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Úvod
Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem obce, který je zakotven v platném
zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jeho cílem je v souladu se zásadami trvale udržitelného
rozvoje řídit procesy plánování ve všech oblastech rozvoje obce. Cílem je stanovit priority a
rozvrhnout jejich plnění v rámci realizace jednotlivých aktivit v průběhu dalšího období. Na
základě poznání situace v obci, názorů a potřeb občanů, podnikatelů, zájmových organizací a
dalších subjektů v obci formuluje představy o budoucnosti obce spolu s činnostmi vedoucími k
naplnění dohodnutých představ.
Program rozvoje obce zachycuje hlavní problémy a předpoklady rozvoje obce a formuluje možná
řešení – umožňuje tak komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání
finančních a personálních kapacit obce i celkového potenciálu obce; je podkladem pro
rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech; podporuje spolupráci různorodých
subjektů v obci tak, aby byl využit potenciál lidí i organizací působících v obci; zvyšuje šance
získat finanční prostředky z vnějších zdrojů (z veřejných dotací, ze soukromého sektoru); je
v souladu s rozvojovými aktivitami v územním plánu. Současně má být živým dokumentem, který
je schopný reagovat na měnící se podmínky ve společnosti.
Program rozvoje obce Vrbátky byl vytvořen v roce 2022. Na jeho tvorbě se podíleli zejména
členové zastupitelstva obce, občané ve spolupráci s místní akční skupinou Prostějov venkov
o.p.s. Jako podklad při zpracování byl využit dokument „Program rozvoje Obce Vrbátky na období
2016 - 2022 schválený zastupitelstvem Obce Vrbátky 18.12.2015. Veřejné projednání
navrženého Programu rozvoje obce se uskutečnilo dne 23.2.2022. projednáním a schválením v
zastupitelstvu obce.
Strategická vize dokumentu je zpracována na období 2022 – 2028.
Programové cíle a opatření v tomto dokumentu jsou zpracovány na období 2022 – 2028.

Schvalovací doložka:
Program rozvoje obce Vrbátky schválilo v souladu s § 84 odst. 2 písmene a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích v platném znění Zastupitelstvo obce.
Datum schválení: 23.2.2022
Číslo usnesení: 16-08

podepsal
Ing. Pavel Digitálně
Ing. Pavel Novotný
2022.02.24
Novotný Datum:
06:50:08 +01'00'
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I.

Základní informace

Správa obce
Obec Vrbátky se skládá ze tří částí, Vrbátek, Duban a Štětovic. Do správy Obce Vrbátky spadají
tři katastrální území, Vrbátky, Dubany na Hané a Štětovice.
Vrbátky jsou z hlediska správy zařazeny do typu ostatní obce. Pro jiné obce nevykonávají
žádnou správní činnost. Obec je řízena patnáctičlenným zastupitelstvem. Má zvolenu
pětičlennou radu obce, finanční výbor, kontrolní výbor, kulturní a sportovní komisi, komisi
životního prostředí a sociální komisi. Za administrativu odpovídá uvolněný starosta, ekonomka a
administrativní pracovnice. O vzhled obce a technický stav majetku pečují další zaměstnanci na
plný úvazek (provoz ČOV a úklid veřejných prostranství). V době sezónních prací obec využívá
nabídky Úřadu práce a na úklidové práce zaměstnává 5-7 zaměstnanců (VPP). Ve Vrbátkách
nejsou mimo školu organizace zřizované obcí.
tabulka číslo 1 … Základní charakteristika obce

Status:

Obec

místní části

Vrbátky
Dubany
Štětovice

Typ sídla:

Ostatní obce

ZUJ (kód obce):

590185

NUTS5:

CZ0713590185

LAU 1 (NUTS 4):

CZ0713 - Prostějov

NUTS3:

CZ071 - Olomoucký kraj

NUTS2:

CZ07 - Střední Morava

Obec s pověřeným obecním úřadem:

Prostějov

Obec s rozšířenou působností:

Prostějov

Katastrální plocha (ha):

1 326

Počet bydlících obyvatel k 1.1.2021:

1 740

Nadmořská výška (m n.m.):

216

Zeměpisné souřadnice (WGS-84):

17° 11' 60'' E , 49° 30' 29'' N

První písemná zpráva (rok):

1 359

PSČ:

798 13
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tabulka číslo 2 … Přehled veřejné správy

Stavební úřad

Prostějov

Finanční úřad

Prostějov

Matriční úřad

Prostějov

Úřad práce

Prostějov

Katastrální úřad a Pozemkový úřad

Prostějov

OSSZ

Prostějov

Živnostenský úřad

Prostějov

tabulka číslo 3 … Samospráva

Obecní úřad

č.p. 41, 798 13 Vrbátky

IČ:

00288934

Telefon:

582 382 063

E-mail:

podatelna@vrbatky.cz

Web:

http://www.vrbatky.cz

Starosta:

Ing. Pavel Novotný

tabulka číslo 4 … Místní části

Rozloha (ha)

Kód ZSJ

Obyvatel k 1.1.2021

Dubany

529

185809

543

Štětovice

422

185817

322

Vrbátky

375

185825

875
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Hospodaření
Obec Vrbátky hospodaří převážně s přebytkovým rozpočtem
tabulka číslo 5 … Přehled příjmů a výdajů obce

Rok

Příjmy
[tis.Kč]

Výdaje
[tis.Kč]

saldo
[tis.Kč]

2010

23 495

22 761

734

2011

33 680

31 547

2 133

2012

27 285

22 097

5 188

2013

25 413

30 590

-5 177

2014

33 717

22 457

11 260

2015

32 111

24 798

7 313

2016

38 079

20 711

17 368

2017

28 392

35 594

-7 202

2018

38 534

39 922

-1 388

2019

40 441

35 819

4 622

2020

34 252

27 224

7 028

2021

31 781

24 231

7 550

II.

Popis obce a jejího území

1.

Charakteristika obce

Obec Vrbátky se nachází v Olomouckém kraji, v správním obvodu obce s rozšířenou působností
Prostějov. Spádová centra s dobrou dojezdností do zaměstnání jsou Prostějov 8 km a Olomouc
15 km. Obec Vrbátky vznikla historickým osídlením na toku říčky Blaty. Leží v hanácké rovině
mezi městy Prostějov a Olomouc. Je tvořena třemi samostatnými osadami Dubany, Vrbátky a
Štětovice, které mají každá své katastrální území. Funkci pověřeného úřadu vykonává pro obec
Vrbátky Městský úřad statutárního města Prostějov, po zrušení okresního úřadu od 1.1.2003.

2.

Popis území a využití krajiny

V okolí obce se nacházejí kvalitní zemědělské půdy, intenzivně obhospodařované.
Severovýchodně se místy nacházejí podmáčené mokřiny, částečně zrašeliněné,
k zemědělskému využívání méně vhodné. Toto území je dnes v 2. vnitřním ochranném pásmu
vodních zdrojů prameniště. Východní část území obce leží v Chráněné oblasti přírodní
akumulace podzemních vod Kvarter řeky Moravy. V severní části se nachází vodní zdroje
s příslušnými ochrannými pásmy. Na území místních částí Vrbátek se nenachází významné
přírodní útvary spadající do systému ochrany přírody. Nejdůležitější povrchový vodní útvar na
území obce Vrbátky je řeka Blata procházející podél severovýchodní hranice katastrálního území
Dubany na Hané a Vrbátky.
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3.

Infrastruktura obce

Dopravní infrastruktura
Z hlediska silniční dopravy je obec Vrbátky, včetně místních částí Dubany a Štětovice napojena
místními komunikacemi na silnice III třídy, které zajišťují spojení s nejbližšími sídly Prostějovem,
Přerovem a Olomoucí. Řešeným územím procházejí tyto silnice:
•
•
•
•
•

III/3677 – Vrbátky – Kralice na Hané – Prostějov
III/4353 – Smržice – Dubany - Blatec - Olomlouc
III/4354 – Dubany – Štětovice – Hrdibořice - Přerov
III/4357 – Dubany - Vrbátky – Vrahovice - Prostějov
III/5707 – Dubany – Hablov – Olšany - Olomouc

Zásobování pitnou vodou
V obcích je vybudována rozvodná vodovodní síť veřejného vodovodu dodávající pitnou vodu do
všech objektů v místních částech. Vodovodní řád je v majetku Obce Vrbátky.

Odkanalizování
Obec Vrbátky má vybudovanou oddělenou kanalizaci. Splaškové vody jsou odváděny do
mechanicko-biologické ČOV Vrbátky. Dešťová i splašková kanalizační síť je v majetku Obce
Vrbátky a obec ji i provozuje.

Zásobování plynem
Ve všech třech obcích je vybudována síť plynovodu dodávajícího zemní plyn do domácností.
Plynárenská zařízení jsou ve správě GasNet, s.r.o.

Zásobování elektrickou energií
Domácnosti ve všech obcích jsou napojeny na rozvodnou síť elektrické energie. V Dubanech a
Štětovicích jsou tyto rozvody vedeny převážně nadzemním vedením. Ve Vrbátkách je do velké
části obce dodávána elektrická energie podzemním vedením, čímž se výrazně zlepšil vizuální
dojem z jednotlivých ulic, kde zmizely sloupy elektrického vedení a změť kabelů vedených
„vzduchem“.

Odpady
Sběr směsného komunálního separovaného odpadu je prováděn do nádob 110 l a 240 l
s četností 1 x za 14 dní specializovanou firmou.
Ve všech obcích jsou na vybraných místech dále k dispozici velkoobjemové kontejnery pro sběr
skla, plastů, papírů a rostlinných olejů.
V obci Vrbátky je pak zřízeno sběrné místo („sběrný dvůr“), kam mohou místní občané vyvážet
objemný odpad, stavební suť, nápojové kartony, plasty, sklo, papír, pneumatiky, bioodpad,
elektroodpad a nebezpečný odpad.
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Školství
Základní škola Zdeny Kaprálové a Mateřská škola Vrbátky má jedno společné ředitelství. Škola
je zřízena jako devítitřídní s jedním odloučeným pracovištěm v Dubanech (1., 2. a 3. třída),
s celkovou kapacitou 230žáků.
Ve všech třech částech obce, Vrbátkách, Dubanech a Štětovicích jsou pak i mateřské školky
s celkovou kapacitou 100 dětí.

Zdravotní péče
V centru Vrbátek se nachází polyfunkční dům, v němž mají samostatné ordinace praktický
lékař, zubní lékař a dětský lékař.

tabulka číslo 5 … Občanská vybavenost

Vrbátky

Dubany

Štětovice

knihovna

ano

ano

ano

Pošta

ano

-

-

-

ano

-

Hřiště sportovní

ano

ano

ano

Ordinace lékaře

ano

-

-

Obchod se základním či smíšeným zbožím

ano

ano

-

Restaurace/hospoda

ano

ano

-

Zastřešený sportovní areál, nebo jiný objekt
pro sportovní a volnočasové vyžití

ano

ano

-

Vybavenost

Hřbitov

Str. 7

III.

Návrhová část
Opatření pro rozvoj infrastruktury

1.

číslo
opatření

Název opatření

Priorita

A1.1

Rekonstrukce, úpravy a budování chodníků a míst pro přecházení

2

A1.2

Rekonstrukce a údržba místních komunikací s ohledem na zvýšení
bezpečnosti dopravy

1

A1.3

Kruhový objezd - řešení nebezpečné křižovatky ve Vrbátkách

4

A1.4

Zpřístupnění zemědělských pozemků zatravněnými polním cestami

2

A1.5

Příprava pozemků pro výstavbu RD

3

A1.6

Nástavba budovy domova pro seniory

2

A1.7

Rekonstrukce hasičské zbrojnice a jejího vybavení

1

A1.8

Rekonstrukce stávajících dílen a skladů ve dvoře obecního úřadu a
vybudování šaten se zázemím pro obecní pracovníky

1

A1.9
A1.10
A1.11
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Budování nových stezek pro pěší a cyklisty v souladu se Strategií
rozvoje cyklostezek v Obci Vrbátky
Budování nových a údržba stávajících parkovacích míst a odstavných
ploch
Výměna světel veřejného osvětlení za nové úsporné technologie

2
1
5

Opatření pro rozvoj občanského vybavení a služeb v obci

2.

číslo
opatření

Název opatření

Priorita

A2.1

Vybudování obecních sociálních bytů

3

A2.2

Oprava budovy fary v Dubanech

2

A2.3

Rekonstrukce a obnova hřbitova

2

A2.4

Podpora budování zázemí pro neziskové organizace a podpora jejich
činnosti

3

A2.5

Vybudování školních dílen v budově ZŠ ve Vrbátkách

1

A2.6

Rekonstrukce domů na návsi ve Vrbátkách

4

A2.7

Výstavba a vybavení budovy se zázemím pro kulturně sportovní akce u
parku ve Štětovicích

2

A2.8

Údržba, obnova, pořízení vybavení a mobiliáře v prostorách budov
v majetku obce

3

A2.9

Údržba a rekonstrukce budov v majetku obce

2

A2.10

Výstavba nové budovy pro jídelnu a družinu u školy v Dubanech

1

A2.11

Budování venkovních hřišť a sportovišť, jejich údržba a doplňování o nové
prvky.

2

A2.12

Rekonstrukce školního dvora u školy ve Vrbátkách

4

A2.13

Obnova a modernizace systému odpadového hospodářství

2
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3.

Opatření v oblasti péče o životní prostředí

číslo
opatření

Název opatření

Priorita

A3.1

Zkrášlení obce vybudování záhonů trvalek a letniček

2

A3.2

Výsadba zeleně podél polní cest a obnova původních polních cest

2

A3.3

Vybudování biocentra Na Dvorských

1

A3.4

Výstavba mokřadu ve Štětovicích

5

A3.5

Výsadba stromů a keřů v intravilánu obce

2

A3.6

Údržba zeleně a výsadba stromů a keřů v extravilánu obce

4
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IV.

Karty projektů

A1.1

Rekonstrukce, úpravy a budování chodníků a míst pro
přecházení

Termín

2022 – 2028

Náklady

1mil. Kč

Nositel

obec

Popis

Dojde k úpravám stávající chodníků ve všech částech obce a
vybudování nových chodníků k novým zástavbám rodinných
domů.
Součástí renovovaných nebo nově budovaných chodníků
budou i prvky pro bezpečné přecházení vozovek (přechody,
místa pro přecházení)

Projekt

Není připraven

Územní plán

Je v souladu s ÚPD

Stavební povolení
(územní souhlas)
Aktivity

Není zajištěno
1. Projekt
2. Stavební povolení
3. Realizace

Financování

vlastní zdroje obce

A1.2

Rekonstrukce a údržba místních komunikací s ohledem na
zvýšení bezpečnosti dopravy

Termín

2022 – 2028

Náklady

5 mil. Kč

Nositel

obec

Popis

Dojde k úpravám a opravám místních komunikací, zpevnění
krajnic vozovek, doplnění bezpečnostních prvků, jako jsou
retardéry, značení, vyvýšená křížení, zálivy pro vyhýbání
vozidel, ,…..

Projekt

Není připraven

Územní plán

Je v souladu s ÚPD

Stavební povolení
(územní souhlas)
Aktivity

Financování
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Není zajištěno
1. Projekt
2. Stavební povolení
3. Realizace
vlastní zdroje obce

A1.3

Kruhový objezd - řešení nebezpečné křižovatky ve
Vrbátkách

Termín

2028

Náklady

neurčena

Nositel

kraj

Popis

Obec bude vyjednávat s Olomouckým krajem na bezpečnějším
křížení komunikací III/4257 a silnicí III/4354 ve Vrbátkách

Projekt

Není připraven

Územní plán

Řešení dosud není zaneseno v ÚPD

Stavební povolení
(územní souhlas)
Aktivity

Není zajištěno
1. Projekt
2. Stavební povolení
3. Realizace

Financování

OL kraj, SFDI, IROP

A1.4

Zpřístupnění zemědělských pozemků zatravněnými polními
cestami

Termín

2022 - 2028

Náklady

2,5 mil. Kč

Nositel

obec

Popis

Bude se jednat o postupné vybudování polních cest, které
umožní zpřístupnit stávající pozemky soukromých vlastníků tak,
aby nedocházelo ke střetu zájmů se Zemědělským družstvem
VRBÁTKY. Z Duban od farmy směr na konec družstevního
letiště. Ve Štětovicích u sloupů VT – Sloupová cesta, …
Existuje studie revitalizace povodí řeky Blata. Zahrnuje všechny
katastrální území obce.

Projekt
Územní plán

Je v souladu s ÚPD

Stavební povolení
(územní souhlas)

Není zajištěno

Aktivity
Financování
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SFDI, IROP, vlastní zdroje obce

A1.5

Příprava pozemků pro výstavbu RD

Termín

2022 - 2028

Náklady

40 mil. Kč

Nositel

obec

Popis

Dojde k vytýčení stavebních parcel v určené lokalitě a dále ke
kompletnímu zasíťování vodovodem, kanalizací, vybudování el.
sítí a plynofikování. V lokalitě budou vybudovány komunikace,
chodníky i parkovací místa.

Projekt

Není připraven

Územní plán

Je zanesena v ÚPD

Stavební povolení
(územní souhlas)
Aktivity

Není zajištěno
1. Zajistit převod práv pozemků do vlastnictví obce
2. Připravit projektovou dokumentaci
3. Zajistit vynětí ze ZPF
4. Zpracování žádosti o dotace či jiné formy financování
5. Realizace, kolaudace

Financování

SFDI, MMR, vlastní zdroje obce

A1.6

Nástavba budovy domova pro seniory

Termín

2022 - 2028

Náklady

15 mil. Kč

Nositel

obec

Popis

Dojde k vybudování 2.NP na stávající budově Domova pro
seniory (Vrbátky 292) a vytvoření dalších malometrážních bytů,
kterými by se zvýšila ubytovací kapacita pro seniory.

Projekt

není připraven

Územní plán

Je zanesena v ÚPD

Stavební povolení
(územní souhlas)
Aktivity

Financování
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Není zajištěno
1. Projekt
2. Stavební povolení
3. Realizace
MMR, vlastní zdroje obce

A1.7

Rekonstrukce hasičské zbrojnice a jejího vybavení

Termín

2022 - 2028

Náklady

7 mil. Kč

Nositel

obec

Popis

Dojde k přemístění výjezdových vrat do čela budovy tak, aby
hasičská zásahová vozidla nemusela při výjezdu manévrovat
na ploše před garáží. Zbrojnice bude dále celá zateplená a
budou rekonstruovány šatny a sociální zařízení pro hasiče.
V části zbrojnice pak bude vybudována společenská místnost
pro pořádání školení a schůzek členů JSDH

Projekt

Připraven

Územní plán

Je zanesena v ÚPD

Stavební povolení
(územní souhlas)

Stavební povolení je vydáno

Aktivity

Realizace

Financování

vlastní zdroje obce

A1.8

Rekonstrukce stávajících dílen a skladů ve dvoře obecního
úřadu a vybudování šaten a zázemí pro obecní pracovníky

Termín

2022 - 2028

Náklady

7 mil. Kč

Nositel

obec

Popis

Dojde k rekonstrukci stávajících prostor bývalých chlévů a
skladů ve dvoře budovy obecního úřadu ve Vrbátkách č.p.41.
Zároveň bude ve 2.NP vybudováno sociální zázemí pro
zaměstnance obce.
1.NP pak bude využíváno ke skladování prostředků pro údržbu
obce (nářadí, náhradní díly, stroje, osiva,…)

Projekt

Připraven

Územní plán

Je zanesena v ÚPD

Stavební povolení
(územní souhlas)

Stavební povolení je vydáno

Aktivity

Realizace

Financování

vlastní zdroje obce
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A1.9

Budování nových stezek pro pěší a cyklisty v souladu se
Strategií rozvoje cyklostezek v Obci Vrbátky

Termín

2022 - 2028

Náklady

15 mil. Kč

Nositel

obec

Popis

Dojde k postupnému budování nových stezek pro pěší a
cyklisty, v souladu se Strategií rozvoje cyklostezek v Obci
Vrbátky, případně k obnově dalších pěšin na území Obce
Vrbátky.
Mezi nejvýznamnější záměry patří:
• vybudování cyklostezky do Prostějova, podél železniční trati
a následně pak vybudování stezky ve směru na Blatec,
podél železniční trati.
• Stezka od hřiště ve Vrbátkách do Duban, části Margelík,
podél vodního náhonu

Projekt

Dílčí projekty jsou zpracovávány

Územní plán

v souladu s ÚPD

Stavební povolení
(územní souhlas)
Aktivity

Není vydáno
1.
2.
3.
4.

Projekt
Stavební povolení
Žádost o dotace
Realizace

Financování

SCLLD – dotace MAS, SFDI, IROP, vlastní zdroje obce

A1.10

Budování nových a údržba stávajících parkovacích míst a
odstavných ploch

Termín

2022 - 2028

Náklady

12 mil. Kč

Nositel

obec

Popis

Dojde zejména k postupnému budování nových parkovací a
odstavných ploch ve všech obcích, s cílem zlepšit nevyhovující
situaci s nedostatečnou parkovací kapacitou ve vybraných
lokalitách.

Projekt

Zpracována základní studie, na niž budou navazovat jednotlivé
projekty konkrétních lokalit

Územní plán

v souladu s ÚPD

Stavební povolení
(územní souhlas)
Aktivity

Financování
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Není vydáno
1. Projekt
2. Stavební povolení
3. Realizace

SCLLD – dotace MAS, SFDI, IROP, vlastní zdroje obce

A1.11

Výměna světel veřejného osvětlení za nové úsporné
technologie

Termín

2022 - 2028

Náklady

2 mil Kč

Nositel

obec

Popis

Dojde k výměně stávajících svítidel veřejného osvětlení za
úspornější světla s novými technologie osvícení (LED,
LASER,…)
V minulosti bylo cca 90% lamp veřejného osvětlení nahrazeno
technologií LED světel. V budoucnu tak dojde k nahrazení
zbylých světel novými, moderními.
Případně bude naplánována výměna za nejnovější technologie
(LASER)

Projekt

není

Územní plán

V souladu s ÚPD

Stavební povolení
(územní souhlas)
Aktivity

Financování
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není vydáno
Projektová dokumentace s energetickým auditem se
zpracovává

vlastní zdroje, Ministerstvo průmyslu a obchodu

A2.1

Vybudování obecních sociálních bytů

Termín

2022 - 2028

Náklady

5 mil. Kč

Nositel

obec

Popis

Výstavba nových bytů pro potřeby pronájmu občanům, se
zaměřením na mladé, nebo sociálně slabé občany.
(„startovací“ nebo sociální byty)

Projekt

není

Územní plán

V souladu s ÚPD

Stavební povolení
(územní souhlas)
Aktivity

není vydáno
1. Projekt a stavební povolení
2. Získání doplňkového zdroje financování
3. Realizace

Financování

IROP, vlastní zdroje

A2.2

Oprava budovy fary v Dubanech

Termín

2022 - 2028

Náklady

30 mil. Kč

Popis

Stávající budova nevyužívané fary byla odkoupena a bude
kompletně opravena v souladu s požadavky na památkovou
péči.
Vnitřní prostory fary pak budou sloužit jako knihovna, kulturně
společenské místnosti, expozice pro výstavy a sál pro pořádání
kulturních akcí.

Projekt

je připravován.

Územní plán

Je v souladu s ÚPD – objekt občanské vybavenosti

Stavební povolení
(územní souhlas)
Aktivity

není

Financování

IROP, OL kraj, vlastní zdroje
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1.
2.
3.
4.

Projekt
stavební povolení
Získání doplňkového zdroje financování
Realizace

A2.3

Rekonstrukce a obnova hřbitova

Termín

2022 - 2028

Náklady

3 mil. Kč

Popis

Cílem projektu je zlepšit vizuální vjem z prostředí na místním
hřbitově v Dubanech. Při realizaci projektu by mělo dojít ke
sjednocení charakteru pěšin mezi hroby, nahrazení drátěného
oplocení novou kamennou zídkou v kombinaci s ocelovým
zábradlím. Dále bude na hřbitov doplněna výsadba stromů a
keřů.

Projekt

Je zpracována základní studie, na niž bude navazovat
projektová dokumentace.

Územní plán

Je v souladu s ÚPD

Stavební povolení
(územní souhlas)
Aktivity

není
1.
2.
3.
4.

Projekt
Stavební povolení
Získání doplňkového zdroje financování
Realizace

Financování

IROP, OL kraj, vlastní zdroje

A2.4

Podpora budování zázemí pro neziskové organizace a
podpora jejich činnosti

Termín

2022 - 2028

Náklady

400 000 Kč

Popis

Obec bude podporovat rozvoj neziskových organizací na svém
území, a to v rámci rekonstrukcí, stavební obnovy či rozšíření
spolkového zařízení, tedy prostor pro setkávání, potřebného
zázemí, vybavení a nutných úprav okolí.

Projekt

Není

Územní plán
Stavební povolení
(územní souhlas)
Aktivity

Financování
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Není
schválení žádosti o dotace a podpis dotační smlouvy

vlastní zdroje, dotace PRV, krajské dotace apod.

A2.5

Vybudování školních dílen v budově ZŠ ve Vrbátkách

Termín

2022- 2028

Náklady

13.000.000 Kč

Popis

Bude vybudována nástavba budovy ZŠ ve Vrbátkách za účelem
vytvoření školních dílen a polytechnické učebny.
Součástí projektu je i výtah pro bezbariérový přístup do 2.NP

Projekt

je připraven

Územní plán

V souladu s ÚPD

Stavební povolení
(územní souhlas)

Není

Aktivity

1.
2.
3.
4.

Financování

vlastní zdroje, dotace PRV, krajské dotace, MŠMT, apod.

A2.6

Rekonstrukce domů na návsi v obcích

Termín

2022 - 2028

Náklady

12.000.000 Kč

Popis

Rekonstrukce domů na návsi obcí, výkup starých domů a jejich
rekonstrukce tak, aby zůstal zachován ráz vesnické návsi, bez
negativního dopadu na sociální vazby v okolí stávající zástavby.

Projekt

není připraven

Územní plán

V souladu s ÚPD

Stavební povolení
(územní souhlas)
Aktivity

Financování
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Projekt
Stavební povolení
Získání doplňkového zdroje financování
Realizace

Není
1.
2.
3.
4.

Projekt
Stavební povolení
Získání doplňkového zdroje financování
Realizace

dotace PRV, vlastní zdroje, krajské dotace, IROP, apod.

A2.7

Výstavba a vybavení budovy se zázemím pro kulturně
sportovní akce u parku ve Štětovicích

Termín

2022 - 2028

Náklady

8.000.000 Kč

Popis

Rekonstrukce domu u parku ve Štětovicích, do podoby
společenské místnosti se skladem na vybavení pro sportovní a
kulturně společenské akce pořádané v areálu parku ve
Štětovicích

Projekt

připravena vizualizace budoucí podoby budovy

Územní plán

V souladu s ÚPD

Stavební povolení
(územní souhlas)
Aktivity

Není
1.
2.
3.

Projekt
Stavební povolení
Realizace

Financování

dotace PRV, vlastní zdroje, krajské dotace, IROP, apod.

A2.8

Údržba, obnova, pořízení vybavení a mobiliáře v prostorách
budov v majetku obce

Termín

2022 - 2028

Náklady

2.000.000 Kč

Popis

Údržba, obnova a pořízení vybavení a mobiliáře v prostorách
budov v majetku obce.
Zejména pak obnovování a doplňování mobiliáře do knihoven,
do prostor školícího centra, sokolovny, prostor Centra volného
času a kluboven zájmových spolků umístěných v prostorách
obecních budov.

Projekt

není připraven

Územní plán

V souladu s ÚPD

Stavební povolení
(územní souhlas)
Aktivity
Financování
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Není
1. Projekt (grafické ztvárnění záměru – studie)
2. Realizace
dotace PRV, vlastní zdroje, krajské dotace, MAS, apod.

A2.9

Údržba a rekonstrukce budov v majetku obce

Termín

2022 - 2028

Náklady

4.000.000 Kč

Popis

Údržba, rekonstrukce a modernizace budov v majetku obce.
Zejména pak opravy a doplnění vnitřního vybavení budov, jako
topení, rozvody vody, elektřiny a datové rozvody, opatření ke
zlepšení akustiky, osvětlení, doplnění nebo modernizace
vzduchotechnických zařízení a podobně.

Projekt

není připraven

Územní plán

V souladu s ÚPD

Stavební povolení
(územní souhlas)
Aktivity

Není
1. Příprava záměru v podobě studie, nebo zjednodušeného
projektu
2. Realizace

Financování

dotace PRV, vlastní zdroje, krajské dotace, MAS, apod.

A2.10

Výstavba nové budovy pro jídelnu a družinu u školy v
Dubanech

Termín

2022 - 2028

Náklady

15.000.000 Kč

Popis

U severozápadní stěny budovy školy v Dubanech (č.p. 105)
bude postavena nová budova propojená se školou.
V nové budově pak bude v 1.NP umístěna jídelna pro děti a
v 2.NP bude situována družina s kapacitou cca 30 dětí.
Děti tak budou moci přecházet do družiny a do jídelny bez
potřeb převlékání se a přezouvání, jak je tomu doposud, kdy
přecházejí ze školy do prostor sokolovny.

Projekt

je připravována studie

Územní plán

V souladu s ÚPD

Stavební povolení
(územní souhlas)
Aktivity

Financování
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Není
1.
2.
3.
4.

Studie
Projekt
Stavební povolení
realizace

dotace PRV, vlastní zdroje, krajské dotace, MAS, MŠMT, apod.

A2.11

Budování venkovních hřišť a sportovišť, jejich údržba a
doplňování o nové prvky

Termín

2022 - 2028

Náklady

4.000.000 Kč

Popis

Budování nových venkovních hřišť a sportovišť, jejich údržba a
doplňování o nové prvky na základě žádosti občanů a trendu
v oblasti sportovních aktivit.
Jedná se výstavby nových areálů pro pohybové aktivity
(skateboardové hřiště, work-out hřiště, překážkové dráhy,
dětská hřiště…) a dále pak o údržbu a doplňování stávajících
hřišť o nové prvky (cvičební stroje, prolézačky, houpačky,
trampolíny, překážky,…

Projekt

není připraven

Územní plán

V souladu s ÚPD

Stavební povolení
(územní souhlas)
Aktivity

Není
1.
2.
3.

Studie
Projekt
Realizace

Financování

dotace PRV, vlastní zdroje, krajské dotace, MAS, MŠMT, apod.

A2.12

Rekonstrukce školního dvora ve Vrbátkách

Termín

2022 - 2028

Náklady

3.000.000 Kč

Popis

Stávající nádvoří školy ve Vrbátkách bude přestavěno do
podoby „venkovní učebny“ s relaxačně oddechovou zónou pro
pohyb žáků na čerstvém vzduchu v průběhu přestávek.
Součástí dvora tak bude zastíněná plocha pro výuku, záhony
s různými druhy bylin a relaxační část s lavičkami.

Projekt

dokončena studie, na niž bude navazovat projekt

Územní plán

V souladu s ÚPD

Stavební povolení
(územní souhlas)
Aktivity

Financování
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Není
1.
2.
3.

Studie
Projekt
Realizace

dotace PRV, vlastní zdroje, krajské dotace, MAS, MŠMT, apod.

A2.13

Obnova a modernizace systému odpadového hospodářství

Termín

2022 - 2028

Náklady

2.000.000 Kč

Popis

Jedná se o obnovu a modernizaci systému odpadového
hospodářství závislou na změnách legislativy a požadavcích
občanů na změny služeb ve sběru a třídění odpadů.
V rámci tohoto opatření budou probíhat změny sběrných nádob,
výstavba sběrných míst, jejich oplocení, doplňování vybavení a
technologií ve sběrném dvoře a podobně.

Projekt

dokončena studie, na niž bude navazovat projekt

Územní plán

V souladu s ÚPD

Stavební povolení
(územní souhlas)
Aktivity

Není
1.
2.

Financování
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Příprava záměru v podobě studie, nebo zjednodušeného
projektu
Realizace

dotace PRV, vlastní zdroje, krajské dotace, MAS, MŠMT, apod.

A3.1

Zkrášlení obce vybudování záhonů trvalek a letniček

Termín

2022 - 2028

Náklady

1 mil. Kč

Popis

V zastavěné části obce dojde k vybudování a osázení
trvalkových a letničkových záhonů.

Projekt

Není

Územní plán

v souladu s ÚPD

Stavební povolení
(územní souhlas)
Aktivity

Nerelevantní
1. Návrh výsadeb
2. Realizace výsadeb

Financování

Vlastní zdroje

A3.2

Výsadba zeleně podél polní cest

Termín

2022 - 2028

Náklady
Popis

2 mil. Kč
V rámci Studie proveditelnosti revitalizace Blaty a jejího povodí
v katastrech obcí Vrbátky, Štětovice a Dubany došlo k navržení
vybudování polních cest včetně doprovodné zeleně. Výsadby
budou prováděny postupně v návaznosti na polní cesty.

Projekt

Studie proveditelnosti revitalizace Blaty a jejího povodí v
katastrech obcí Vrbátky, Štětovice a Dubany

Územní plán

v souladu s ÚPD

Stavební povolení
(územní souhlas)
Aktivity

Financování
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Není
1. Návrh výsadeb
2. Získání doplňkového zdroje financování
3. Realizace výsadeb
Vlastní zdroje, OPŽP

A3.3

Vybudování biocentra Na Dvorských

Termín

2022 - 2028

Náklady

20 mil. Kč

Popis

Projekt vychází ze Studie proveditelnosti revitalizace Blaty.
V rámci realizace dojde na ploše o rozloze cca 4,5ha
k vybudování tůní, půdních vyvýšení pro přežití drobných
živočichů při vyšších hladinách a doprovodných výsadeb
původních druhů zeleně.

Projekt

je vypracován

Územní plán

Je v souladu s ÚPD

Stavební povolení
(územní souhlas)
Aktivity

je vydáno
1. Získání doplňkového zdroje financování – žádost na OPŽP
2. Realizace

Financování

OPŽP, Vlastní zdroje

A3.4

Vybudování mokřadů a prvků na zvýšení biodiverzity
extravilánu obce

Termín

2022 - 2028

Náklady

2 mil. Kč

Popis

V návaznosti na Studii proveditelnosti revitalizace Blaty budou
budovány krajinné prvky sloužící ke zvýšení biodiverzity
prostředí. Zejména pak budování mokřadů v lokalitách
s podmáčenou půdou, spojené s výsadbou původní zeleně

Projekt

Není vypracován.
Záměr vychází ze Studie proveditelnosti revitalizace Blaty a
jejího povodí v katastrech obcí Vrbátky, Štětovice a Dubany

Územní plán

Je v souladu s ÚPD

Stavební povolení
(územní souhlas)
Aktivity

Financování
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Není
1. Projektová dokumentace
2. Směna pozemků
3. Stavební povolení
4. Získání doplňkového zdroje financování
5. Realizace
SFŽP, Vlastní zdroje

A3.5

Výsadba stromů a keřů v intravilánu obce

Termín

2022 - 2028

Náklady

2 mil. Kč

Popis

V rámci tohoto záměru budou v zastavěné části obce,
vysazovány jednotlivé stromy a keře, s cílem doplnění zeleně
před obytné domy a podél silnic.
Na vybraných lokalitách pak budou osázeny souvislé plochy,
které tak budou přeměněny do podoby parku (např. lokalita u
nádraží)

Projekt

Není vypracován.

Územní plán

Je v souladu s ÚPD

Stavební povolení
(územní souhlas)
Aktivity

Není
1. Projektová dokumentace
2. Stavební povolení
3. Realizace

Financování

SFŽP, Vlastní zdroje

A3.6

Výsadba stromů a keřů v extravilánu obce

Termín

2022 - 2028

Náklady

3 mil. Kč

Popis

V rámci tohoto záměru budou mimo zastavěnou část obce,
vysazovány jak jednotlivé stromy a keře, tak budou osazovány i
souvislé plochy s cílem doplnění zeleně a navrácení původních
druhů dřevin do naší krajiny.
(např. lokalita za cukrovarem, remízky u polních cest,…)

Projekt

Není vypracován.

Územní plán

Je v souladu s ÚPD

Stavební povolení
(územní souhlas)
Aktivity

Financování
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Není
1.
2.
3.

Projektová dokumentace
Schválení dotčenými orgány
Realizace

SFŽP, Vlastní zdroje

