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1. Úvod
Strategický rozvojový plán obce Narysov je základním programovým a koncepčním
dokumentem, prostřednictvím něhož obec plánuje realizaci svých budoucích aktivit v oblasti
rozvoje. Aktivity jsou plánovány v horizontu deseti let.
K Strategickému rozvojovému plánu obce bude přihlíženo při plánování investic a sestavování
rozpočtu obce. Umožní tak naplňovat vizi obce a přispěje k vylepšení koordinace plánovaných
aktivit v obci.
Účel a význam plánu rozvoje:
Hlavním účelem je poskytnout nástroj pro řízení rozvoje obce. To znamená vytvořit
harmonogram akcí, systém monitorovacích ukazatelů a navrhnout strukturu financování tak,
aby byla zajištěna co nejvyšší míra transparentnosti při řízení rozvoje území.
Plán rozvoje je tedy dokumentem, jehož účelem je řádně a jednoznačně informovat veškeré
subjekty (občany i firmy) o záměrech zastupitelstva ohledně směrování budoucího vývoje a ve
spolupráci s nimi stanovit dobrovolně závazné mantinely rozvoje, které zabrání schvalování
náhodných a nekoncepčních akcí, čímž se sníží nejen manažerské riziko současného a
budoucího zastupitelstva, ale i všech ostatních subjektů, kteří plánují jakoukoliv činnost v
zájmovém území obce.
Dále je plán rozvoje vhodnou pomůckou při řízení financí a rozpočtu obce, která umožňuje
snadnější přístup k dotačním zdrojům, protože žadateli o dotaci umožňuje poukázat, že při
realizaci investiční (neinvestiční) akce se nejedná o nahodilou činnost, ale o akci, která je
součástí koncepčního rozvoje obce.
Strategický rozvojový plán obce Narysov by se měl stát otevřeným dokumentem, který bude
reagovat na aktuální situaci jak v obci, tak ve společnosti. Zastupitelstvo by mělo tento plán
alespoň jednou do roka revidovat a aktualizovat.
Obec si stanovila svoje základní priority:
Priorita č. 1 – Technická infrastruktura
Priorita č. 2 – Navýšení bezpečnosti v obci
Priorita č. 3 – Dětská hřiště
Priorita č. 4 – Zateplení obecních budov
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2. Charakteristika obce
2.1. Základní údaje
Kontaktní informace obce:
Název:

Obec Narysov

Adresa:

Narysov 76, 261 01 Příbram

IČO:

00662895

Právní forma:

801 - Obec

OKEČ:

84110 - Všeobecné činnosti veřejné správy

Datum vzniku:

1.1.1991

Základní územní jednotka:

564478 - Narysov

Statutární zástupce:

Vlasta Petýrková, starostka obce

Základní statistické údaje:
Počet obyvatel k 1. 1. 2019:

278

Pošta:

ANO (Město Příbram)

Mateřská škola:

NE

Základní škola:

NE

Plynovod:

NE

Kanalizace včetně ČOV:

NE (připravena projektová dokumentace)

Veřejný vodovod:

ANO

Sbor dobrovolných hasičů:

ANO

Stavební úřad:

Městský úřad Příbram – Stavební úřad

Finanční úřad:

Územní pracoviště v Příbrami

Úřad Práce:

Úřad práce – Kontaktní pracoviště Příbram

Živnostenský úřad:

MÚ Příbram – Živnostenský úřad

Pověřená obec:

Město Příbram

ORP:

Město Příbram
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Obyvatelstvo:
V obci v současnosti žije (k 1. 1. 2019) 278 obyvatel. Obyvatelstvo v obci se skládá z 36 dětí a
242 mladistvých či dospělých. Od prvního sběru demografických dat, v roce 1971, žilo v obci
Narysov 148 obyvatel, od roku 1971 do 1980 byl Narysov samostatnou obcí, následně byl spolu
se 121 obyvateli připojen k městu Příbram. V roce 1991 byla obec, spolu s 203 obyvateli, znovu
oddělena od města Příbram a do letošního roku populace pozvolna stoupá.

Demografický údaj obce k 1. 1. 2019
122
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Vývojová tabulka obyvatel v letech 1991–2019:
Rok:

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Počet obyvatel:

209

204

209

210

199

197

188

185

193

202

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

217

220

218

221

226

237

236

230

242

240

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

241

247

249

263

269

267

266

273

278

Vzhledem k velikosti obce je pozvolný nárust obyvatel zcela přirozený. Obec se snaží zajistit
lepší technickou i sociální vybavenost pro své občany a docílit tak nadstandartní životní úrovně
i pro navýšení zájmu o život v ní. Důkazem je i tento strategický rozvojový plán.
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Samospráva obce
Zastupitelstvo obce se skládá z 5 členů a vedení obce zastává starostka spolu s dvěma
místostarosty.

Vedení obce:
Starostka obce

Vlasta Petýrková

1. Místostarosta obce

Ing. Petr Juras

2. Místostarostka obce

Ing. Miroslava Kozelková

Zastupitelstvo obce:
Zdeněk Lauermann
Petr Běhavý

Vyhlášky a nařízení:
Obecně závazná vyhláška č. 3/2015
-

O veřejném pořádku

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015
-

O komunálních odpadech

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011
-

O požárním řádu

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011
-

O poplatcích za psy
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2.2. Popis obce a jejího okolí
Obec Narysov leží jižně od středu okresu Příbram. Vzdálenost obce od centra okresního města
Příbram je 7 km (od kraje cca 1 km) směrem na sever. 10 km jihozápadně od obce leží Město
Rožmitál pod Třemšínem a 10 km jižně od obce leží město Březnice.

Katastrální území obce se skládá převážně ze zemědělské půdy a lesního porostu
Druhy pozemků (ha)
31.12.2017

31.12.2018

Zemědělská
půda

237,24

237,22

Orná půda

194,08

Zahrada
Trvalý travní
porost

31.12.2017
Nezemědělská
půda

31.12.2018

120,50

120,52

194,07 Lesní pozemek

93,50

93,50

7,55 Vodní plocha

1,14

1,14

3,99

4,01

21,87

21,87

357,74

357,74

7,55
35,61

35,61

Zastavěná plocha
a nádvoří
Ostatní plocha
Celková výměra

Druhy pozemků na katastrálním území obce Narysov, porovnání konce roku 2018 s rokem
2017.
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Poměr pozemků v obci k roku 2018, na katastrálním území obce Narysov.

Poměr zemědělské a nezemědělské půdy k
roku 2018

66%

34%

Nezemědělská půda 120,52 ha

Zemědělská půda 237,22 ha

Poměr všech druhů pozemků v obci k roku
2018
<1%

>1%

6%

26%
54%

10%

Orná půda
Lesní pozemek
Ostatní plocha

2%

Zahrada
Vodní plocha

Trvalý travní porost
Zastavěná plocha a nádvoří
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Historie obce Narysov
Obec Narysov se rozkládá na západním svahu vrchu Vojna, podél okresní silnice PříbramBřeznice. Vznikla na místě staré hornické osady. První písemná zpráva je z roku 1379, kdy je
Narysov (Narissyrow) uveden v berničním rejstříku pro arcibiskupské panství příbramské.
Na začátku husitské revoluce (1420) zastavil arcibiskup Konrád z Vechty příbramské panství
zápisným držitelům a po jeho smrti v roce 1431 se panství stalo královským majetkem. Po
husitských válkách bylo příbramské panství až do roku 1510 spravováno zástaními držiteli. Po
krátkém období (1510-1513) přímé královské správy byli držiteli panství Pešíkové z Komárova
a Narysov patřil Václavovi. Od roku 1529 byl držitelem celého panství Jan z Vitence a od roku
1540 se v držení vystřídalo několik šlechtických rodů. Posledním držitelem příbramského
panství byla v letech 1566-1576 Kateřina z Lokšan, které však bylo panství pro nelidské
zacházení s poddanými odejmuto.
Narysov byl v tomto roce spolu s Tisovou a Bohutínem zastaven Bedřichu Chrástskému a patřil
k Lazsku. V letech 1594–1612 byl Narysov samostatným statkem rytíře Hynka Vamberského
z Rohatce, který statek v roce 1612 prodal Janu Ježovskému st. z Lub a ten v roce 1615 přikoupil
i statek Kamenná. Jan st. po roce 1615 zemřel a statky Narysov a Kamenná zůstaly v držení
vdovy Alžběty. Pro velké zadlužení Janova majetku nebyla schopna dostát závazkům věřitelů,
a tak 19.12.1628 prodala Narysov za 3.800 kop míšenských grošů Janu Fremdárovi z Pruku. V
jeho držení byl statek do roku 1653 a z těchto let je připomínán i pivovar v němž se dříve vařilo
na čtyři a půl sudů čtyřvěderních a opět se obnovoval. Majitelem statku se v roce 1652 stal Jan
Brochyně,který následně prodal statek v roce 1665 březnickým jezuitům, kteří přikoupením
dalších panství vytvořili své hospodářské zázemí – panství Starosedlecký Hrádek. Po zrušení
jezuitského řádu v roce 1773 spravoval veškerý majetek řádu c. a k. studijní fond, z jehož
výtěžků bylo financováno školství v rakousko-uherské monarchii. Od středověku se v okolí
obce dobývaly olovnato-stříbrné a železné rudy.
Po zrušení panství byl Narysov v letech 1850-1864 samostatnou obcí a v roce 1964 došlo na
základě zákona k hromadnému slučování obcí. Vznikla spojená obec Narysov – Tisová a k
definitivnímu rozdělení těchto obcí došlo až v roce 1934. Samostatnou obcí byl Narysov do
roku 1980, kdy došlo k integraci s okresním městem Příbram, a od roku 1991 je Narysov opět
samostatnou obcí.
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V roce 1899 byla postavena nákladem 341 zl. 26 kr. kaplička a po založení hasičského sboru
byla v letech 1908–1909 postavena hasičská kolna (zbrojnice).
Pomník padlým vojínům v 1. světové válce byl postaven v roce 1926 a elektrifikace obce byla
dokončena v roce 1946.
V letech 1982–1986 byla provedena přístavba a nástavba obecní budovy. Dlouho požadované
chodníky byly vybudovány v letech 2004–2005.
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2.3. Společenský život v obci
Obec Narysov, ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů, pořádá různorodé akce, které
přispívají k posilování vzájemných vztahů mezi občany. Mezi tradiční akce pak patří například
– Narysovská slepice, Vánoční zdobení, Maškarní průvod, Novoroční výstup na Vojnu,
rybářské závody, hasičská klání a různé sportovní vyžití. Obec se snaží aktivně podílet na
udržení i vzniku nových aktivit pro dospělé i děti.
Narysovská slepice
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Vánoční zdobení

Maškarní průvod
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Novoroční výstup na Vojnu
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Rybářské závody
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Kaplička
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Hasičské klání
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2.4. Infrastruktura obce
Kanalizace a čistička odpadních vod (ČOV):
Obec Narysov nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu.
Splaškové vody z části obce (65 % trvale a 100 % přechodně bydlících obyvatel) jsou
zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí do ČOV Příbram. Zbytek odpadních
vod je po předčištění v biologických septicích zasakován.
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.
V současné době je zpracovávána projektová dokumentace na kanalizaci a na čistírnu
odpadních vod.
Veřejný vodovod:
Obec Narysov je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu,
který je ve správě obce a byl vybudován v letech 1975–1977.
Zdrojem vody je kopaná studna, hluboká 6 m, propojená s dalšími 2 pomocnými studnami, s
vydatností Q = 0,7 l/s. Kvalita vody vyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích
na pitnou vodu.
Vodovod v obci Narysov byl uveden do provozu v roce 1977 za účelem zásobování obyvatel
obce Narysov pitnou vodou. Vodovod byl postupně rozšiřován a v roce 1977 byly v blízkosti
zdrojové studny vybudovány další dvě pomocné studny. V roce 2005 bylo vybudováno
prodloužení řádu H v délce 573 m a v roce 2006 a 2008 byla provedena rekonstrukce části
vodovodních řádů. Kvalita vody ve vodovodu se vyznačovala zvýšenou koncentrací dusičnanů
včetně nezbytných součástí a provedení potřebných úprav. V roce 2013 pak proběhla výměna
čerpadel ve studni a výtlačného řádu od studní do objektu úpravny vody. Z důvodu
nedostatečné kapacity původní linky na úpravu vody byla v roce 2016 provedena výměna
původního filtru na mechanických nečistot, průtočná tlaková nádoba pro vyrovnávání výkyvů
v kvalitě vody a pro zajištění dostatečné doby kontaktu desinfekčního činidla s vodou a také
akumulační nádoba na zachytávání odpadních regeneračních vod spolu se systémem rozdělení
zasolených a nezasolených vod.
V roce 1999 byl v obci rozšířen vodovod o rozvodný řad od ATS do obce z PE DN 90 o délce
275 m.
V roce 2018 proběhla kompletní výměna vodoměrů ve všech domácnostech.
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Místní komunikace:
Na území obce leží silnice III/1911 (spojující město Příbram s městem Březnice) a silnici
III/1914 (spojující obec Narysov se silnicí I/18). Obec má síť místní komunikace. Obsluhu
zastavěného území v jádru obce zajišťují místní obslužné komunikace a účelové cesty.
V obci a její blízkosti se nachází autobusové zastávky se spoji:
•

D23 (Město Rožmitál pod Třemšínem – Město Příbram), autobus jezdí 3x v pracovních
dnech.

•

D24 (Město Březnice – Město Příbram), autobus jezdí 8x v pracovních dnech.

•

D33 (Obec Láz – Město Příbram), autobus jezdí 1x v pracovních dnech.

•

6A (Okružní jízda město Příbram), autobus jezdí 2x v pracovních dnech.

•

6B (Okružní jízda město Příbram), autobus jezdí 1x v pracovních dnech.

•

143443 (Město Březnice – Město Příbram), autobus jezdí 1x v pracovních.

•

380100 (Město Strakonice – Město Příbram), autobus jezdí 2x v pracovních dnech.

Vzhledem k dostupnosti autobusové, které obec spojují s velkými městy, má obec dobře
zajištěnou dopravní obslužnost pro své občany.

Občanská vybavenost:
Obec disponuje občanskou vybaveností, na území obce se nachází obchod a pohostinství (v
současné chvíli bez provozovatele). V obci také působí sbor dobrovolných hasičů, které se
aktivně podílí na udržení kulturních akcí v obci, a to již od roku 1906.
I díky těsné blízkosti města Příbram, a jiných měst, mají obyvatelé obce dobře zajištěnou
občanskou vybavenost
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Podnikatelské subjekty
V obci Narysov jsou také podnikatelské subjekty. K 31.12.2018 jsou to následovné:
Registrované
podniky
Celkem

Podniky se
zjištěnou aktivitou

66

38

Zemědělství, lesnictví, rybářství

1

.

Průmysl celkem

7

7

Stavebnictví

15

9

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel

20

12

Doprava a skladování

1

1

Ubytování, stravování a pohostinství

1

1

Informační a komunikační činnosti

1

1

Peněžnictví a pojišťovnictví

2

.

Činnosti v oblasti nemovitostí

2

.

10

4

Administrativní a podpůrné činnosti

1

.

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

2

2

Ostatní činnosti

3

1

Profesní, vědecké a technické činnosti
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2.5. Hospodářství obce
Rozpočet obce:
Obec Narysov v roce 2018 hospodařila s přebytkovým rozpočtem ve výši 4.315.482, - Kč.
Rozpočet obce se skládal z daňových (3.444.913, - Kč), nedaňových (505.088, - Kč) a přijatých
transferů (365.481, - Kč).

Příjmy do rozpočtu obce za rok 2018
8%

<12%

80%
Daňové 3.444.913 Kč

Nedaňové 505.088 Kč

Transfery 365.481 Kč

Obec ze svého rozpočtu v roce 2018 vydala své prostředky především na posílení obecní
infrastruktury, a to následovně:
Výdaje v roce 2018:
Platy zaměstnanců v pracovním poměru

277 442,00 Kč

Ostatní osobní výdaje

291 236,00 Kč

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

455 968,00 Kč

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na
státní politiku zaměstnanosti

62 274,00 Kč

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

60 881,00 Kč

Povinné pojistné na úrazové pojištění
Ochranné pomůcky
Drobný hmotný dlouhodobý majetek

1 505,00 Kč
70,00 Kč
43 185,00 Kč

Nákup materiálu jinde nezařazený

382 578,00 Kč

Elektrická energie

123 272,00 Kč

Pevná paliva
Pohonné hmoty a maziva

16 607,00 Kč
9 215,00 Kč
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Poštovní služby

875,00 Kč

Služby elektronických komunikací

9 219,00 Kč

Služby peněžních ústavů

29 908,00 Kč

Konzultační, poradenské a právní služby

24 326,00 Kč

Služby školení a vzdělávání

4 465,00 Kč

Zpracování dat a služby související s informačními a
komunikačními technologiemi

1 199,00 Kč

Nákup ostatních služeb

439 291,00 Kč

Opravy a udržování

538 370,00 Kč

Programové vybavení

5 869,00 Kč

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

906,00 Kč

Pohoštění

9 519,00 Kč

Poskytnuté náhrady

4 453,00 Kč

Věcné dary

15 478,00 Kč

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

10 000,00 Kč

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

1 000,00 Kč

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům

53 198,00 Kč
292 569,00 Kč

Budovy, haly a stavby
Stroje, přístroje a zařízení

52 925,00 Kč

Výdaje celkem

3 217 802,00 Kč

Vývoj příjmů a výdajů za roky 2015 - 2018
Kč5 000 000,00
Kč4 000 000,00

3.889.884 Kč
3.235.593 Kč

4.315.482 Kč

3.686.563 Kč

Kč3 000 000,00
Kč2 000 000,00

2.457.825 Kč

2.843.081 Kč

3.217.802 Kč
2.269.465 Kč

Kč1 000 000,00
Kč2015

2016
Příjmy

2017

2018

Výdaje

*Výše příjmů a výdajů je zaokrouhlena na celá čísla nahoru.

Obec Narysov se již několik let snaží udržet přebytkový rozpočet, což je jasným důkazem
dobrého hospodaření s penězi zastupitelstvem obce, která je pak schopna financovat náklady
při realizaci větších investičních projektů. Obec se snaží získávat finanční prostředky
z dotačních fondů, které pomáhají ke zkvalitnění života v obci a posílení obecní infrastruktury.
Obec je tedy schopna financovat případné spoluúčasti dané dotačními fondy.
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Soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU):
Monitoring hospodaření obcí je založen na sledování soustavy informativních a monitorujících
ukazatelů (SIMU) u jednotlivých obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací, přičemž za
zásadní ukazatele jsou považovány ukazatel celkové likvidity a ukazatel podílu cizích zdrojů
k celkovým aktivům. Výsledky obce Narysov za roky 2015–2018 jsou následující:
Informační ukazatel

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Počet obyvatel obce

266

267

269

263

4.315.482 Kč

3.889.884 Kč

3.686.563 Kč

3.235.593 Kč

Úroky

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Uhrazené splátky
dluhopisů a půjčených
prostředků

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Dluhová služba
celkem

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Ukazatel Dluhové
služby

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Aktiva celkem

29.599.176 Kč

28.006.960 Kč

25.942.744 Kč

24.114.968 Kč

Cizí zdroje

206.823 Kč

205.857 Kč

202.306 Kč

238.797 Kč

Stav na bankovních
účtech celkem

12.584.544 Kč

11.485.272 Kč

9.866.703 Kč

9.023.221 Kč

Úvěry a komunální
dluhopisy

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

PNFV a ostatní dluhy

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Zadluženost celkem

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Podíl zadluženosti na
cizích zdrojích

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Oběžná aktiva

13.095.276 Kč

11.832.258 Kč

10.188.769 Kč

9.095.742 Kč

Krátkodobé závazky

206.823 Kč

205.857 Kč

202.306 Kč

238.797 Kč

Podíl cizích zdrojů k
celkovým aktivům

0,70 %

0,74 %

0,78 %

0,99 %

Celková likvidita

63,32

57,48

50,36

38,09

Příjem celkem (po
konsolidaci)

Monitorující ukazatel
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SIMU se vypočítává z předložených finančních a účetních výkazů a vyhodnocuje výsledky
výpočtu. Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity je k 31.12. daného roku v intervalu <0; 1> a
zároveň podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší než 25 %, jsou osloveny dopisem
ministra financí a požádány o zdůvodnění tohoto stavu a o stanovisko zastupitelstva dané obce.

V tomto ohledu obec splňuje podmínky finančního zdraví, protože k 31.12.2018 je ukazatel
likvidity 63,32 (výrazně nad <0; 1>) a podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům je 0,70 %
(výrazně pod akceptovatelných 25 %).

2.6. SWOT analýza
Analýza silných a slabých stránek je standardní metodou strategického řízení subjektu (firmy,
obce, neziskové organizace i sportovního klubu). Vychází z rozpoznání vnitřních slabých a
silných stránek (předností daného subjektu) i z pochopení vnějších příležitostí a hrozeb, kterým
musí v současné době i v nejbližší budoucnosti pravděpodobně čelit. Základní myšlenka
vychází z rozdělení vnitřních faktorů na silné a slabé stránky a z rozdělení vnějších faktorů na
příležitosti a hrozby. Tudíž i my jsme SWOT analýzu zvolili jako vhodnou metodu k poznání
kritických oblastí obce, které bude potřeba řešit.
Metoda má své opodstatnění z následujících důvodů:
•

je obecně známá, informace o situaci v organizaci členěné podle SWOT jsou jasné a
přehledné;

•

není příliš náročná na čas spojený se sběrem dat;

•

metoda se sice jeví jako příliš statická, ale v současných podmínkách obce (údaje, jež
jsou k dispozici) nebylo možné jinou analýzu použít.
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Silné stránky
Slabé stránky
• Obec položená ve velice dobré krajině v blízkosti • Nedostatečná výše rozpočtu k plnění větších
investic za účelem zkvalitnění technické
občanské vybavenosti
vybavenosti – závislost na grantech a dotacích
• Přítomnost silnice I třídy – tah na velká města
• Dostupnost do Prahy cca 56 min. jízdy autem;
60-90 min. jízdy autobusy
• Úzká spolupráce stávajících zastupitelů a jejich
ochota řešit stávající problémy
• Zlepšování řízení obce
• Dostupné způsoby informování obyvatel –
webové stránky obce
• Snaha zlepšovat občanskou vybavenost,
technickou infrastrukturu i přírodní bohatství v
obci
• Dobré hospodaření s rozpočtem obce
Příležitosti
• Vybudování kanalizační sítě
• Využití dotačních fondů
• Rekonstrukce veřejných prostranství
• Rekonstrukce místních komunikací
• Zvyšování bezpečnosti v obci
• Zkvalitňování občanské vybavenosti
• Zvyšování atraktivity obce
• Vytváření rezerv, díky dobrému hospodaření
s rozpočtem obce
• Narůst počtu obyvatel

Hrozby
• Nezískání dostatku grantových finančních
prostředků, což povede k neuskutečnění
plánovaných akcí
• Trvalé stížnosti a jejich neřešení; nečinnost OÚ
• Nespokojenost a nezájem občanů při vytváření
lepšího prostředí v obci i jejím blízkém okolí,
pomalé a nedostatečné sdělování informací a
šíření nepodložených fám
• Občané se nepřihlásí k trvalému pobytu, což
znamená pro obec výrazné finanční ztráty
• Zkreslování situací a skutečností
• Zvyšující se byrokracie ve státní správě, která se
musí nutně odrazit v nepřiměřené byrokracii v
obci
• Neochota občanů plnit zákonem dané povinnosti
(platby za svoz odpadu, poplatky za psy apod.)
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K tomu, aby se příležitosti mohly přeměnit do podoby cílů a jejich následné realizace je potřeba
získat co nejširší základnu občanů a k tomu zaměřit i činnost zastupitelů a ostatních sdružení
(spolků) v obci. K tomuto je potřeba především, a kromě jiného mít neustále na paměti:
•

Přístup k novým poznatkům (zejména o grantech a dotacích, ale i nových zákonech dalších
předpisech, které ovlivňují práci zastupitelů a dění v obci), neustálé vzdělávání a
dotahování věcí do zdárného konce

•

Aktivní řízení, nebát se vystupovat rozhodně, pokud je to v zájmu VŠECH občanů obce

•

Převádění zbývajících rezerv

•

Upevňování povědomí o činnosti OÚ u občanů

•

Odpovědnost jednotlivců (zastupitelů a dalších osob, podílejících se na rozvoji obce)

•

Společenský život, kulturní a sportovní setkávání

•

Analýza stavu – hodnocení průběhu a stavu jednotlivých akcí
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3. Rozvojový plán – seznam projektů
Základní priority obce Narysov:
Priorita č. 1 – Technická infrastruktura
Priorita č. 2 – Navýšení bezpečnosti v obci
Priorita č. 3 – Dětská hřiště
Priorita č. 4 – Zateplení obecních budov

3.1. Priorita č. 1 – Technická infrastruktura
3.1.1. Kanalizace v obci
Období realizace:

2019–2023

Popis projektu:

Výstavba splaškové kanalizace a ČOV.

Výše investice:

53.000.000,- Kč

Financování:

Z různých operačních a dotačních programů + spolufinancování
obce. V současné chvíli se předpokládá, že dotace by mohla být ve
výši až 65 %.

3.1.2. Vodovodní síť – rozšíření
Období realizace:

2019–2021

Popis projektu:

Rozšíření stávající vodovodní sítě v obci.

Výše investice:

1.500.000,- Kč

Financování:

Z různých operačních a dotačních programů + spolufinancování
obce. V současné chvíli se předpokládá, že dotace by mohla být ve
výši až 90 %.
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3.1.3. Dešťová kanalizace
Období realizace:

2021–2025

Popis projektu:

Rekonstrukce dešťové kanalizace v obci.

Výše investice:

1.000.000,- Kč

Financování:

Z různých operačních a dotačních programů + spolufinancování
obce. V současné chvíli se předpokládá, že dotace by mohla být ve
výši až 90%.

3.1.4. Vodovodní síť – rekonstrukce
Období realizace:

2019–2029

Popis projektu:

Postupná rekonstrukce stávající vodovodní sítě v obci.

Výše investice:

10.000.000,- Kč

Financování:

Z různých operačních a dotačních programů + spolufinancování
obce. V současné chvíli se předpokládá, že dotace by mohla být ve
výši až 90 %.

3.2. Priorita č. 2 – Navýšení bezpečnosti v obci
3.2.1. Místní komunikace
Období realizace:

2019–2025

Popis projektu:

Rekonstrukce místních komunikací

Výše investice:

3.000.000,- Kč

Financování:

Z různých operačních a dotačních programů + spolufinancování
obce. V současné chvíli se předpokládá, že dotace by mohla být ve
výši až 50 %.
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3.2.2. Chodníky
Období realizace:

2023–2029

Popis projektu:

Výstavba chodníků v obci – navýšení bezpečnosti

Výše investice:

2.000.000,- Kč

Financování:

Z různých operačních a dotačních programů + spolufinancování
obce. V současné chvíli se předpokládá, že dotace by mohla být ve
výši až 90 %.

3.3. Priorita č. 3 – Dětské hřiště
3.3.1. Dětské hřiště
Období realizace:

2020–2025

Popis projektu:

Doplnění stávajícího dětského hřiště novými prvky.

Výše investice:

800.000,- Kč

Financování:

Z různých operačních a dotačních programů + spolufinancování
obce. V současné chvíli se předpokládá, že dotace by mohla být ve
výši až 90 %.

3.3.2. Dětské hřiště a sportoviště
Období realizace:

2020–2023

Popis projektu:

Rekonstrukce veřejného hřiště – sportoviště

Výše investice:

1.000.000,- Kč

Financování:

Z různých operačních a dotačních programů + spolufinancování
obce. V současné chvíli se předpokládá, že dotace by mohla být ve
výši až 90 %.
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3.4. Priorita č. 4 – Zateplení obecních budov
3.4.1. Zateplení obecních budov
Období realizace:

2020–2029

Popis projektu:

Snížení energetické náročnosti obecních budov

Předpokládaná
investice:

3.000.000,- Kč

Financování:

Z různých operačních a dotačních programů + spolufinancování
obce. V současné chvíli se předpokládá, že dotace by mohla být ve
výši až 90 %.

Zastupitelstvo obce usilovně pracuje na sestavování a plnění obecních priorit, které si dávají za
cíl zkvalitňovat život v obci. Všeobecně se počítá s dalším nárůstem prioritních oblastí a
aktualizací tohoto strategického rozvojového plánu. Zastupitelstvo obce je seznámeno
s možnostmi získávání dotací ze strukturálních a národních fondů a předpokládá, že je obec
Narysov schopen tyto možnosti využít.
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byl schválen zastupitelstvem obce dne………………………..

………………………………………
Vlasta Petýrková
Starostka obce Narysov
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