodej stavebního materiálu, dřevovýroba. Počet zaměstnanců: 90.

-

Jiří Dostál – Silniční motorová doprava, NKD. Počet zaměstnanců: 30

Spolupráce obce s podnikateli
Spolupracovat s místními podnikateli je pro obec velmi důležité, často taková spolupráce přináší
ekonomické, ale i neekonomické pozitiva. Spolupráce vzniká za potřeby dosažení určitého
společného cíle. Mnohdy spolupráce více subjektů přinese větší prospěch, než kdyby určitou činnost
vykonával subjekt sám. Na základě spolupráce obce s podnikatelským subjektem může dojít ke
zvýšení životní úrovně a kvality života obyvatel obce. Obce, při navázání spolupráce s podnikatelským
subjektem, by si měla klást otázky, zda taková spolupráce bude efektivní a účelná a zda jsou schopny
spolupracující subjekty společně komunikovat.
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Možnosti spolupráce obce Bohuslavice s firmou jsou takové:
- Firma se může podílet na rozvojových aktivitách obce, které by mohly zvýšit zaměstnanost
v obci či vzdělanost občanů
- Outsorsing: opravy, údržby, úklid objektů, stravování, ostraha objektů, úklid komunikací,
účetnictví, IT správa, řízení projektů.
Ekonomické výhody: úspory z rozsahu, zvýšení celkového užitku nebo efektivní alokace veřejných
prostředků
Neekonomické výhody: zkvalitnění služeb, distribuce zodpovědnosti a rizika
Podpora podnikání v obci
Obec je široce otevřena všem podnikatelským záměrům a plně podnikatelské subjekty na území
podporuje.
Plochy pro podnikání (k dispozici, poptávka)
Obce nevlastní žádné plochy vhodné pro podnikání, jediné prostory, které by byly vhodné, jsou
v areálu ZS Bohuslavice.
Potřeby podnikatelů
Téměř žádný podnikatel v obci nezaměřuje svoji podnikatelskou činnost výhradně na obec.
Charakter zemědělské výroby v obci
Obec Bohuslavice se nachází v typické zemědělské oblasti Hané. V obci přesto neexistují žádní
soukromí zemědělci. V obci však funguje zemědělské družstvo. Zemědělská půda činí 43% (212ha)
z celkové rozlohy obce, což není příliš velký podíl ve srovnání s okolními obcemi. Většinu zemědělské
půdy obdělává společnost ZS Bohuslavice, a.s.
Pozemkové úpravy v obci
V obci Bohuslavice nebyly dosud provedeny pozemkové úpravy.
Komerční služby v obci
Komerční služby jsou v obci bohatě zastoupeny nejen pro obyvatele obce, ale i pro široké okolí.
Nejčastěji se jedná o obchod nebo opravy a údržbu motorových vozidel či restaurační zařízení. Mezi
nejvýznamnější patří:
- Smíšené zboží
- Pohostinství
- Kadeřnictví
- Drogerie, oděvy
- Pošta
- Malířství
- Autoopravna
- Drobné řemeslné služby
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1.3.2

Trh práce

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo
Podnikatelské prostředí je podrobně popsáno v kapitole 1.3.1 (ekonomická situace). Zde se zaměříme
pouze na ekonomicky aktivní obyvatelstvo
Tabulka 18 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity v obci Bohuslavice (2011)

Celkem

muži

ženy

zaměstnanci
zaměstnavatelé

235
195
155
4

122
109
85
2

113
86
70
2

pracující na vlastní účet

27

18

9

pracující důchodci

11

7

4

ženy na mateřské
dovolené

3

-

3

40
209
98
71
12

13
83
31
35
6

27
126
67
36
6

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

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

Tabulka 19 Struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva v obci Bohuslavice v letech 2008 – 2014

Ekonomicky
Počet
aktivní
Roky obyvatel obyvatelstvo OSVČ
celkem
celkem (1536 let)

OSVČ
(%)

2008
2012
2013
2014

8,5
11,7
10,9
12,7

471
446
446
447

342
326
322
322

29
38
35
41

Jiná
Jiná
právní
právní
Zaměstnanci
forma Zaměstnanci
forma
(%)
podnikání
podnikání
(%)
45
54
56
58

13,2
16,6
17,4
18,0

268
234
231
223

78,4
71,8
71,7
69,3

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS k 30. 6. 2015)

V obci Bohuslavice převažuje počet osob zaměstnaných nad OSVČ a jinými právními formami
podnikání. Stabilně se tato míra drží okolo 75 % oproti OSVČ, které zaujímají pouze 11%.
Analýza příjmů a výdajů domácností – celorepublikové srovnání
Z výsledků analýz vyplývá, že největší peněžní příjmy mají domácnosti v hlavním městě Praze a ve
Středočeském kraji. Naproti tomu nejmenší objem peněžních příjmů domácností je v Ústeckém a
Moravskoslezském kraji. Peněžní příjmy a výdaje v Olomouckém kraji jsou spolu se Zlínským krajem
přibližně čtvrté nejnižší mezi všemi kraji.
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Nejvyšší celkové měsíční náklady na bydlení mají domácnosti v hlavním městě Praze a v Libereckém
kraji. Naproti tomu nejnižší náklady mají domácnosti v Kraji Vysočina a v Pardubickém kraji.
Domácnosti Olomouckého kraje se řadí mezi kraje s nejnižšími náklady.
Průměrná měsíční výše důchodů: Jedná se o průměrnou výši celkových důchodů (předčasné důchody,
invalidní důchody I. a II. stupně, vdovecké a vdovské důchody, sirotčí důchody) a důchodů starobních.
Olomoucký kraj v celorepublikovém srovnání vykazuje nejnižší průměrnou výši důchodů, což se
odráží ve vysokém procentu snížených úhrad za sociální služby poskytované v domovech pro seniory
v Olomouckém kraji. Tento stav dlouhodobě přetrvává a nejnižší důchody v mezikrajském srovnání
jsou evidovány od roku 2008.
Tabulka 20 Vyjíždějící do zaměstnání v obci Bohuslavice (rok 2011)

Vyjíždějících do zaměstnání celkem

v tom

72

v rámci obce

20

do jiné obce okresu

19

do jiného okresu kraje

29

do jiného kraje
do zahraničí

4
--

Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze 2011)

Z celkového počtu vyjíždějících do zaměstnání je více než polovina těch (54%), kteří za prací dochází
přímo do obce nebo dojíždí do jiné obce okresu, tzn. v dojezdové vzdálenosti do 20 km. Zbývajících
46% vyjíždějících míří za zaměstnáním do jiného okresu kraje nebo do jiného kraje.
Mapa 3 Míra nezaměstnanosti v roce 2008 v Regionu HANÁ

Zdroj: Vlastní zpracování
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Z mapy 3 - Míra nezaměstnanosti v roce 2008 je zřejmé, že obec Bohuslavice v tomto roce patřila
v Regionu HANÁ k obcím s vysokou mírou nezaměstnanosti, s výší 8,7 %. V roce 2015 již byla
v porovnání se všeobecným trendem nezaměstnanost nižší, ve výši 3,7 %.
Tabulka 21 Míra nezaměstnanosti podle pohlaví v obci Bohuslavice v letech 2008 – 2015

Roky
2008
2009
2010
2011
2013
2014
2015

Míra nezaměstnanosti Míra nezaměstnanosti Míra nezaměstnanosti - dosažitelní uchazeči
dosažitelní uchazeči
Dosažitelní uchazeči ženy
celkem *
muži
8,7
10,0
21,2
14,3
7,1
5,9
3,1

4,0
9,7
18,6
14,5
7,1
4,8
3,0

14,0
10,3
24,3
14,0
7,0
7,1
4,2

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS k 30. 6. 2015), statistika ÚP 2015

* jedná se o ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o
zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel od ledna 2013 nahradil
doposud zveřejňovanou míru nezaměstnanosti, která poměřovala všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání
pouze k ekonomicky aktivním osobám.
Dosažitelní uchazeči = jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání
při nabídce vhodného pracovního místa - tj. nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání

Graf 7 Míra nezaměstnanosti podle pohlaví v obci Bohuslavice v letech 2008 – 2015

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS k 30. 6. 2015), statistika ÚP 2015
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Z tabulky 21 a grafu 7 je zřejmé, že míra nezaměstnanosti byla v obci Bohuslavice nejnižší v roce 2015
(3,1%), svého vrcholu dosáhla v roce 2010 (21,2%), v dalších letech vykazuje výrazně klesající
tendenci.
V obci existuje pouze několik obyvatel, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní. V červenci 2015 činila
nezaměstnanost v obci 3,1 % dle údajů statistiky Úřadu práce.

1.3.3

Cestovní ruch

Obec Bohuslavice se nachází na pomezí prvních výběžků Drahanské vrchoviny a rovinaté Hané při
levém břehu řeky Moravy.
Níže jsou blíže popsány některé přírodní a turistické atraktivity v obci a nechybí samozřejmě seznam
ubytovacích a stravovacích služeb. Výčet kulturních atraktivit je umístěn v kapitole 1.5.5 Kultura, kde
je uveden seznam nejvýznamnějších kulturních památek v obci.
PŘÍRODNÍ ATRAKTIVITY V OBCI:
•

Bohuslavické rybníky – Soustava 6 rybníků se nachází východně od obce Bohuslavice u
Konice. Jejich výstavba započala roku 1950 a poslední šestý rybník byl vystavěn v roce 2005.
Jsou mokřadním biotopem ptáků. Účel plní jako chovné rybníky, proto je zde celoroční zákaz
rybolovu. Kolem rybníků je vedena vycházková trasa, kde je příležitost k přírodnímu koupání.
http://www.obec-bohuslavice.cz/index.php?nid=6084&lid=cs&oid=902738

Okolím také vede cyklistická trasa do Prostějova a Olomouce k hradu Bouzov a jeskyním Javoříčko.
Lákadlem obce Bohuslavice bývá tradiční pouť v neděli před nebo po svátku sv. Bartoloměje – 24.
srpna.
V obci je k dispozici Místní knihovna s přístupem na internet.
OSTATNÍ TURISTICKÉ ATRAKTIVITY V OKOLÍ:

23

•

zámek Náměšť na Hané – 9 km, zámek byl postaven na přání hraběte Ferdinanda
Bonaventury z Harrachu v roce 1766. Do té doby přebýval v tzv. Dolním zámku, dnes je to
budova sladovny. Toto nové letní sídlo nechal vystavět v raně klasicistním slohu se zřetelnou
inspirací francouzskými vzory. Ve stejné době hrabě z Harrachu nechal vybudovat kruhový
park kolem zámku a vysázet lipová stromořadí, která vedou do čtyř světových stran. Po smrti
hraběte v roce 1778 zdědila zámek jeho dcera Marie Róza, provdaná za hraběte Kinského. V
roce 1916 Hrabě Evžen II., poslední z rodu Kinských, prodal zámek obchodníkovi se železem
Františku Ottáhalovi. Manželé Ottáhalovi zámek zmodernizovali, byla zde zavedena voda,
elektřina a také ústřední topení. Když v roce 1943 František Ottáhal zemřel, byl zámek
rozdělen mezi jeho děti a ženu. V roce 1945 byl dle Benešových dekretů majetek rodině
zkonfiskován a zámek byl pak ve správě Vlastivědného muzea v Olomouci. Od 1. července
2000
je
majetkem
městyse
Náměšť
na
Hané.
Více
informací
na
www.zamek.namestnahane.cz

•

zřícenina hradu v Náměšti na Hané – 9 km, Náměšťský hrad stával na ostrožně nad pravým
břehem potoka Šumice na jihozápadním okraji obce Náměšť, zvané Kapounov, v místě, kde
se dosud říká Na hradě. Jádro hradu chránila od jihozápadu k jihovýchodu ve velkém oblouku
soustava příkopů, celé hradisko má obvod 150 m a největší průměr 50 m. O vzniku hradu
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nemáme žádnou zprávu, snad byl postaven na ochranu biskupské části Náměště. Zřícenina
hradu existovala ještě v 18. Století, postupem doby zde místní obyvatelé získávali vhodný
stavební materiál. Do dnešní doby se z hradu zachovaly jen zbytky zdiva a příkopů v terénu.
•

dolní zámek (Sladovna) – 9 km, na místě dnešní sladovny (Dolního zámku) původně stála
tvrz. První zmínka o ní pochází z roku 1490, postavena však byla zřejmě již v polovině 14.
století. Šlechticem, který nechal tvrz postavit, byl pravděpodobně Zbyněk z Vrahovic. Od roku
1536 byli vlastníky tvrze v Náměšti Bruntálští z Vrbna. Tato tvrz byla v roce 1556 přestavěna
na renesanční zámek. V roce 1665 dokončena obnova zámku po švédském zpustošení. Od
roku 1768 sloužil dolní zámek jako textilní manufaktura, později využit jako sladovna.

•

kostel narození Panny Marie – 8 km, Konice, kostel Narození Panny Marie v Konici je
nepřehlédnutelnou dominantou celého města. Stojí v těsné blízkosti zdejšího barokního
zámku a je s ním i stavebně propojen. Samotný kostel je jednolodní budova s odsazeným a
uzavřeným kněžištěm. Loď obdélníkového půdorysu má po obou stranách kaple – sv. Trojice
a Panny Marie Bolestné

•

zámek Konice – 8 km, barokní zámek, zámek vznikl přestavbou starší tvrze ze 14. stol. Do
konce 17. stol. byl často přestavován v gotickém, renesančním a poté barokním slohu. Dnes
zámek slouží jako umělecká škola, koncertní a obřadní síň, atd.

•

Ochozská kyselka – 4 km, pod vesnicí, východním směrem, se nachází údolí potoka Pilavky.
Tento potok proteče Rakovským údolím a vlévá se u obce Krakovec do větší Šumice, která je
přítokem Blaty. A právě v tomto údolí, pod obcí Ochoz se nacházejí dva zdroje zapomenuté
Ochozské kyselky. Již před rokem 1900 byly známy prameny, jež vyvěraly ve svahu ze tří
žlábků. Z jednoho žlábku vyvěrala kyselka, z druhého sirná voda a ze třetího povrchová voda.
Chemické rozbory ukázaly, že kyselka je železito - alkalická. Po roce 1925 se tu budovaly lázně
(budoval je Dr. Josef Špaček, rodák z Laškova), ale brzy zanikly. Několik let zde fungoval
hostinec a taneční sál. V současnosti je však Ochozská kyselka jen v jedné studánce
s altánkem a údolí chybí dostatečná údržba a vytvoření turisticky atraktivních objektů.

•

Terezské údolí – 9 km, Náměšť na Hané. Tato přírodní rezervace se nachází na okraji
Zábřežské vrchoviny a rozprostírá se mezi Laškovem a Náměští na Hané. Rozloha území je 7,6
km2 a jedná se o geomorfologicky, botanicky, zoologicky a archeologicky mimořádné
hodnotné území. Protéká jím říčka Šumice, pramenící v Bouzovské vrchovině. Břehy Šumice
obklopují rozsáhlé smrkové a lužní lesy. Nejvyšším vrcholem přírodního parku je Křemela ve
výšce 406 metrů nad mořem. Údolí je pojmenováno po dívce Terezce, která měla být
nespravedlivě vězněna v tvrzi v Náměšti na Hané, dnes na tomto místě stojí pivovarská
sladovna. Středem Terezského údolí vede šestikilometrová naučná stezka, částečně po žluté
značce a částečně po zpevněné a polní cestě údolím od samoobsluhy v Náměšti na Hané k
zámku v Laškově. Má dvanáct zastavení včetně tří vstupních tabulí. Texty přibližují historii
území a sídel, přírodovědné a krajinářské zajímavosti. Stezkou se dá projet i na kole.

UBYTOVÁNÍ:
V Bohuslavicích se nenachází ubytovací zařízení. V nejbližším okolí nalezneme:
•
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hospůdka a ubytování na Chalupě – 2 km, Hačky. Součástí objektu je restaurace a penzion se
dvěma apartmány (1 pro 3 osoby, 1 pro 5 osob s možností přistýlky). Oba apartmány mají
vlastní sociální zařízení, k dispozici je samostatná kuchyňka s lednicí.
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chalupa u Konvičků – 2 km, Hačky. Chalupa poskytuje možnost ubytování pro 12 osob ve 3
ložnicích. K dispozici je vlastní vybavená kuchyně.
Sport klub Hvozd – 4 km, plně vybavené apartmány s vlastním sociálním zařízením (5x
dvoulůžkový apartmán, 1x čtyřlůžkový apartmán).
ekologická farma Hvozd – 4 km, ekologická farma s chovem dojného i masného skotu, ovcí a
koz, prodejem mléka ze dvora, firemní výrobou sýrů a ubytováním pro hosty (2x dvoulůžkový
pokoj s možností přistýlek až na 4 a 3 lůžka). Společná kuchyňka a sociální zařízení.
Budětský žleb – 7 km, Budětsko.
restaurace a penzion Živnostenský dům – 7 km, Konice, možnost ubytování pro turisty,
obchodní zástupce a zaměstnance firem. K dispozici je 8 pokojů. Vybavení pokojů je
standardní bez sociálního zařízení a sprchy, toto se nachází na hlavní chodbě. Je zde možnost
využít i menší kuchyňky, kde si můžete uvařit kávu či ohřát jídlo. Součástí je i restaurace,
která nabízí teplou i studenou kuchyni.
penzion na Výsluní – 7 km, Konice, poskytuje 7 pokojů. Součástí penzionu je společenská
místnost s krbem a televizí vhodná pro různé aktivity. Pokoje jsou vybaveny postelí, stolem,
židlí a skříní.
turistická ubytovna TJ Sokol Náměšť na Hané – 9 km, kapacita 12 lůžek se společnou
kuchyňkou, WC a sprcha společná, internet k dispozici přes wi-fi. Tento druh ubytování je
vhodný pro turisty, pracovní skupiny, nenáročné klienty.
turistická ubytovna SK Náměšť na Hané – 9 km, kapacita 84 lůžek se společným sociálním
zařízením.
ubytování Betánie – 9 km, turistická ubytovna je umístěna v objektu fary v Náměšti na Hané
v zadní části budovy se samostatným vstupem. Ubytovna je obdélníková místnost, kde je
navržen ubytovací prostor s kapacitou 8 lůžek. Místnost je rozčleněna na lůžkovou část
(8 lůžek), společenskou část (4 místa k sezení, koutek pro přípravu stravy s vařičem a dřezem
s teplou vodou, prostor pro uložení sportovního vybavení cca 2 m2).

V obci chybí ubytování lepší kategorie, které je k dispozici v nedalekém Prostějově (27 km) např.
Grandhotel Prostějov, pension Alberta, pension u Paroháče, hotel Gól, hotel Avion, Penzion z Chmelů
atd., nebo v Olomouci (25 km) např. hotel ibis Olomouc Centre, hotel Clarion Congress Olomouc, NH
Collection Olomouc Congress a další.
STRAVOVÁNÍ:
•
•
•
•

•
•
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hospoda ,,Na sýpkách" – Bohuslavice.
hospůdka a ubytování na Chalupě – 2 km, Hačky. Součástí objektu je restaurace a penzion se
dvěma apartmány (1 pro 3 osoby, 1 pro 5 osob s možností přistýlky). Oba apartmány mají
vlastní sociální zařízení, k dispozici je samostatná kuchyňka s lednicí.
rybářská bašta u Šmídů – 7 km, Konice. Nabízí teplou i studenou kuchyni, rybí speciality či
nealkoholické a alkoholické nápoje.
restaurace a penzion Živnostenský dům – 7 km, Konice. Možnost ubytování pro turisty,
obchodní zástupce a zaměstnance firem. Restaurace má oddělené prostory pro kuřáky a
nekuřáky. K dispozici jsou teplé i studené nápoje, možnost pronájmu salonku. Restaurace má
kapacitu 50 míst a salonek 30 míst. V letním období je ve dvoře otevřena letní zahrádka s
kapacitou 80 míst s možností venkovního grilování a pro děti je zde pískoviště se skluzavkou a
trampolína.
Litovel klasik restaurant – 7 km, Konice. Restaurace nabízí teplou i studenou kuchyni,
k dispozici je wi-fi připojení, zahrádka, salonek a parkoviště.
Zámecká restaurace – 9 km, Náměšť na Hané, teplá i studená kuchyně, k dispozici je
parkoviště a v letních měsících venkovní zahrádka.

A. ANALYTICKÁ ČÁST

OBEC BOHUSLAVICE
PROGRAM ROZVOJE OBCE

A.1. SITUAČNÍ ANALÝZA
•

Antonio Ristorante – 9 km, Náměšť na Hané, pizzerie spolu s teplou i studenou kuchyní.
K dispozici je parkoviště a zahrádka, která je v provozu v letních měsících.

Infocentrum – nejbližší ITC se nachází v nedaleké Konici (8 km). Turistické informační centrum (TIC) v
Konici - (provozní doba: Pondělí – Pátek: 9:00 – 12:30 a 13:00 – 16:00 hod., tel.: 582 334 987, Mobil.:
739 333 721, e-mail: lexmanova@mekskonice.cz).

1.4 Infrastruktura
1.4.1

Technická infrastruktura (rozpracovat i pro jednotlivé části obce)

Kanalizace
Tabulka 22 Počet napojených obyvatel na kanalizaci v obci

Obec
Bohuslavice

Počet obyvatel
(1/2015)

Počet napojených
obyvatel (2010)

Předpokládaný
vývoj r. 2015

Podíl napojení
obyvatelé/
obyvatelé

447

200

200

45%

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

V obci Bohuslavice je částečně vybudována jednotná kanalizace DN 300 – 500 napojená na ČOV. Na
kanalizaci je napojena část obyvatel - splaškové vody z 57 b.j. – farská zahrada, přilehlá zástavba a ZD
Bohuslavice. Na kanalizaci se nachází jeden dešťový oddělovač s poměrem ředění 1:5.
Jednotnou kanalizaci i ČOV provozuje V&K Prostějov. V místech, kde v obci není vybudována jednotná
kanalizace, jsou splaškové OV z nemovitosti odkanalizovány do jímek na vyvážení. ČOV Bohuslavice je
navržena a realizována jako malá aktivační čistírna typu Hydroconzult Bratislava typ MČ 1 000.
Sestává z těchto objektů: předčištění, biologické čištění, kalové hospodářství (2 kalojemy),
kompresorovna a provozní budova. Údaje o stávající jednotné kanalizaci: Délka sítě 1 300 m ČOV
(1010 EO) 250 m3/den
Pro odvádění dešťových a podzemních vod je v obci vybudována dešťová kanalizace, která je
zaústěna do Luckého potoka. Tato kanalizace není ve správě VaK Prostějov. V obci bude v navrhnuté
dobudování kanalizace - nová splašková kanalizační síť DN 250 – 400, která zajistí odvádění
odpadních vod z celé obce. Nová splašková kanalizace bude napojena na stávající kanalizaci a ČOV.
Bude řešena jako gravitační a přečerpávací. Stávající kanalizace bude i nadále využívána jako dešťová.
Údaje o navržené kanalizaci: délka nové kanalizační sítě 2 000 m. Alternativně se uvažuje rovněž s
napojením sousední obce Hačky na kanalizační síť Bohuslavic. Na ČOV Bohuslavice bude připojena i
obec Polomí.
Vodovody
Tabulka 23 Počet napojených obyvatel na vodovod v obci

Obec

Počet obyvatel
(1/2015)

Počet zásobených
obyvatel (2010)

Předpokládaný
vývoj r. 2015

Počet zásobených
obyvatel/počet
obyvatel

Bohuslavice

447

447

447

100 %

Zdroj: http://mapy.kr-olomoucky.cz/prvk/
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Obec má vybudovaný veřejný vodovod, která je součástí SV Konice. Vodovod je v majetku, správě i
provozu společnosti V&K Prostějov, a.s. Hlavním zdroje pitné vody SV Konice je jímací území Hvozd s
vydatností zdrojů 19,6 l/s-1 . Zásobování obce pitnou vodou je ze systému SV kterým je voda
přívodním řadem ze šachty S21 z PVC DN 100 délky 1 739 m dopravována až do VDJ Bohuslavice 1 x
100 m3, max. hl. 475,12 m n.m. Odtud je gravitací zásobena rozvodná vodovodní síť v obci. Rozvodná
síť je vybudována z PVC DN 80 – 150 o celkové délce 3 706 m. Je vybudována jako částečně
zaokrouhlovaná s koncovými větvemi a je na ni 108 vodovodních domovních přípojek, na které je
napojeno téměř 100 % trvale bydlících obyvatel. Vodovod je v dobrém stavu. V roce 2015
Plynovod
Obec Bohuslavice je plynofikována většina obyvatel je na něj napojena. Plynovod je v dobrém
technickém stavu a není proto nutné do něj v dalších letech investovat.
Informační servis obce
Občané obce Bohuslavice jsou informování pomocí těchto způsobů. Pomocí obecní vývěsky,
internetových stránek obce a obecní rozhlas.
Veřejné osvětlení a elektrická síť
Veřejné osvětlení v obci již bohužel nevyhovuje standardům, které jsou v dnešní době požadovány.
Osvětlení je již i ve špatném technickém stavu. Výměna veřejného osvětlení je též nutné kvůli
energetickým úsporám obce, kdy po nahrazením stávajících lamp veřejného osvětlení technologii led
dojde ke snížení nákladů až o polovinu původních. V rámci rekonstrukce veřejného osvětlení by
rovněž mělo dojít k položení elektrické sítě do země.
Datové sítě, kabelové rozvody
V obci je vybudován optický kabel. Je zde využívána telefonní linka pro ADSL a VDSL internet.
Připojení přes telefonní linku je zajišťováno pomocí O2. Rychlost i kvalita připojení je na standartní
úrovni. Připojení na internet je též možné pomocí WIFI a poskytovatelů: T&J Computer, Planet.
Odpadové hospodářství
V obci Bohuslavice je směsný komunální odpad vyvážen jednou za 14 dní. Odvoz směsného
komunálního odpadu zajišťuje ASA, a.s. Litovel. Na území obce je dvakrát ročně zajištěn svoz
velkoobjemového a nebezpečného odpadu. V rámci třídění odpadů existují 4 sběrná místa, kde
občané mohou odložit tříděný odpad jako plasty, papír, sklo bílé i barevné a nápojové kartony. Na
obecním úřadě mají možnost odložit i drobná elektrozařízení a baterie. Obec má rovněž na svém
pozemku kontejnery na bioodpad, které po naplnění odváží do kompostárny v Budětsku nebo
Jevíčku. V obci Bohuslavice se nachází zrekultivovaná skládka odpadu.
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Napojení obce na silniční a železniční síť
Obec Bohuslavice je napojena na silniční síť díky komunikacím 3. třídy a to III/37340, III/4481 a
III/37315. Tyto komunikace nejsou v dobrém stavu. Obcí Bohuslavice prochází komunikace III/37340,
která není v dobrém stavu a byla by potřeba její rekonstrukce, avšak po provedení všech rekonstrukcí
či vybudování dalších sítí. Obec je dále napojena na silnici III. třídy III/4481, která vede do města
Prostějov a města Litovel.
Z města Prostějov je dále možné se napojit na dálniční sít a to díky R46. V tomto případě je
vzdálenost na nájezd R46 cca 21,5 km a to u Olšan u Prostějova. Dále je možné se napojit na R35 ve
směru na Mohelnici, kde je vzdálenost na nájezd do Nasobůrek cca 14,1 km.
Nejbližší napojení obce na železniční trať (trať 271 Prostějov- Kostelec na Hané- Konice- Chornice) je
Konici- 8,2 km a odtud se občané mohou dostat dále do Prostějova na železniční trať OlomouceProstějov- Vyškov- Brno. Nicméně spoje z Konice nejsou moc časté a lepší dostupnost je zajištěna
pomocí autobusové dopravy. Dopravní zatížení je minimální díky faktu, že obec neleží na důležité
dopravní trase, která by vedla přímo přes obec.
Mapa 4 Krajské silnice na katastru obce

Zdroj:http://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Orthoimagery&keywordList=inspire
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Tabulka 24 Seznam krajský cest procházejících katastrem obce

Číslo

Silnice

Technický stav

III/37340

Silnice Olbramice- BohuslaviceHvozd

III/4481

Silnice Polomí- BohuslaviceRakůvka

III/4481a
III/37315

Silnice Bohuslavice- Raková
Silnice Bohuslavice- Vilémov

Silnice v intravilánu i extravilánu je ve špatném
stavu a je nutná rekonstrukce
Silnice v extravilánu ve špatném stavu. Silnice
v intravilánu je též ve špatném stavu a je nutná
rekonstrukce
Silnice v extravilánu obce ve špatném stavu
Silnice v extravilánu obce ve špatném stavu

Zdroj: Vlastní šetření

Místní komunikace
Obec disponuje sítí místních komunikací o celkové délce cca 2273 m. Výše uvedená délka je rovna
délce všech místních komunikací v obci Bohuslavice.
Z celkové výměry je 45m v havarijním stavu s nutností rekonstrukce v nejbližší době. Ostatní
komunikace jsou ve zhoršeném stavu a jsou kryty živicí. Podrobná mapa stavu místních komunikací
lze naleznout v mapové příloze, kde jde jasně vidět stav místních komunikací a jejich lokalizace.
Místní komunikace jsou udržovány vlastními kapacitami, v případě nedostatku vlastních kapacit
vypomáhají s údržbou najatí soukromí podnikatelé.
Tabulka 25 Stav a délka místních komunikací v obci

Obec

Stav místních komunikací

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

Celková délka místních komunikací
v daném stavu
Cca 718 m

Cca 45 m

Cca 1510 m

Zdroj: Vlastní šetření

V obci Bohuslavice nejsou řešena parkovací místa. Problematika parkovacích míst by měla byt řešena
po komplexní rekonstrukci místních a krajských komunikací, která bude muset proběhnout po
vybudování nové splaškové kanalizace.
Cyklodoprava není v současné době v obci nijak řešena. Přes obec nevedou žádné cyklostezky.
Běžná údržba komunikací je řešena obcí, kdy se zametá a řeší se běžný úklid či lehké opravy, zasypání
atd.
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Chodníky v obci

Chodníky v obci Bohuslavice nejsou v dobrém stavu, avšak jsou i místa, kde chodníky chybí. V rámci
vypracování programu rozvoje obce Ochoz došlo k zjištění stavu všech chodníků v obci. Rovněž byla
zjištěna potřeba vybudování chodníků nových podél komunikace krajské komunikace. Stav chodníků,
celkové metry lze vyčíst z tabulky 26 a z přiložené mapy v příloze tohoto dokumentu.
Chodníky v obci Bohuslavice je nutné řešit, ale toto bude navazovat na další investiční akce obce.
V obci chybí chodníky podél krajské komunikace, v nových lokalitách pro výstavbu rodinných domů.
Část stávajících chodníků je ve špatném stavu proto je bude nutné rekonstruovat.

Tabulka 26 Chodníky v obci

Celková délka chodníku v daném
stavu

Obec

Stav chodníku

Bohuslavice

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

Cca 0 m
Cca 2111 m
Cca 384 m

Zdroj: Vlastní zpracování

Dopravní obslužnost
Tabulka 27 Dostupnost a vzdálenost měst Olomouce a Prostějova

Bohuslavice

Vzdálenost (km)

Dostupnost (min)

Olomouc

25,4

80

Prostějov

23,8

60

Zdroj: Vlastní šetření

Počet spojů autobusů do města Prostějov je 16 a to ve všední den. O víkendu je celkový počet spojů
7. Doba, za kterou mohou občané docestovat do města Prostějova je cca 60 minut. Dopravní spojení
mezi Bohuslavicemi a krajským městem Olomouc je možno přes pracovní dny 25 spoji. A o víkendu je
možné se dopravit do krajského města 8 spoji. Průměrná doba, která je potřeba na dopravu do
krajského města je cca 80 minut, některé spoje jedou do krajského města i více než dvě hodiny a to
díky faktu, že je nutné přesedat na jiný autobus či vlak. Na většinu návazných spojů je nutné
přesedat v městě Konice či Drahanovice. Spoje jsou zajišťovány například ARRIVA MORAVA a.s.,
České dráhy a.s. a FTL- First Transport Lines a.s., Tourbus a.s. a Vojtila.
Obec nemá v majetku žádný dopravní prostředek, kterým by vozila občany jak na kulturní akce, tak
k lékaři či za prací, jelikož je tato aktivita dostatečně pokryta soukromými subjekty. Obec je zapojena
do systému IDSOK. V rámci dopravní obslužnosti nechybí žádné spoje. Obec je zapojena do KIDSOK.
Území leží mimo zájmy dopravy vodní, letecké a mimo zájmy výstavby dálnic, resp. rychlostních
komunikací.
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1.5 Vybavenost
1.5.1

Bydlení

Níže uvedená tabulka zobrazuje domovní fond v obci Bohuslavice. Tato tabulka vychází ze SLDB
(sčítání lidu, domů a bytů) z roku 2011.
Tabulka 28 Domovní fond

rodinné
domy

Celkem
Domy úhrnem
Domy obydlené
fyzická osoba
obec, stát
z toho podle
vlastnictví
bytové družstvo
domu
spoluvlastnictví
vlastníků bytů
1919 a dříve
z toho podle
1920 - 1970
období
1971 - 1980
výstavby nebo
1981 - 1990
rekonstrukce
1991 - 2000
domu
2001 - 2011

bytové
domy

ostatní
budovy

104
81
68
1

92
70
67
-

9
9
1
1

3
2
-

7

1

6

-

14
24
14
16
9
2

13
23
12
10
9
2

1
2
6
-

1
-

Zdroj: ČSÚ (veřejná databáze, SLDB 2011)

Z tabulky 28 je patrné, že v Bohuslavicích bylo v roce 2011 (SLDB) celkem 92 rodinných domů, 9
bytových domů a 3 ostatní budovy. Z toho obydlených rodinných domů bylo 70 (tj. 86 %), obydlených
bytových domů bylo 9 (11%) a 2 (tj. 3 %) ostatní budovy. Fyzických vlastníků rodinných domů bylo 67
osob a 1 vlastník bytového domu. Bytové družstvo vlastnilo 1 bytový dům, 1 rodinný dům a 6
bytových domů bylo ve spoluvlastnictví vlastníků bytů. Dále je možné z tabulky vyčíst období
výstavby nebo rekonstrukce domu v jednotlivých letech.
Další tabulka 29 zobrazuje obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místností.
Celkem obydlených bytů je 144, obydlených rodinných domů bylo 81, 61 bytových domů a 2 ostatní
budovy. Z toho právního důvodu užívání bytu je celkem 65 rodinných domů ve vlastním době, 36
bytových domů v osobním vlastnictví, 1 nájemní rodinný dům a 23 nájemních bytových domů. Dle
tabulky se v Bohuslavicích nachází 1 družstevní bytový dům. Dále z níže uvedené tabulky můžeme
vyčíst počet obytných místností v rodinných či bytových domech.
Tabulka 29 Obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místností

rodinné
domy

Celkem
Obydlené byty celkem
ve vlastním
z toho
domě
právní
důvod
v osobním
užívání bytu vlastnictví
31

bytové
domy

ostatní
budovy

144

81

61

2

65

65

-

-

36

-

36

-
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rodinné
domy

Celkem

z toho s
počtem
obytných
místností

nájemní
družstevní
1
2
3
4
5 a více

24
1
6
9
35
42
46

bytové
domy
1
4
5
18
22
30

ostatní
budovy
23
1
2
4
16
20
16

1
-

Zdroj: ČSÚ (veřejná databáze, SLDB 20011)

Informace z katastrálního úřadu (ČÚZK) - statistické údaje uvádějí, že k 25. 10. 2015 je v obci 98
rodinných domů č.p., 2 bytové domy č.p., 2 objekty rodinné rekreace č.p., 4 garáže č.e., 31
zemědělských staveb bez čp/če., 6 zemědělských usedlostí bez čp /če., 1 rozestavěná budova atd.
Více údajů prezentuje níže uvedená tabulka 30.
Tabulka 30 Statistické údaje z ČÚZK (stav ke dni: 25. 10. 2015) – katastrální území obce Bohuslavice
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Typ údaje

Způsob využití

Počet

č.p.

byt.dům

2

č.p.

jiná st.

2

č.p.

obč.vyb.

5

č.p.

rod.dům

98

č.p.

rod.rekr

2

č.e.

garáž

4

č.e.

jiná st.

1

č.e.

obč.vyb.

1

č.e.

rod.rekr

3

č.e.

zem.stav

1

bez čp/če

doprava

1

bez čp/če

garáž

7

bez čp/če

jiná st.

11

bez čp/če

obč.vyb.

10

bez čp/če

tech.vyb

2

bez čp/če

výroba

2

bez čp/če

zem.stav

31

bez čp/če

zem.used

6

rozestav.

1

Celkem BUD

190
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Typ údaje

Způsob využití

Počet

byt.z.

byt

59

Celkem JED

59

LV

306

spoluvlastník

462

Zdroj: ČÚZK (stav ke dni 04. 10. 2015)

Sociální bydlení
Obec plánuje výstavbu sociálních bytů v následujících letech.
Rozvojové plochy, územní plán (plochy připravené pro bytovou výstavbu):
Obec má zpracovaný Územní plán (včetně čtyř jeho změn).
Zanedbané a nevyužívané budovy:
V obci se nachází 4 nevyužívané budovy, z nichž pouze jedna je ve vlastnictví obce. Uvedená budova
se plánuje rekonstruovat na sociální bydlení.

1.5.2

Školství a vzdělávání

Obec Bohuslavice je zřizovatelem základní školy a nově od září 2015 i mateřské školy. Technické
vybavení školy odpovídá normám. Průběžně probíhá jeho modernizace.
Pro děti a žáky je k dispozici družina s kapacitou 25 a školní jídelna s kapacitou 500 osob. K dispozici
jsou i mimoškolní aktivity a kroužky pro děti.
Mateřská škola
V obci Bohuslavice vznikla nově mateřská škola v roce 2015 s jedním oddělením a výdejnou školní
jídelny s kapacitou 120 osob.
Tabulka 31 uvádí kapacitu dle Rejstříku škol a školských zařízení a reálnou naplněnost. Do mateřské
školy dochází děti z Bohuslavic, Haček, Polomí nebo Klužínku. Pro více obcí mateřská škola spádová
není. Problém s naplněností v mateřské škole není.
Tabulka 31 Kapacita a naplněnost škol a školských zařízení

Rok

Kapacita

Naplněnost

Volná místa

2015/2016

25

20

5

Zdroj.: Rejstřík škol a školských zařízení a vlastní šetření, 2015.

Mateřská škola má celkem 2 pedagogy, kteří jsou plně zaměstnaní. Mateřská škola nedisponuje
speciálním pedagogem – do školy dojíždí logoped. Na jednoho učitele připadá v průměru 10 dětí.
Základní škola
Zřizovatelem úplné základní školy je obec Bohuslavice. Základní škola má 9 stupňů školní docházky a
pro školní rok 2014/2015 ji tvořilo 7 tříd, základní škola je školou malotřídní. Základní škola má pro
školní rok 2014 /2015 celkem 9 učitelů a jednu vychovatelku ve školní družině.
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Na jednoho učitele v průměru připadá 9 žáků. Na jednu třídu v průměru pak připadá 11 žáků.
Tabulka 32 uvádí současný stav kapacity dle Rejstříku škol a školských zařízení a reálnou
naplněnost.
Tabulka 32 Kapacita a naplněnost škol a školských zařízení

Rok

Kapacita

Naplněnost

Volná místa

2014/2015

220

72

148

2015/2016

220

77

143

Zdroj.: Rejstřík škol a školských zařízení a výroční zpráva 2013/2014.

Z tabulky je zřejmé, že naplněnost základní školy je 35%.
Základní škola nedisponuje speciálním pedagogem, logopedem, psychologem. Ve škole je k dispozici
výchovný poradce. Základní škola je spádová pro okolní obce. Do základní školy dochází žáci z Polomí,
Haček, Rakůvky, Rakové u Konice, Krakovce a Laškova. Dojezdy do škol jsou zajišťovány linkovými
autobusy, které relativně dobře navazují na školní výuku.
Školní infrastruktura
Budovy – proběhla vestavba MŠ a nyní je potřeba rekonstrukce jídelny s kuchyní, školní dílny a
školního dvora, kde vznikne venkovní třída. Dále je potřeba instalace interaktivní výukových
materiálů a výstavba tělocvičny.
Mimoškolní aktivity
Mimoškolní aktivity zajišťují pro děti a žáky pedagogové nad rámec své pracovní doby. Mzdy na toto
neformální vzdělávání jsou často poddimenzované. Dále zajišťují mimoškolní aktivity pro mládež
spolky v obci (SDH, MS). Pobočky základních uměleckých škol v obci nejsou, děti a žáci dojíždějí
zpravidla do Konice.

Sociální inkluze
Základní a mateřská škola v městysi nemá zkušenosti se sociální inkluzí.
Financování školství
Zřizovatel přispívá každoročně na provoz škol. Základní a mateřská škola dostává příspěvek od státu
cca 7 890,- Kč ročně na žáka. Tabulka 33 udává výši financování základní a mateřské školy obce
Bohuslavice.
Tabulka 33 Financování školství

Rok

Příspěvek zřizovatele

Příspěvek státu

Rok 2015
Mateřská škola

2 230 000 - zřízení

0,-

Základní škola

4 354 000,-

562 000,-

Zdroj: Vlastní zpracování
34

A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1. SITUAČNÍ ANALÝZA

OBEC BOHUSLAVICE
PROGRAM ROZVOJE OBCE

Graf 8 Financování školy

Zdroj: Vlastní zpracování

1.5.3

Zdravotnictví

V obci se nachází zdravotní středisko. Spádovými sídli, které poskytují základní zdravotnické služby, je
obec Vilémov (3 km), město Konice (7 km), Náměšť na Hané (9 km), Cholina (10 km). Nejbližší
nemocnice je pak v nedalekém Prostějově (vzdálena 28 km), dále pak nemocnice v Olomouci
(Fakultní nemocnice Olomouc – vzdálena 26 km), Vojenská nemocnice v Olomouci (vzdálena 31 km).
Zdravotnická záchranná služba je dostupná z Olomouce, Konice, Prostějov nebo Litovle (max. dojezd
20 min.)
Specializovaná zdravotnická zařízení se nachází v Olomouci (např. Poliklinika Olomouc – vzdálena 26
km, SPEA Olomouc – vzdálena 25 km, Poliklinika AGEL – vzdálena 28 km). V těchto specializovaných
zdravotnických zařízeních jsou poskytovány zejména zdravotnické služby ambulantního typu (péče
pro děti a dorost, gynekologie, interna, kožní oddělení, neurologie, oční klinika, onkologie, ORL,
ortopedie, praktický lékař, urologie, zubní ambulance aj.). Další specializované zdravotnické zařízení
nalezneme v Prostějově (Zdravotnické centrum Prostějov – 28 km). Do Olomouce, Prostějova a jiných
okolních obcí je velmi dobrá dopravní dostupnost pomocí veřejné hromadné dopravy.
Následující tabulka 34 zobrazuje přehled poskytovatelů zdravotnických služeb v sousedních obcích
(Náměšť na Hané, Vilémov a Cholina).
Tabulka 34 Poskytovatelé zdravotnických služeb v sousedních obcích (Náměšť n. Hané, Vilémov, Cholina)

Typ zařízení

Jméno a příjmení

1.
Ordinace praktického
lékaře pro dospělé

MUDr. Josef Husička

Ordinace praktického
lékaře pro dospělé

MUDr. Božena Krčová

2.
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Kontaktní informace
Náměšť na Hané, Komenského 306, tel.:
585 951 401, Ordinační hodiny: Po.: 14:00 –
17:30, Út.: jen pro objednané, St., Čt.: 16:30 –
19:00, Pá.: 16:00 – 19:00 hod.
Vilémov 11, tel.: 585 349 242, Ordinační
hodiny: Út.: 08:00 – 10:30, Čt.: 08:00 – 10:00
hod., Cholina 47, tel.: 585 448 029, tel.: Po.,
St.: 08:00 – 12:00, Čt.: 14:00 – 16:30, Pá.: 08:00
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Typ zařízení

Jméno a příjmení

3.

4.

Ordinace praktického
lékaře pro děti a
dorost

MUDr. Tomáš Šoupal

Samostatná ordinace
praktického lékaře stomatologa

MUDr. Kamila
Kolaříková

Zařízení lékárenské
péče

Náměšťská lékárna
Mgr. Soňa Tomášková

Ortopedická
ambulance

MUDr. Tomáš Nevrla

5.

6.

OBEC BOHUSLAVICE
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Kontaktní informace
– 10:00 hod.
Náměšť na Hané, Komenského 314, tel.:
585 952 319, Po., Pá.: 7:00 – 12:00, Út.: 7:00 –
11:30, 15:00 – 17:00 preventivní prohlídky, St.:
7:00 – 11:30, Čt.: 7:00 – 9:00, 13:00 – 19:00
preventivní prohlídky
Náměšť na Hané, Komenského 314, tel.:
585 952 395, Ordinační hodiny: Po., Út., St.,
Pá.: 8:00 – 12:00, 12:30 – 14:30, Čt.: 8:00 –
12:00 a 12:30 – 15:30 hod.
Náměšť na Hané, Komenského 306, tel.:585
754 359, Provozní doba: Po., Út., Čt.:8:00 –
12:00 a 12:30 – 15:30, St.: 8:00 – 12:00 a 12:30
– 17:00, Pá.: 8:00 – 12:00 a 12:30 – 14:00 hod.
Náměšť na Hané, nám. T.G. Masaryka, tel.:
734 550 739, Pondělí: 16:00 – 18:30 hod.

Zdroj: vlastní zpracování

V obci chybí ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, zubní a gynekologická ordinace či zařízení
lékárenské péče.
Nejbližší ordinace pro děti a dorost se nachází v Konici. V budově Polikliniky v Konici sídlí ordinace
prakt. lékaře pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, gynekologická ambulance, chirurgická
ambulance, ortopedie, oční lékař, urologická či logopedická ambulance. Mimo budovu polikliniky
nalezneme v Konici ordinace dalších lékařů (např. zubní lékař, ambulance léčebné rehabilitace,
lékárny, atd.).
V obci chybí gynekologická ambulance. Nejbližší gynekologická ordinace je ve Slatinicích (Gynap
s.r.o.), Náměšti na Hané (Medicom´s) dále pak velké množství ordinací nalezneme v Olomouci.

1.5.4

Sociální péče

Komunitní plánování sociálních služeb
Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb Konicka
Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb Konicka realizuje Charita Konice od ledna 2007.
Hlavním cílem projektu je podpora zavádění a realizace procesu plánování dostupnosti sociálních
služeb na celém území Mikroregionu Konicka a v obci Čechy pod Kosířem a implementace
Komunitního plánu sociálních služeb Konicka. Komunitní plán reaguje na aktuální potřeby
jednotlivých obcí a poskytovatelů a zahrnuje požadavky občanů i demografickou vizi oblasti ve vztahu
k budoucnosti. Účelem celého procesu je sladění nabídky a poptávky na trhu sociálních služeb.
Realizací projektu dochází k naplnění všeobecného cíle zabránění zvyšování počtu sociálně
vyloučených osob.
První projekt Komunitního plánování sociálních služeb Konicka byl realizován z grantového
schématu "Podpora sociální integrace v Olomouckém kraji" v rámci opatření 3.2 Společného
regionálních operačního programu ČR. Partnerem projektu bylo Město Konice a Mikroregion
Konicka. Realizační fáze probíhala od ledna 2007 do dubna 2008.
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Výstupy projektu:
Komunitní plán sociálních služeb Konicka na období let 2008 – 2011
Průvodce sociálními službami Konicka
Analýza uživatelů sociálních služeb Konicka
Sociodemografická analýza Konicka
Pracovní skupiny v procesu KPSS (rodiny s dětmi, senioři, osoby se zdravotním postižením)
Druhý projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Konicka byl realizován
z prostředků ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR. Partnerem projektu bylo Město
Konice a Středisko rozvoje sociálních služeb Jeseník. Realizační fáze probíhala od dubna 2011 do
března 2013.
Výstupy projektu:
- Restrukturalizace organizační struktury
- Plán komunikace
- Sociodemografická analýza
- Zjišťování potřeb poskytovatelů sociálních služeb Konicka
- Zjišťování potřeb uživatelů a veřejnosti
- Finanční analýza
- Aktualizovaná data katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb Konicka
- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Konicka pro roky 2013 - 2016
- Implementační plán (monitorovací a evaluační plán)
V současné době probíhají tyto aktivity:
- pravidelné schůzky pracovních skupin a realizačně manažerského týmu KPSSK
- intenzivní komunikace s uživateli, poskytovateli a zadavateli sociálních a návazných služeb
- komunikace s veřejností
- komunikace s politickou reprezentací zapojených obcí
- začlenění výstupů do strategických dokumentů obcí
- spolupráce s krajskou koordinační skupinou OL kraje
- publicita
Realizátor projektu:
Název: Charita Konice
IČ:
47921218
Ulice:
Zahradní 690
Město: Konice
PSČ:
798 52
Kontakty:
Kontaktní osoba:
koordinátor projektu
Mgr. Jana Procházková
mobil: 739 246 008
e-mail: prochazkova@kpsskonicka.cz
Dostupnost sociálních služeb v obci
V obci Bohuslavice se nachází Dům pokojného stáří, jehož zřizovatelem je Charita Konica (ta také
působí v této oblasti v rámci terénní a pečovatelské služby).
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Poskytovatelé sociálních služeb v Regionu HANÁ
Tabulka 35 Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Regionu HANÁ

Organizace

forma

Název zařízení

Poskytované sociální služby

1.

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

p.o.
kraje

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

Domov pro seniory

2.

Domov důchodců Jesenec,
p.o.

p.o.
kraje

Domov důchodců
Jesenec, p.o.

Domov pro seniory

3.

Domov pro seniory
Kostelec na Hané, p.o.

p.o.
obce

Domov pro seniory
Kostelec na Hané, p.o.

Domov pro seniory

4.

Domov pro seniory
Ludmírov

p.o. obce
obce

Domov pro seniory
Ludmírov

Domov pro seniory

5.

6.

7.

Domov se zvláštním
režimem Bílsko

Charita Konice

o.p.s.
kraje

církevní
organizace

Domov se zvláštním
režimem Bílsko
Dům pokojného stáří
Bohuslavice a Konice

Domov se zvláštním
režimem
Domov pro seniory

Charitní pečovatelská
služba

Pečovatelská služba

Pomadol Olomouc

s.r.o.

Pomadol Olomouc

Pečovatelská služba

8.

Trilobit o.p.s.

o.p.s.
zřizovatelem
obec
Čelechovice
na Hané

Trilobit o.p.s.

Chráněné bydlení

9.

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

církevní
organizace

Dům pokojného stáří
s pečovatelskou službou
Čechy pod Kosířem

Pečovatelská a
ošetřovatelská služba

Zdroj: Vlastní zpracování, internetové stránky obcí

9 subjektů poskytuje v RH celkem 10 registrovaných sociálních služeb.
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Kultura

Obec Bohuslavice leží 6 km vzdušnou čarou severovýchodně od Konice. Katastrem obce protéká na
východě Lucký potok (v 50. letech na něm bylo vybudováno 5 rybníků), dále potok nese jméno
Šumice. Západní a jižní částí protéká od ochozského údolí Pilávka.
Podle zápisů v obecní kronice vznikly Bohuslavice posazením se dělného lidu kolem panského dvora,
jenž patrně patřil pánu Bohuslavovi - odtud jméno. Poprvé se však Bohuslavice uvádějí v listině
kláštera Hradisko u Olomouce r. 1288 (Fr. Kopečný - Jména obci a osad Prostějovského okresu uvádí
údaj 1318). Tehdy měl dvůr a obec v držení pan Zbyslav z Bohuslavic. Poté se majitelé často střídali.
Ve 14. stol. ves vlastnil moravský markrabě Jošt, r. 1510 prodal panství Heřman ze Zástřisl a na
Čejkovicích panu Havlu Chudobínovi z Bařic, majiteli zboží krakoveckého. Pak dvůr patřil rodu
Bítovských, po třicetileté válce panství koupil kníže Ferdinand z Dietrichštejna. Posledním vlastníkem
byl hrabě Emanuel Silva Tarouca. V letech 1923-1926 byl bohuslavický dvůr rozprodán.
Tvářnost obce se měnila velmi pomalu, větší rozvoj nastal v 50. letech 19. stol. a zejména pak po I. a
II. sv. válce. Obec do r.1960 patřila okresu Litovel, po té okresu Prostějov. Několikrát došlo ke
slučování s okolními obcemi, nyní je samostatná. K 1.1.2002 čítala 527 obyvatel.
Nejstarším spolkem v obci je hasičský spolek, jenž působí od r. 1885. Uprostřed návsi stojí kostel sv.
Bartoloměje. V listinách je připomínán jíž r. 1386, v r. 1714 byl přestavěn, věž pochází z r. 1768.
Bohuslavice jako výchozí místo k výletům:
• směr Luká - Javoříčko - jeskyně, památník vypálení Javoříčka.
• směr Kovářov - hrad Bouzov.
• v údolí Pilávky nedaleko Ochoze - letovisko Kyselka s pramenem železito-uhličité kyselky.
• směr Hačky - zachovalý větrný mlýn.
• 24. srpna – slavná Bartolomějská pouť.
KULTURNÍ ATRAKTIVITY V OBCI: (nejvýznamnější)
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•

Kulturní sál – ve středu obce se nachází kulturní sál, který již prošel řadou rekonstrukcí, a
další budou probíhat v následujícím období. V sále a jeho venkovní prostranství probíhá
většina kulturních akcí, které obec pořádá. Jedná se hlavně o plesy (3), maškarní ples pro
děti, školní besídky, den matek, různá představení, košt slivovice, obecní zabíjačka, taneční
zábavy atd.

•

kostel sv. Bartoloměje, fara – Bohuslavice. V obci Bohuslavice u Konice stojí uprostřed návsi
kostel sv. Bartoloměje. Byl postaven na místě předchozího gotického svatostánku, který je v
listinách připomínán jíž roku 1386. V roce 1714 byl přestavěn. Věž pochází z roku 1768???.
Kostel má zánovní fasádu a postupně probíhá rekonstrukce jeho interiéru. Vedle kostela se
nachází budova ,,fary“, která prošla v r. 2015 kompletní rekonstrukcí a vytvořila tak zázemí
pro pana faráře a farníky.

•

metro u Bohuslavice – technická památka, nákladní drážka. Jedná se o tunelový tubus již
dávno zrušené nákladní drážky, místními nenazývané jinak než Bohuslavické metro či
Podzemka. Jde o velmi cennou technickou památku, jejíž obdobu bychom ve střední Evropě
jen těžko hledali. Vždyť podstatná část tratě zde byla vedena pod úrovní země a do prudkého
svahu. O to smutnější je však její osud a dnešní stav. Koleje vytrhané, budovy pobořené,
vzpomínky zapomenuté. Dnes ze samotné polní drážky takřka nic nezbylo, nemluví se o ní a
její historie není veřejnosti známá. http://www.geocaching.com/geocache/GC32J67_metrov-bohuslavicich?guid=37f3410e-fc1b-4fa0-bc8a-24aed4643be1
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Kostel sv. Bartoloměje

Spolky se sídlem a působností na území obce jsou významnými pořadateli kulturních a společenských
akcí v obci i regionu. Podrobným přehledem spolků se zabývá kapitola 1.2.3 Spolková, osvětová a
informační činnost. Zde předkládáme přehled nejvýznamnějších akcí, které spolky a obec pořádají
v průběhu kalendářního roku.
Tabulka 36 Akce – kalendář (významné akce pořádané v obci)

Datum

Přehled významných akcí pořádaných v obci

Pořádající

Ples SDH Bohuslavice

SDH Bohuslavice

Obecní zabíjačka

Obec Bohuslavice

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen

Obecní ples
Školní ples
Maškarní ples pro děti
Košt slivovice

Obec Bohuslavice
ZŠ a MŠ Bohuslavice
Obec Bohuslavice

Zájezd do Vinného sklípku

Obec Bohuslavice

Stavění a kácení Májky

SDH Bohuslavice

Besídka + MDŽ

Obec + ZŠ a MŠ

Červen

Dětský den

Srpen

Obecní pouť, taneční zábava + čaje

Říjen

Drakiáda

ZŠ a MŠ Bohuslavice

Listopad

Svatomartinský lampionový průvod

ZŠ a MŠ Bohuslavice

Prosinec

Obec Bohuslavice + SDH

Mikuláš

SDH Bohuslavice

Besídka

ZŠ a MŠ Bohuslavice

Vánoční jarmark, rozsvěcování stromu + ohňostroj
Poslední leč
Zdroj: vlastní zpracování
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Dostupnost kultury v okolí:
Občané převážně dojíždí za kulturou spádově do Prostějova, Olomouce, Litovle a sousední Konice.
Městské kulturní středisko Konice pořádá nejrůznější hudební festivaly, divadelní akce, Vánoční trhy,
expozice zvyků a řemesel, výstavy atd. Více informací poskytuje turistické informační centrum (TIC) v
Konici - (provozní doba: Pondělí – Pátek: 9:00 – 12:30 a 13:00 – 16:00 hod., tel.: 582 334 987, Mobil.:
739 333 721, e-mail: lexmanova@mekskonice.cz).

1.5.6

Sport a volnočasové aktivity

Sportovní infrastrukturu v obci tvoří zejména areál za školou, kde se nachází antukový kurt a travnaté
fotbalové hřiště. Dále se v obci nachází hřiště pro předškolní děti.
V budoucnu je potřeba doplnit tuto infrastrukturu o další dětské hřiště s více herními prvky a
sportoviště pro seniory a klubové zařízení pro mládež v obci.
Další část volnočasových aktivit v obci zajišťují dobrovolné spolky (SDH, MS), jenž pořádají pravidelné
akce v obci, jak pro členy, tak pro veřejnost.
V okolí mohou obyvatelé obce provozovat tyto aktivity:
Konice
Hvozd
Náměšť na Hané
Litovel
Vilémov

kluziště, fotbal, masáže
sportovní hala, squash
posilovna, badminton
plavecký bazén, posilovna, menší wellness atd.
rybaření, fotbal

Za četnými sportovními aktivitami dojíždějí obyvatelé obce do Prostějova a Olomouce.
Pro další rozvoj sportovních aktivit v obci je nutná vlastní iniciativa a aktivita občanů (realizace
kroužku, Sokol, cvičení atd.). Obec je připravena je v těchto aktivitách podpořit.
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1.6 Životní prostředí
1.6.1

Stav životního prostředí

V obci se nevyskytuje žádný závažnější jev, negativně ovlivňující životní prostředí v obci.
Půdní fond, kvalita půd, míra ohrožení erozí
Zemědělská půda tvoří téměř 44% rozlohy katastru obce, lesní pozemky pak 47%. Ze zemědělské
půdy je 83% orná, a cca 12% trvalé travní porosty.
Vzhledem k charakteru krajiny a svažitosti území je zemědělská půda potenciálně náchylná k vodní
erozi. V současné době díky způsobu hospodaření nedochází k výraznějším problémům se splachem
půd.
Kvalita ovzduší
V obci neexistuje větší zdroj znečištění ovzduší. Problémem, zejména v chladnější polovině roku, je
bodové znečištění nesprávným topením v lokálních v některých domácích topeništích (kotle, krby,
kamna), a to zejména v období inverzního klimatu.
Částečným problémem je místní znečištění průtahem silnice III/37340 přes katastr obce (zejména
prašnost, komunikace není v uspokojivém stavu).
Kvalita vody z lokálních zdrojů
Poměrně hojné je v obci využívání lokálních zdrojů podzemní vody domácnostmi, jako doplněk
vybudované kompletní vodovodní sítě, u části domácností též výlučné.
Nejvýznamnější regionální tok – Šumice, protékající katastrem obce, je zatížena zemědělským
hospodařením na přilehlých pozemcích (zejména hnojení), a zejména pak nepřítomností kanalizací a
ČOV na horním povodí nad Náměští na Hané.

Míra ohrožení hlukem
Nejzávažnějším zdrojem hluku v obci je průtah silnic III. třídy přes katastr obce i centrem obce
samotné. Potenciální možnost ovlivnění okolí hlukem je také z výrobních prostorů firem na západním
okraji obce, v současné době však k problémům nedochází.

V obci se nenacházejí žádné plochy nebo areály brownfields, či lokality s ekologickými zátěžemi, které
by obec musela řešit.
Přehled nejvýznamnějších prvků ovlivňujících životní prostředí obce pozitivně
- obec je obklopena lesy a zemědělskými pozemky
- budování vlastní kanalizace
- obec se aktivně zapojuje do systému třídění odpadu
- plynofikace v obci
Přehled nejvýznamnějších prvků ovlivňujících životní prostředí obce negativně
- v obci je stále velké množství domácností se systémem vytápěný tuhými palivy
- areály zemědělského podniku a firmy na zpracování plastů
- navýšení dopravní sítě v obci, velké množství osobních vozidel a četný průjezd nákladních vozidel
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1.6.2

Ochrana životního prostředí

Obec Bohuslavice neleží na území žádného velkoplošného zvláště chráněného území. Nejbližšími
velkoplošnými chráněnými územími jsou CHKO Litovelské Pomoraví a CHKO Moravský Kras. Na
katastru obce se nenachází žádné maloplodé zvláště chráněné území, ani nezasahuje do území
přírodního parku.
Rozvojové záměry obce tedy nejsou ve střetu s územní ochranou přírody. Obec také neeviduje žádné
závažnější problémy obecné ochrany přírody na svém území.
V obci nepůsobí žádná organizace, věnují se systematicky oblasti ochrany přírody.

1.7 Správa obce
1.7.1

Obecní úřad a kompetence obce

Velikost úřadu, personální zajištění
Tabulka 37 Personální zajištění OÚ Bohuslavice

Personální zajištění OÚ Bohuslavice
Orgán

Počet
osob/členů

Funkce

OÚ

2

Účetní, matrika

Zastupitelstvo

7

starosta, místostarosta, 5 členů

Finanční výbor
Kontrolní výbor
Výbor pro výstavbu, územní
rozvoj, dopravu, místní
hospodářství a bezpečnost
Výbor pro sociální a občanské
záležitosti, školství, kulturu,
mládež, spolky, sociální a
občanské záležitosti

3
3

předseda, členové
předseda, členové

3

předseda, členové

5

předseda, členové

Zdroj: www.obec-bohuslavice.cz
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Vybavenost obce Bohuslavice
Tabulka 38 Vybavenost obce Bohuslavice

Vybavenost obce
Typ úřadu
Kód obce
Okres
SO ORP
SO POÚ
Finanční úřad
Stavební úřad
Matrika
Kanalizace (ČOV)
Veřejný vodovod
Plynofikace
Pošta
Veřejná knihovna
Zdravotnické zařízení
Lékárna
Mateřská škola
Základní škola
Dostupnost sídla kraje (km)
Dostupnost sídla okresu (km)

Obecní úřad
589292
Prostějov
Konice
Konice
Konice
Konice
Bohuslavice
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
29
24

Zdroj: ČSÚ – karty obcí

Organizace zřízené obci
Obec Bohuslavice je zřizovatelem Základní a Mateřské školy Bohuslavice, okres Prostějov,
příspěvkové organizace.
Obecní vyhlášky
Přehled vydaných obecních vyhlášek:
http://www.obec-bohuslavice.cz/index.php?nid=6084&lid=cs&oid=895329

1.7.2

Hospodaření a majetek obce

S majetkem obce úzce souvisí finanční ukazatel celkové likvidity obce. Tedy jak je majetek obce
schopný přeměnit se na peníze za sledované období. Likvidita obce je vyjádřena podílem oběžných
aktiv ku krátkodobým závazkům. Míra likvidity v obci Bohuslavice za rok 2013 je na hodnotě 2,2,
vhodná míra je 1,5. Nejméně likvidní jsou budovy, nejvíce likvidní peníze.
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Rozpočet obce a jeho zhodnocení za 5 let, (vyrovnaný/přebytkový/deficitní rozpočet)
Saldo rozpočtu značí rozdíl mezi příjmy a výdaji obce. Kladnou hodnotou se rozumí přebytek
rozpočtu, zápornou schodek. Tabulku 39 doplňuje graf 9, ze kterého lze jasně vypozorovat, že saldo
rozpočtu obce Bohuslavice v pětiletém horizontu značně kolísá.
Tabulka 39 Saldo obce

2010

2011

2012

2013

2014

Celkem saldo
(po konsol.)

-282 400 Kč

+ 661 052 Kč

-437 952 Kč

-1 278 570Kč

+ 1 031 189 Kč

Na obyvatele

-632 Kč

1 479 Kč

-980Kč

- 2 860 Kč

+ 2 307 Kč

Zdroj: www.monitor.statnipokladna.cz
Graf 9 Saldo obce

Zdroj: www.monitor.statnipokladna.cz

Nelze však přesně určit, zda přebytkový rozpočet je pozitivní a deficitní negativní. Více informací o
zhodnocení rozpočtu obce můžeme získat z rozpočtové třídy financování.
Strukturu obecních příjmů a výdajů uvádějí tabulky 40 a 41.
Tabulka 40 Příjmová stránka obecního rozpočtu

Rok

Daňové příjmy

Nedaňové příjmy

Přijaté transfery

Kapitálové příjmy

2010
2011
2012
2013
2014

3 882 tis. Kč
3 760 tis. Kč
3 772 tis. Kč
5 405 tis. Kč
5 472 tis. Kč

403 tis. Kč
542 tis. Kč
681 tis. Kč
522 tis. Kč
355 tis. Kč

1 289 tis. Kč
1 764 tis. Kč
1 188 tis. Kč
1 622 tis. Kč
1 479 tis. Kč

0 Kč
45 tis. Kč
5 tis. Kč
847 tis. Kč
0 Kč

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/
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Příjmová stránka obce je charakteristická největším podílem z daní, což je typické pro obecní
rozpočty. Do daňových příjmů obecně patří svěřené či sdílené daně a místní, správní a ostatní
poplatky. Z tabulky 40 je zřejmé, že výše daňových příjmů v letech roste, což je pozitivní skutečnost
pro obec. Tempo růstu neodpovídá tempu růstu potřeb na straně výdajů.
Tabulka 41 Výdajová stránka obecního rozpočtu

Rok

2010
2011
2012
2013
2014

Průmyslová Bezpečnost
Všeobecná
Zemědělství,
Sociální věci a
a ostatní
státu a
Služby pro
veřejná
lesní
politika
odvětví
právní
obyvatelstvo správa a
hospodářství
zaměstnanosti
hospodářství
ochrana
služby
a rybářství
2 494 tis.
357 tis. Kč
146 tis. Kč
2 818 tis. Kč
15 tis. Kč
27 tis. Kč
Kč
2 270 tis.
230 tis. Kč
78 tis. Kč
2 827 tis. Kč
25 tis. Kč
20 tis. Kč
Kč
2 412 tis.
22 tis. Kč
26 tis. Kč
336 tis. Kč
47 tis. Kč
3 241 tis. Kč
Kč
2 447 tis.
1 660 tis. Kč
36 tis. Kč
5 506 tis. Kč
15 tis. Kč
10 tis. Kč
Kč
2 620 tis.
297 tis. Kč
32 tis. Kč
3 268 tis. Kč
15 tis. Kč
41 tis. Kč
Kč

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

Výdajová stránka obecního rozpočtu je charakteristická nejvyššími výdaji na služby pro obyvatelstvo a
výdaji na veřejnou správu, což je typické pro obecní rozpočty. Menší výkyv je zaznamenán v roce
2013, kdy výdaje na hospodářství obce tvořily 1 660 tis. Kč – velké investiční výdaje na rekonstrukci
Kulturního domu. Jinak je výdajová stránka rozpočtu obce relativně stabilní.
Získané nenárokové dotace v posledních 5 letech
Nenárokové dotace jsou dotace, o které se obec musí sama ucházet a dle splnění různých kritérií jsou
obci přiděleny finanční prostředky. Nenárokové dotace jsou účelově zaměřeny. Tabulka 42 udává
získané nenárokové dotace v posledních 5 letech.
Tabulka 42 Přehled nenárokových dotací za posledních 5 let

Rok

Poskytovatel

Účel

Dotace (v tis. Kč)

2010
2010
2011
2011

PRV
POV Olomoucký kraj
OPŽP
POV Olomoucký kraj

268
351
1 700
190

2013

PRV

Dobudování dětského hřiště
Výměna oken na sále, středisku a zbrojnici
Stavební úpravy kulturního domu
Bezdrátový rozhlas
Stavební úpravy prostoru autobusové
zastávky

Zdroj: Vlastní zpracování

Finanční majetek obce
Obec Bohuslavice nedisponuje žádným finančním majetkem.
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Přehled nejdůležitějších budov ve správě obce a jejich stav (nemovitý majetek obce, jeho stav a
způsob využívání)
Tabulka 43 uvádí přehled nejdůležitějších nemovitostí v majetku obce. Tak jako ve většině obcí,
vlastní i obec Bohuslavice typické nemovitosti jako je hasičská zbrojnice, budova obecního úřadu a
obecního domu nebo drobné sakrální stavby.
Tabulka 43 Přehled nejvýznamnějších nemovitostí v majetku obce

Název objektu
(nemovitosti)

Stav *

Potřebná opatření a investice ke
zlepšení stavu

Hasičská zbojnice
(budova Obecního
domu)

Uspokojivý

Zateplení, výměna střešní krytiny,
renovace WC

OÚ

Uspokojivý

Oprava elektroinstalace, střecha,
zateplení

Kulturní dům

Uspokojivý

Oprava elektroinstalace, rekonstrukce
technického zázemí

hřiště

Uspokojivý

Hasičská nádrž

Nevyhovující

Základní a Mateřská
škola

Uspokojivý

Hřbitov

Uspokojivý

Rekonstrukce budovy na materiální
zázemí
Kompletní rekonstrukce
Zateplení, rekonstrukce střešní
krytiny, renovace školního dvora,
vybudování tělocvičny
Vybudování veřejného osvětlení,
renovace systému zavlažení

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

Vlastnictví obecních pozemků (lesy, pole, pozemky k zastavění)
Obec nevlastní lesy, pole ani pozemky k zastavění.
Technické a technologické vybavení
Obec vlastní drobné ruční nářadí, křovinořez, motorovou pilu, traktůrek na sekání trávy atd.
Do vlastnictví obce je nutné zakoupit obecní traktor, fekální cisternu. Vybavení na kulturní akce –
posezení, stan.
Personál
Obec využívá dva technické pracovníky na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce. Dalším
zaměstnancem je administrativní pracovnice a účetní, matrikářka.
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Bezpečnost

Bezpečnostní situace v obci nevybočuje z průměru. V obci jsou na standartní výši přestupky. Aktivity
zaměřené na prevenci kriminality – besídky pro děti) návykové látky, kyberšikana atd.), beseda pro
seniory – nebezpečí domovních prodejců.
Obec využívá přestupkové komise v městě Konici. Počet skutečností řešených přestupkovou komisí za
rok – 5 - 10 přestupků. V rámci prevence kriminality se obec snaží již od mladého věku občany
podporovat ve sportovaní. Největším problémem v obci Lešany je dopravní bezpečnost, která souvisí
s dopravním zatížením na silnici 3. třídy. V obci existuje sbor dobrovolných hasičů a to SDH
Bohuslavice, které řeší případné náhle příhody.
Obec je začleněna do integrovaného záchranného systému- informační systém integrovaných
záchranných sborů Ol. Kraje. Varování obyvatel před nebezpečím (zejména živelním) – formou
obecního rozhlasu. V budoucnu obec plánuje zavést informativní systém pomocí sms zpráv a emailů.

1.7.4

Vnější vztahy a vazby

Následující tabulka prezentuje přehled nejvýznamnějších organizací, svazků obcí, sdružení, jichž je
obec členem.
Tabulka 44 Přehled DSO, organizací, sdružení, partnerských obcí

Přehled DSO, organizací, sdružení, partnerských obcí

ANO/NE

Mikroregion Konicko, z.s.

ANO

Region HANÁ, z.s.

ANO

Sdružení obcí Střední Moravy

ANO

Partnerské obce v zahraničí

NE

Zdroj: Vlastní zpracování

Bohuslavice jsou členem DSO Mikroregion Konicko z.s., místní akční skupiny Region HANÁ, z.s.
a Sdružení obcí Střední Moravy. Obec nemá žádné partnerské obce.
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A.2. PROBLÉMOVÁ ANALÝZA
Problémová analýza řeší hlavní problémy rozvoje obce. Problémy byly stanoveny programovacím
týmem, který se tvorbou PRO zabýval. Některé podněty vznikly i na základě dotazníkového šetření
mezi obyvateli obce.
Mezi nejvýraznější problémy ovlivňující další rozvoj obce je neuspokojivý stav obecních budov
(budova ZŠ, budova OÚ, zdravotní středisko a kulturní dům), které ohrožují bezpečnost obyvatel
obce, omezují kulturní a společenské vyžití občanů a představují vysoké energetické náklady na
provoz.
Limitem rozvoje obce je neexistence nových stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů, která
snižuje atraktivitu obce pro mladou generaci.
Jedním ze závažných problémů se jeví absence spolkové činnosti v obci a nízká aktivita ze strany
občanů.
Více o problémech v obci v následující tabulce.

ANALÝZA PROBLÉMŮ
Hlavní problém rozvoje

Významnost
(nejmenší 110největší)

Příčina

Riziko neřešení situace

Nové stavební parcely, nejsou
pozemky ke stavbě

10

Žádné volné stavební
parcely ve vlastnictví obce

Snížení počtu obyvatel

Budova ZŠ č. p. 19

10

Zastaralá střešní krytina,
budova není zateplena

Vysoké energetické
náklady = ukončení
činnosti školy

Zdravotní středisko včetně pošty,
kadeřnictví, pedikúra, polyfunkční
budova č. p. 21

10

Zhoršující se stav budovy

Snížení dostupnosti
služeb

Kulturní dům č. p. 92

10

Zhoršující se stav budovy

Zhoršení kulturního
vyžití v obci. Porušení
dotačních podmínek.

Budova obecního úřadu č. p. 25

9

Zhoršující se stav budovy

Riziko uzavření budovy
– přesunutí OÚ.
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Neexistence spolkové činnosti

8

Nízká aktivita ze strany
občanů obce

Zhoršení mezilidských
vztahů v obci

Rodinný dům č. p. 24

8

Zhoršující se stav budovy

Zamezení vybudování
sociálního bydlení

Bývalý areál ZS (Zemědělská
společnost Bohuslavice)

8

Nepříznivé podmínky na
životní prostředí v obci

Ekologický dopad
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A.3. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
Úvodní charakteristika dotazníku
Dotazník byl distribuován mezi občany obce. Obyvatelé měli možnost dotazník vyplnit elektronicky,
ale i písemně. Dotazník byl distribuován do každé domácnosti. Dotazník byl k dispozici v termínu od
23. 10. do 30. 10. 2015. Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit spokojenost občanů, jejich názor na
současnou podobu obce, spokojenost se stavem její vybavenosti, měli možnost se vyjádřit
k žádoucímu směru budoucího vývoje.
Dotazník vyplnilo 28 respondentů z celkových 200 oslovených domácností (447 obyvatel), což činí 14
%. Z toho dotazník vyplnilo 8 mužů (28,6%), 10 žen (35,7%) a 10 domácností (35,7%). Nejvíce
respondentů vyplnilo dotazník ve věku 50 – 64 let (12 osob – 42,9%), 30 – 49 let (10 osob – 35,7%).
Nejméně ve věku 15 – 29 let a to 2 osob (7,1%). Většina respondentů měla střední odborné
vzdělávání s maturitou (21 osob – 35,6 %), střední odborné vzdělání (12 osob – 42,9%), střední
odborné s maturitou (10 osob – 35,7%) a vysokoškolské (6 osob – 21,4%). Dotazník vyplnila většina
respondentů žijících v obci od narození (13 osob – 46,4%) a přistěhovalých v dospělosti před více než
5 lety (11 osob – 39,3%). Dotazník vyplnilo 29,6 % domácností bez dětí, 25,9% domácností
s nezaopatřenými dětmi (do 18 let), Většina respondentů je typem domácnosti s nezaopatřenými
dětmi do 18 let (28 osob – 48,3%), domácností bez dětí (20 osob – 34,5%) a domácností ostatního
typu (55,5%).
Vlastní dotazník je přílohou tohoto dokumentu.
Přehled získaných výsledků
Tabulka 45 Souhrn otázek z dotazníku

Otázky

velmi
spokojen
velmi
dobře
abs.

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

je mi to
lhostejné
velmi
špatně

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

6

21,4

15

53,6

7

25,0

0

0,0

0

0,0

12

42,9

12

42,9

1

3,6

0

0,0

3

10,7

6

21,4

16

57,1

1

3,6

0

0,0

5

17,9

2

7,1

10

35,7

8

28,6

3

10,7

5

17,9

Zhodnocení obce z hlediska
veřejné dopravy

1

3,6

18

64,3

4

14,3

2

7,1

3

10,7

Zhodnocení obce z hlediska
kultury a společenského života

4

14,3

14

50,0

5

17,9

1

3,6

4

14,3

Zhodnocení obce z hlediska
sportovního vyžití

1

3,6

13

46,4

6

21,4

2

7,1

6

21,4

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

5

17,9

16

57,1

3

10,7

1

3,6

3

10,7

Zhodnocení obce z hlediska
péče obce o své prostředí

2

7,1

16

57,1

8

28,6

0

0,0

2

7,1

Zhodnocení obce z hlediska
podmínek pro podnikání
Zhodnocení obce z hlediska
rozvoje obce

0

0,0

11

39,3

6

21,4

0

0,0

11

39,3

3

10,7

7

25,0

12

42,9

2

7,1

4

14,3

Zhodnocení obce z hlediska
informovanosti o dění v obci
Mezilidské vztahy v obci
považujete za?
Myslíte si, že obyvatelé obce
mají dostatek příležitostí ke
vzájemným
společenským
kontaktům?

9

32,1

13

46,4

3

10,7

2

7,1

1

3,6

1

3,6

18

64,3

4

14,3

3

10,7

2

7,1

2

7,1

14

50,0

9

32,1

0

0,0

3

10,7

Zdroj: Vlastní zpracování

Komentář k tabulce:
Tabulka uvádí přehled spokojenosti obyvatel s životem v obci.
Z průzkumu je zřejmé, že obyvatelé obce Bohuslavice jsou spokojeni (v rozmezí 64 – 85%) s bydlením,
s kulturou a společenským životem v obci, s úrovní školství, stavem životního prostředí a prostředím
obce, s informovaností o dění v obci a v neposlední řadě se stavem veřejné dopravy.
Naopak 43% občanů je spíše nespokojeno s rozvojem obce a 29% respondentů s úrovní zdravotnictví
a péčí obce o své prostředí. 40% obyvatel jsou lhostejné podmínky pro podnikání.
Komentář k otázce č. 1: Jak se Vám v obci žije?
Na otázku „Jak se Vám v obci žije“ odpověděli obyvatelé Bohuslavic spíše dobře (53,6%). 21,4%
respondentů odpovědělo dokonce, že se jim v obci žije velmi dobře. Dle názoru 25% občanů, se
v obci nežije ani dobře, ani špatně. Respondenti si nemyslí, že by se v obci žilo špatně.
Graf 10 Vyhodnocení dotazníku – Jak se Vám v obci žije?
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Zdroj: Dotazníkové šetření

Komentář k otázce č. 6: Mezilidské vztahy v obci považujete za?
Téměř 2/3 respondentů (68%) hodnotí mezilidské vztahy v obci jako spíše dobré a velmi dobré. 14,3
% respondentů je nerozhodných - dle jejich názoru nejsou vztahy ani dobré ani špatné. 17,8%
respondentů si myslí, že vztahy v obci jsou spíše a velmi špatné.
Graf 11 Vyhodnocení dotazníku – Mezilidské vztahy v obci považujete za?

Zdroj: Dotazníkové šetření

Komentář k otázce č. 7: Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným
společenským kontaktům?
Téměř 60 % obyvatel hodnotní, že občané mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům. 32% respondentů si však myslí, že dostatek příležitostí spíše není.
Graf 12 Vyhodnocení dotazníku – Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným
společenským kontaktům?
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Zdroj: Dotazníkové šetření

Komentář k otázce č. 4: Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
Někteří z respondentů postrádají kvalitní a útulnou hospůdku, která by nabízela i stravování; některé
služby pro obyvatele (kvalitnější a flexibilní zdravotnickou péči včetně zubní ordinace, posilovnu,
sociální zázemí a kiosek s občerstvením na hřišti u ZŠ). Ostatní obyvatelé by naopak přivítali více
kulturních akcí a klubovnu pro mladé.

Komentář k otázce č. 2: Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?
Nejvíce respondentů je spokojeno s blízkostí přírody (78,6% osob) a klidným životem v obci (50%
osob). Obyvatelé jsou dále spokojeni s životním prostředím v obci (32% osob) a z 10% s dobrými
mezilidskými vztahy. Více odpovědí lze vypozorovat z grafu.
Graf 13 Vyhodnocení dotazníku – co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?

Zdroj: Dotazníkové šetření

Komentář k otázce č. 3: Co se Vám na Vaší obci nelíbí?
Téměř polovina respondentů záporně hodnotí nezájem lidé o obec a dění v obci.
32% respondentů záporně hodnotí nedostatek pracovních příležitostí pro občany obce.
20% občanů si myslí, že v obci je nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb, špatná
dostupnost lékařů a nedostatečná bytová výstavba. Přestože je obec v blízkosti měst Konice a
Prostějov, je pro obyvatele dostupnost obchodu a služeb nedostačující, tato odpověď odráží i fakt, že
v obci chybí některé služby pro obyvatele.
18% respondentů považuje kulturní a společenský život obce za nedostatečný.
Ostatní odpovědi jsou viditelné z přiloženého grafu.
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Graf 14 Vyhodnocení dotazníku – Co se Vám na Vaší obci nelíbí?

Zdroj: Dotazníkové šetření

Komentář k otázce č. 8: Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách
Přesná polovina respondentů sleduje občas, cca jednou za měsíc, dění o obci na webových stránkách,
17,9% osob pravidelně a zbývajících 32,2% dotazovaných buď nemá internet nebo dění v obci
nesleduje vůbec.
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Graf 15 Vyhodnocení dotazníku – Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?

Zdroj: Dotazníkové šetření

Komentář k otázce č. 9: Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
téměř 70% respondentů je rozhodně a spíše ochotno udělat něco pro rozvoj své obce. Respondenti
odpověděli, že by mohli pomáhat brigádně při pořádání obecních akcí a dále různě pomáhat dle
potřeb obecního úřadu.
Graf 16 Vyhodnocení dotazníku – Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
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Zdroj: Dotazníkové šetření

Komentář k otázce č. 10: Jak by se měla obec dále rozvíjet?
35,7% respondentů si myslí, že by se obec měla postupně rozrůstat na cca 550 obyvatel.
21,4% respondentů se domnívá, že by obec Bohuslavice měla zůstat přibližně stejně velká.
¼ občanů nedovede posoudit, jak by se obec měla dále rozvíjet.
Graf 17 Vyhodnocení dotazníku – Jak by se měla obec dále rozvíjet?

Zdroj: Dotazníkové šetření

Komentář k otázce č. 11: Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních
prostředků.
Naprostá většina respondentů (82%) by finanční prostředky využili na rekonstrukci místních
komunikací, z čehož je vidět, že stav místních komunikací je v obci Bohuslavice potřebou číslo 1.
32 - 39% dotazovaných by prostředky využilo na podporu bytové výstavby v obci; na organizaci
kulturních, společenských a sportovních akcí a na zřízení dalších provozoven obchodů a služeb.
Ostatní frekvenci odpovědi znázorňuje následující graf.
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Graf 18 Vyhodnocení dotazníku – Využití obecních finančních prostředků.

Zdroj: Dotazníkové šetření

Komentář k otázce č. 17: Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
Komentáře, náměty a připomínky zapsalo 13 občanů obce.
Všechny tyto podněty byly projednány na schůzce programovacího týmu dne 9. 11. 2015 v
Bohuslavicích. Závěrem z projednání je souhrn podnětů, které programovací tým považuje za důležité
pro další rozvoj obce:
• Rekonstrukce místních komunikací a jejich zimní údržba, nedostatek parkovacích míst,
vybudovat nové chodníky
• Vybudování kanalizace
• Zlepšení nočního osvětlení obce
• Zvýšit informovanost o dění v obci (více informačních nástěnek rozmístěných po obci)
• Zvýšit bezpečnost v obci (radar)
• Klubovna pro mládež
• Zřízení malé útulné hospůdky

58

A.ANALYTICKÁ ČÁST
A.4. SWOT ANALÝZA

OBEC BOHUSLAVICE
PROGRAM ROZVOJE OBCE

A.4. SWOT ANALÝZA
SWOT analýza slouží k identifikaci silných a slabých stránek území (vnitřní vlivy z hlediska území),
příležitostí a rizik (vnější vlivy z hlediska území). Na základě SWOT analýzy je komplexně vyhodnocena
situace na území obce Bohuslavice.
Na základě vytvořené SWOT analýzy jsou definována prioritní témata pro návrhovou část. Ostatní
přednosti a nedostatky obce definované ve SWOT analýze jsou podnětná a slouží jako návrh řešení
limitů rozvoje obce.
Z analýzy vyplývá, že obec má problémy s chybějící kanalizací, zastaralou infrastrukturou a celkovou
energetickou náročností obecních budov a infrastruktury. Obec Bohuslavice se potýká s nezájmem,
pasivitou občanů a špatnou komunikací mezi občany a obcí. Obci chybí stavební parcely pro rozvoj
bydlení, což výrazně snižuje atraktivitu obce.
Obec je celkově v uspokojivém stavu, existuje ale reálná potřeba celkového zvelebení obce, včetně
kvalitního a dostačujícího zázemí pro společenský život obce.
Obec Bohuslavice má velkou přednost v klidném a bezpečném prostředí venkovského typu v blízkosti
měst Konice, Prostějov a Olomouc, aktuální míra nezaměstnanosti je zde 3,1% (dle údajů statistiky
Úřadu práce z července 2015). Další významnou předností je kompletní dostupnost základních služeb
občanské vybavenosti (lékař, matrika, pošta, obchod, viz. tabulka 38 Vybavenost obce Bohuslavice).
Příležitostí obce je větší zapojení občanů do dění obce, příliv mladých lidí (zatraktivnění obce pro
mladou generaci), podpora vzniku spolkové činnosti a s ním spojený rozvoj kulturního
a společenského života v obci.
Více lze vypozorovat ze SWOT analýzy, která byla stanovena v rámci jednání programovacího týmu.
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SWOT ANALÝZA
Přednosti

Nedostatky

Silné stránky (S)

Slabé stránky (W)

faktory, kterými je nositel projektu schopen
podpořit jeho úspěšnou realizaci

faktory, kterými nositel projektu může
ohrozit jeho úspěšnou realizaci

•

Vnitřní prostředí
– interní analýza

•
•
•
•
•

kompletní dostupnost základních
služeb občanské vybavenosti (lékař,
matrika, pošta, obchod, viz. tabulka
38 Vybavenost obce Bohuslavice)
zaměstnanost občanů v místních
firmách
téměř nulová nezaměstnanost
bezpečnost v obci
ZŠ a MŠ v obci
Dobrá dopravní dostupnost

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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Obec nedisponuje v intravilánu
žádnými pozemky
Nezájem občanů o dění v obci
Nízká aktivita občanů při zapojení
o dění obce
Nemožnost ovlivnit rizikové
faktory
Nízká vzdělanostní struktura
obyvatelstva
Chybí dopravní spojení ve směru
na obec Hvozd
Nesoulad statistik ORP Konice se
současným stavem
Špatná úroveň místního
pohostinství
Neexistence aktivních spolků
Nedostatečné kapitálové
vybavení, nedostatek finančních
prostředků
středisková obec
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Příležitosti (O)

Hrozby (T)

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

vnější podmínky, které mohou realizaci
projektu zmařit

•
•
•

•
Rozvoj spolkové činnosti
Podpora dobročinných aktivit
Vybudování parkoviště u školy
a kostela

•
•
•
•
•
•
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Obec nedisponuje v intravilánu
žádnými pozemky
Špatné vztahy s bývalým
katolickým knězem místní farnosti
nepříznivý demografický vývoj
státní financování systému
školství
výkon přenesené působnosti
státní správy
časté změny v legislativě
hospodaření a nakládání s odpady
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1. STRATEGICKÁ VIZE
Strategická vize obce vymezuje představu o budoucí podobě a funkčnosti obce pro konkrétní časový
horizont. Vize obce Bohuslavice je založena na následujících požadavcích, které se váží k časovému
horizontu následujících 10 let.

Přirozeně se rozrůstající obec s kvalitním životním prostředím, atraktivním zázemím
a dostupnými službami propojená dostupnou infrastrukturou, v níž obyvatelé nacházejí
blízkost přírody, klid, ale i kvalitní společenský život, sportovní vyžití a realizaci volného
času se zapojením do místních spolků.
Důležitým bodem je vytvářet v místní mateřské a základní škole dobré zázemí pro
kvalitní vzdělání našich dětí.
Obec bude zároveň nadále spolupracovat s podnikatelskými subjekty a vytvářet tak
společný tým podílející se na dalším rozvoji naší krásné obce.

GLOBÁLNÍ CÍLE
Strategická vize definice požadovaného stavu. K dosažení je zapotřebí vymezit hlavní prioritní
cíle vyplývající ze strategie, které obec hodlá v následujícím časovém období podporovat.
• 1. Trvalá podpora kulturně sociálního prostředí a sportovní základny
• 2. Podpora vzdělávání
• 3. Řešení organizace dopravy a funkčnost technické infrastruktury
Strategická vize obce
Smyslem vize obce je deklarovat společnou představu prezentace obce v následujícím
období, v očích svých občanů, podnikatelských subjektů, spolků, v očích svých návštěvníků
a z pohledu obce jako součást mikroregionů. Je zapotřebí koordinovaně, systematicky a efektivně
podporovat rozvoj obce a hledat další možnosti, jak zlepšit životní prostředí a pracovat na dalším
vývoji obce.
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B.2. OPATŘENÍ A AKTIVITY
Aneb na co se zaměřit v následujících 4 – 7 letech. Dané opatření a aktivity formulují způsoby naplňování vize ve střednědobém období. Jednotlivá
stanovená opatření jsou naplňována prostřednictvím realizace konkrétních rozvojových aktivit. Aktivity se opírají o volební programy a programová
prohlášení vedení obce. Další aktivity vyplynuly ze společných setkání programovacího týmu při tvorbě Programu rozvoje obce Bohuslavice a další vyplynuly
z námětů občanů, kteří měli možnost se vyjádřit v dotazníkovém šetření.
Navržené náklady, termíny a zdroje financování má pouze orientační vypovídací schopnost. Při přípravě jednotlivých akcí k realizaci musí dojít k upřesnění
nákladů na základě podrobnější předprojektové a projektové dokumentaci.

Rozvoj občanské společnosti a podpora volnočasových aktivit

OPATŘENÍ 1
aktivita
1.1.

důležitost
vysoká
průběžně trvale
vysoká
vysoká

do 2022

1.3.
1.4.

název aktivity
Aktivní mladý člověk
Živý duch školy (aktivní přístup
učitelů a dětí)
Rozvoj spolkové činnosti
Vybudování dětského hřiště

1.5.

Mezigenerační obec, klubovna

středně

2018

starosta

1 mil.

1.6.

Kulturní život v obci

průběžně trvale

do 2022

obec, spolky

1 mil.

1.2.

2016
2017

odpovědnost
starosta
místostarosta
- školství
obec

náklady
0,1 mil.

zdroje financování
vlastní

1 mil.

vlastní, dotace, dary

1 mil.
0,6-0,8 mil.

vlastní
vlastní, dotace
vlastní, dotace,
příspěvky, granty
vlastní, dotace,
příspěvky

Infrastruktura a majetek obce

OPATŘENÍ 2
aktivita
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
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termíny
2016

název aktivity
Chodníky, místní komunikace,
parkovací prostory, přechody
pro chodce
Obecní byty
Osvětlení
Stavební parcely
Zlepšení energetické náročnosti

důležitost

termíny

odpovědnost

náklady

zdroje financování

vysoká

2016 - 2018

starosta

6 mil.

vlastní, dotace

důležité
vysoká
vysoká
vysoká

2016 - 2017
2016
2016 - 2018
2018 - 2020

starosta
starosta
starosta
starosta

25 mil.
0,2 mil.
1,5 mil.
10 mil.

vlastní, dotace
vlastní, dotace
vlastní
vlastní, dotace
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budov

Moderní bezpečná obec

OPATŘENÍ 3
aktivita
3.1.

název aktivity
Radary

aktivita
4.1.
4.2.

4.4.

název aktivity
Obecní sad
Komunální technika
Obecní zeleň včetně oživení
veřejného prostranství (Trvale
barevná obec)
Dobudování kanalizace

aktivita
5.1.

název aktivity
Komunální služby

termíny
2019

odpovědnost
starosta

náklady
0,2 mil.

zdroje financování
vlastní

Péče o krajinu a životní prostředí

OPATŘENÍ 4

4.3.

důležitost
střední
nízká

termíny
2016
2017 - 2018

odpovědnost
starosta
starosta

náklady
0,1 mil.
6 mil.

zdroje financování
vlastní, grant
vlastní, dotace

střední

2016 - 2022

starosta

1 mil.

vlastní, dotace,
granty, příspěvky

důležitá

2016 - 2017

starosta

25 mil.

vlastní, dotace

odpovědnost
starosta

náklady
5 mil.

zdroje financování
vlastní, dotace

Podpora a rozvoj spolupráce obcí

OPATŘENÍ 5
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důležitost
vysoká

důležitost
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C. PODPORA REALIZACE PROJEKTU
C.1. Způsob zajištění, řízení, organizace naplňování PRO
Způsob zajištění, řízení, organizace naplňování PRO
Garantem Programu rozvoje obce Bohuslavice bude: starosta a zastupitelstvo obce
Dokument včetně jeho aktualizací bude zpřístupněn na webových stránkách obce Bohuslavice
a v tištěné podobě v kanceláři obecního úřadu k nahlédnutí.
Postup sledování a vyhodnocování realizace PRO
Monitoring plnění PRO
-

Samotný proces monitoringu bude spočívat v zjištění aktuálního stavu plnění/neplnění,
respektive již splnění jednotlivých aktivit (stanoveny v kapitole B.2 „OPATŘENÍ
A AKTIVITY“).
Garant programu bude průběžně vyhodnocovat PRO a jedenkrát ročně zpracuje
monitorovací zprávu o plnění aktivit PRO.
Monitorovací zpráva bude předložena před schválením rozpočtu obce tak, aby rozpočet
reagoval na zhodnocení realizace PRO.
PRO bude vyhodnocovat realizační tým, ve kterém bude starosta obce, případně jím
pověřená osoba.

Způsob aktualizace PRO
- Aktualizace PRO budou prováděny průběžně v případech, kdy vzniknou nové situace
nebo problémy vyžadující řešení
- Dokument je možné aktualizovat i na podněty občanů.
- Případné aktualizace PRO budou prováděny dodatkem ke stávajícímu PRO.

ZMĚNA AKTUALIZACE MUSÍ BÝT SCHVÁLENA ZASTUPITELSTVEM
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D.1. Dotazník
Obec Bohuslavice – Program rozvoje obce
Termín odevzdání: do 30. 10. 2015
Dotazník pro obyvatele
(může vyplnit každý občan, příp. je k dispozici na internetových stránkách obce http://www.obecbohuslavice.cz/ v elektronické podobě)
Milí spoluobčané,
naše obec začala v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit
priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky.
Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při
získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi
důležité zjistit vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme udělat.
Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky
průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje
budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete průběžně informováni – na internetu, na vývěsce i
na veřejných projednáních.
Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.
starosta obce Bohuslavice
Ing. Roman Jedlička
Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pokud si
žádnou nevyberete, formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce.
1. Jak se Vám v obci žije?
1. velmi dobře
2. spíše dobře
5. velmi špatně

3. ani dobře ani špatně 4. spíše špatně

2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. klidný život
2. dobré mezilidské vztahy
3. příznivé životní prostředí
4. blízkost přírody
5. dostupnost pracovních příležitostí
6. dobrá dopravní dostupnost
7. kulturní a společenský život
8. sportovní vyžití
9. vzhled obce
10. jiné:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. špatné vztahy mezi lidmi
2. nezájem lidí o obec
3. málo kvalitní životní prostředí
4. nedostatek pracovních příležitostí
5. nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
6. nedostatečný kulturní a společenský život
7. špatná dostupnost lékaře
8. nevyhovující veřejná doprava
9. nedostatečná bytová výstavba
10. nepořádek v obci
11. špatné podmínky pro podnikání
12. jiné: …………………………………………………………………………………………………………………………
4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
...........................................................................................................................................
……………………………………..........................................................……..................………………….

5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek
(v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):
Velmi spokojen Spíše spokojen Spíše nespokojen Velmi nespokojen Je mi to lhostejné
1 Bydlení
1
2
3
4
5
2 Školství
1
2
3
4
5
3 Zdravotnictví
1
2
3
4
5
4 Veřejná doprava
1
2
3
4
5
5 Kultura a společenský život
1
2
3
4
5
6 Sportovní vyžití
1
2
3
4
5
7 Životní prostředí
1
2
3
4
5
8 Péče obce o své prostředí
1
2
3
4
5
9 Podmínky pro podnikání
1
2
3
4
5
10 Rozvoj obce
1
2
3
4
5
11 Informovanost o dění v obci
1
2
3
4
5

6. Mezilidské vztahy v obci považujete za:
1. velmi dobré 2. docela dobré 3. ne moc dobré 4. špatné 5. nedovedu posoudit
7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům?
1. rozhodně ano 2. spíše ano 3. spíše ne 4. rozhodně ne 5. nedovedu posoudit
8. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
1. pravidelně (min. 1 x za týden) 2. občas (cca 1 za měsíc) 3. vůbec 4. nemám internet
9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
1. rozhodně ano 2. spíše ano 3. spíše ne 4. rozhodně ne 5. nedovedu posoudit
Pokud ano, jak se můžete zapojit? ………………...........................………….………...........................
...................................................................................................................................................
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10. Jak by se měla obec dále rozvíjet? (K 1.10.2015 měla obec Bohuslavice 452 obyvatel.)
1. měla by zůstat přibližně stejně velká
2. měla by se postupně rozrůstat na přibližně 550 obyvatel
3. měla by být využita celá kapacita ploch pro výstavbu domů (výsledkem by bylo cca 550 obyvatel v
obci)
4. nedovedu posoudit
11. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na
co byste je přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. zlepšení podmínek pro podnikání
2. podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a místních komunikací)
3. častější spoje veřejné dopravy
4. zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci
5. rekonstrukce místních komunikací
6. podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
7. péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
8. opravy památek v obci
9. jiné: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12. Jste?
1. muž 2. žena 3. domácnost
13. Váš věk?
1. 15–29 let 2. 30–49 let 3. 50–64 let 4. 65 a více let
14. Vaše vzdělání?
1. základní 2. střední odborné 3. střední odborné s maturitou 4. vyšší odborné
5. vysokoškolské
15. V obci:
1. žiji od narození
2. přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči
3. přistěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti lety
4. přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech
16. Typ Vaší domácnosti:
1. domácnost bez dětí
2. domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)
3. jiné ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
17. Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Děkujeme za vyplnění.
Vyplněný dotazník prosím odevzdejte do 30. 10. 2015 do poštovní schránky na obecním úřadě.

Podpis respondenta: _______________________
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