OBEC BEČOV

Program rozvoje obce Bečov
Aktualizace č. 1 na období 2021+

Aktualizace č. 1 Programu rozvoje obce Bečov na období 2021+ byla schválena radou obce Bečov
dne 25. 3. 2021 usnesením č. 51/2021.
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1

AUTORSKÝ TÝM

Pořizovatelem tohoto dokumentu je obec Bečov. Zpracovatelem je autorský tým Místní akční skupiny
Naděje o.p.s., která má se zpracováním obdobných dokumentů bohaté zkušenosti. Dokument vznikl
na základě zhodnocení dosavadního postupu při realizaci Programu rozvoje obce Bečov na období 2016
– 2020.
Podkladem pro tvorbu byl řízený rozhovor se starostkou obce.
Hlavní realizační tým:
• Bc. Petr PILLÁR
• Jitka SADOVSKÁ
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2

ÚVOD

Úkolem tohoto dokumentu je provést aktualizaci návrhové části Programu rozvoje obce Bečov na období
2016 – 2020.
Vzhledem ke krátké době, jaká uběhla od komplexní socioekonomické analýzy správního obvodu obce
Bečov, není aktualizace uvedené socioekonomické analýzy nutná, respektive její zpracování by vzhledem
k neaktuálnosti dat nemělo dostatečnou vypovídací schopnost. Proto se zaměřujeme pouze
na aktualizaci celkové SWOT analýzy a aktualizaci návrhové části včetně katalogu projektů.
Provedená aktualizace je zpracována na období 2021+.

2.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI

Název:
Právní forma:
IČ:
Kraj:
Region NUTS II:
ORP:
Statutární zástupce:
Sídlo:
Webové stránky:
Email:
Telefon:

Obec Bečov
Územně samosprávný celek
00265811
Ústecký
Severozápad
Most
Jitka Sadovská, starostka obce
Bečov čp. 126, 435 26 Bečov
www.oubecov.cz
starosta@oubecov.cz
(+420) 476 110 097, (+420) 476 110 183

Katastrální výměra:
Počet obyvatel k 1. 1. 2021:
Nadmořská výška:
Počet částí obce:

2 822 ha; 28,22 km2
1517
255 m n. m.
3
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2.2

AKTUALIZOVANÁ SWOT ANALÝZA ÚZEMÍ

OBYVATELSTVO

SILNÉ STRÁNKY – S

SLABÉ STRÁNKY – W

Poměrně stabilní počet obyvatel

Nepříznivá vzdělanostní a sociální struktura obyvatelstva

Nízký průměrný věk obyvatel

Přetrvávající nepříznivé demografické údaje

Klesající počet osob se základním vzděláním

Snižující se podíl produktivní složky obyvatelstva

Zvyšující se počet středoškoláků
a obyvatel s vysokoškolským vzděláním

Záporný přirozený přírůstek

Většina bytového fondu v majetku obce

Záporné migrační saldo

PŘÍLEŽITOSTI – O

OHROŽENÍ – T

Podpora rodin s dětmi za účelem zvýšení porodnosti

Odliv vzdělaných mladých lidí za lepšími příležitostmi mimo obec

Další vzdělávání a rekvalifikace obyvatelstva

Nedostatek pracovních příležitostí

Využití prostředků z rozvojových programů
pro podporu sociálních aktivit

Neovlivnitelné vnější vlivy

Podpora komunitního plánování

Omezený rozpočet obce se projeví v omezené péči o bytový fond

MÍSTNÍ EKONOMIKA

SILNÉ STRÁNKY – S

SLABÉ STRÁNKY – W

Stabilní ekonomické prostředí

Dlouhodobě zvýšený podíl nezaměstnaných osob

Dostatek volné pracovní síly

Vysoká úroveň vyjížďky za prací

Fungující zemědělství, zejména rostlinná výroba

Nepříznivá vzdělanostní struktura

Blízkost k velkým spádovým městům

Neexistující malé a střední podniky

Vyrovnaný obecní rozpočet

Zvýšený počet lidí v produktivním věku,
žijících pouze ze státních sociálních podpor
Převažující pouze rostlinná výroba

PŘÍLEŽITOSTI – O

OHROŽENÍ – T

Podpora možnosti sebezaměstnání

Očekávaný nástup ekonomické recese

Podpora místní ekonomiky zejména v oblasti služeb,
cestovního ruchu a produkce

Obtížná zaměstnanost lidí s nízkou kvalifikací
nebo s nízkou motivací pracovat

Využití prostředků z rozvojových programů
pro podporu ekonomických aktivit

Následkem snižování cen nemovitostí rostoucí příliv
nízkopříjmových skupin obyvatel, tzv. obchod s chudobou

Vytvořit rámce pro sociální podnikání

Omezení dotační podpory ze strany státu a EU

Posílit rekreační funkci venkova
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TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

SILNÉ STRÁNKY – S

SLABÉ STRÁNKY – W

Existence kapacitních inženýrských sítí

Chybějící oddělená kanalizace v obci Zaječice a v osadě Milá

Napojení obce Bečov na kanalizaci
se zakončením do samostatné ČOV

Nezavedený plyn v obci Zaječice a v osadě Milá

Zavedený plyn do obce Bečov

Absence cyklotras jako alternativy k veřejné dopravě

Dostatečné dopravní spojení do ORP Most a Louny (vlak)
Uspokojivý stav dopravních tras
Kapacitní pokrytí signálem internetu
PŘÍLEŽITOSTI – O

OHROŽENÍ – T

Dovybavení správního území technickou infrastrukturou,
tam kde není

Nedostatek zdrojů na opravy infrastruktury

Budování cyklostezek a cyklotras

Nárůst skupiny dlužníků poplatků s nástupem ekonomické krize
Nedostatek zdrojů na údržbu komunikací – zhoršování stavu

OBČANSKÁ VYBAVENOST

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

SILNÉ STRÁNKY – S

SLABÉ STRÁNKY – W

Fungující systém sběru, třídění
a likvidace většiny druhů odpadů

Nízká ekologická stabilita krajiny – vysoké procento zornění

V obci existuje oddělená kanalizační síť

Rezervy v systému separace odpadů

Existence místních prvků ochrany přírody a krajiny
Hodnotná krajina CHKO Českého středohoří
Plochy unikátních ekosystémů
Trend trvalého snižování emisí v ovzduší
Intenzifikovaná obecní kotelna
Podpora individuálního kompostování bio odpadu
PŘÍLEŽITOSTI – O

OHROŽENÍ – T

Výstavba sběrných dvorů nebo komunitních kompostáren

Nárůst cen za skládkování odpadu

Výsadba stromořadí a alejí

Nepřipravenost obce na nárůst potřeby v třídění
a zpětného odběru odpadů

Snižování podílu orné půdy,
podpora výsadby dřevin na orné půdě

Neochota vlastníků zemědělské půdy omezovat podíl orné půdy
a přistoupit k výsadbě dřevin

Rozšíření systému domácího kompostování

Nedostatek finančních prostředků

SILNÉ STRÁNKY – S

SLABÉ STRÁNKY – W

Pozitivní vliv blízkosti spádových obcí a ORP

Koncentrace většiny obyvatelstva v panelových domech

Vzorná péče o veřejná prostranství

Vysoké náklady na údržbu majetku obce

Existující územní plán včetně aktualizace

Klesající počet žáků v základní škole

Existence bytového fondu ve vlastnictví obce

Učebny základní školy nedostatečně vybavené učebnami
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pro výuku specializovaných oborů a získávání klíčových
kompetencí
Dobré podmínky pro volnočasové a sportovní aktivity

Absence sociálních podniků a komunitních center

Existence obecního kina

Nedostatečné pokrytí území poskytovateli terénních sociálních
služeb

Dostatek ploch pro individuální výstavbu

Špatný stavebně technický stav kostela sv. Jiljí – fasáda

Existence základní a mateřské školy

Nefunkční jednotka SDH

Existence ambulantních ordinací praktických lékařů,
stomatologa a gynekologa

Neexistence domova pro seniory

Pokrytí území terénními ambulantními sociálnímu službami

Neexistence chráněného bydlení pro cílové skupiny

Hodnotná krajina CHKO Českého středohoří
Existující zázemí pro setkávání občanů
Funkční obecní policie
Funkční kamerový systém, veřejný rozhlas
a systém včasného varování
Existence nemovitých kulturních památek
PŘÍLEŽITOSTI – O

OHROŽENÍ – T

Podpora individuální a skupinové bytové výstavby

Křehký sociální smír – potenciální hrozba změny složení
obyvatelstva v obecních domech – riziko vzniku sociálně
vyloučených lokalit

Poskytování podpory demolice prázdných bytových domů
jako prevence proti vzniku sociálně vyloučených lokalit

Nepříznivý vývoj obecního rozpočtu

Zapojení základní školy do zpracování Místních akčních
plánů vzdělávání

Nepřipravenost na vyhlašované výzvy o dotace

Modernizace učeben pro specializovanou výuku
technických a klíčových oborů

Upadající zájem ze strany občanů
a nízká podpora ze strany obce a státu o spolkový život

Důraz na budování zařízení pro volný čas,
sport a komunitní život a jejich podpora

Nedostatek finančních prostředků
na poskytování terénních sociálních služeb

Oprava fasády kostela sv. Jiljí

Nedostatek finančních prostředků
na úhradu služeb obecní policie

Výstavba komunitních center
Výstavba domu pro seniory
Vyčlenění určitého počtu bytů pro chráněné bydlení
cílových skupin
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3

NÁVRHOVÁ ČÁST

3.1

EVALUACE PROCESŮ

Při zpracování Aktualizace č. 1 Programu rozvoje obce Bečov na období 2021+ se vychází z evaluace
návrhové části původního Programu rozvoje obce na období 2016 – 2020. Bylo konstatováno,
že Program tak jak je nastaven je plně funkční. Nastavení Vize, Mise a Principů nevyžaduje významný
zásah, který by byl vyvolán potřebou zdola. Stejně tak je vyhovující definování klíčových oblastí
a nastavení strategických a specifických cílů. Vzhledem ke skutečnosti, že dominantním realizátorem
veřejných investic v území je obec Bečov, je v zásobníku projektů logicky nejvíce naplněna klíčová oblast
č. 1 – Území a sídelní infrastruktura, Specifický cíl 2.3 – Občanská vybavenost a infrastruktura.
VIZE
Vizí budoucího rozvoje obcí Bečov, Zaječice a Milá je udržet stávající přirozený charakter sídelních celků
pro další generace a zabezpečit harmonický rozvoj území s ohledem na udržitelný rozvoj,
vytvářet pozitivní podmínky pro místní podnikání, dbát na zachování pohodového životního prostředí
a sociální rovnováhu.
MISE
•
•
•
•

Na správním území obce Bečov budou vhodné podmínky pro lokální zaměstnanost a bude
podporována lokální ekonomika.
Správní území obce Bečov bude vybaveno fungující občanskou infrastrukturou a dostupnými
službami.
Na správním území obce Bečov bude fungovat spolkový život, na jehož podpoře budou aktivně
spolupracovat i místní podnikatelé a spolky.
Rozvoj správního území obce Bečov bude probíhat v souladu s principy udržitelného rozvoje.
PŘEHLED PRINCIPŮ

•
•
•
•

3.2

Všechny plánované aktivity budou realizovány při současném dodržování principů udržitelného
rozvoje.
Budou probíhat animační aktivity k navázání partnerství a spolupráce mezi všemi relevantními
partnery v obcích – obec, podnikatelé, spolky, komunity, NNO.
Při všech procesech plánování, přípravy, realizace a evaluace projektů budou dodržovány
principy transparentnosti, otevřenosti a nediskriminace.
Bude kladen důraz na efektivitu, hospodárnost, účelnost a kontrolu.

STANOVENÍ KLÍČOVÝCH OBLASTÍ ROZVOJE

Rozvoj obce Bečov prostřednictvím této Aktualizace č. 1 bude nadále směřován do tří klíčových oblastí.
Ty byly vyhodnoceny jako zásadní oblasti pro podporu. Každá klíčová oblast podpory má přiřazen
strategický cíl, který je dále konkretizován prostřednictvím specifických cílů, jednotlivých opatření
a aktivit. Tyto postupy vzájemně tvoří uzavřený procesní řetězec, který slouží k naplnění vize.
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KLÍČOVÉ OBLASTI ROZVOJE
Klíčová oblast 1
Klíčová oblast 2
Klíčová oblast 3

– Místní ekonomika
– Území a sídelní infrastruktura
– Příroda, krajina a životní prostředí

VIZE

KLÍČOVÁ
OBLAST

OPATŘENÍ

SPECIFICKÉ
CÍLE

3.3

STRATEGICKÉ
CÍLE

KLÍČOVÁ OBLAST Č. 1 – MÍSTNÍ EKONOMIKA

Tato oblast definuje problematiku místní ekonomiky, a to s ohledem na řadu aspektů, které ji ovlivňují.
Důležitým aspektem proto bude muset být podpora zejména těch projektů, které s potenciálním
rozvojem místní ekonomiky buď přímo souvisí, nebo je tato přímá souvislost definovatelná. Důležitá
je proto podpora vzniku nových, nebo rozvoj stávajících podnikatelských subjektů. To vše musí být
realizováno prostřednictvím kvalitní pracovní síly – zaměstnanců. Zaměstnanci musí být kvalifikovaní,
vzdělaní a musí jim být vytvořeny odpovídající předpoklady a podmínky pro výkon práce.

3.4

KLÍČOVÁ OBLAST Č. 2 – ÚZEMÍ A SÍDELNÍ INFRASTRUKTURA

Pro zdárný rozvoj života obce je také zapotřebí zaměřit snahu na udržování a zlepšování infrastruktury
a občanské vybavenosti od místních prodejen, drobných provozoven, přes zdravotní a pečovatelskou
péči, předškolní a základní školství, až po opravy místních komunikací, kultivaci veřejného prostoru,
veřejné zeleně, kulturních a sportovních zařízení. K tomu je nutno připočítat rovněž zachování kulturního
a přírodního bohatství.
Všemi prioritními (klíčovými) oblastmi se také prolíná problematika začleňování znevýhodněných skupin
obyvatel a boj proti chudobě. Jde o dlouhodobě nezaměstnané, nezaměstnané vyšší věkové kategorie,
osoby s nízkou hladinou příjmů, handicapované osoby s tělesným nebo duševním postižením, seniory,
etnika apod. Zde se nabízí například možnost vypracování Strategického plánu sociálního začleňování
jako prevence pro vznik jevů charakterizujících sociálně vyloučené lokality.
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3.5

KLÍČOVÁ OBLAST Č. 3 – PŘÍRODA, KRAJINA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Všechny aktivity uvedené v klíčových oblastech 1 a 2 determinují i třetí definovanou klíčovou oblast
– oblast přírody, krajiny a životního prostředí. Vzhledem k charakteru území budou aktivity zaměřené
především na udržování přirozeného charakteru krajiny, participace na projektech v rámci
CHKO a podpora témat péče o zeleň, prevence vzniku odpadů, jejich kvalifikovaná likvidace, péče
o zeleň nebo podpora projektů na zkrášlení krajiny. Touto oblastí se bude prolínat rovněž podpora
environmentální výchovy od dětí a žáků, přes mládež až po dospělé. S tím souvisí také podpora
prostřednictvím ekologického zemědělství, posílení biodiverzity krajiny, realizace pozemkových úprav
apod.

3.6

STANOVENÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ, SPECIFICKÝCH CÍLŮ A OPATŘENÍ

Strategické cíle zpřesňují základní obrysy klíčových oblastí podpory. Reflektují jednak závěry analytické
části a zároveň definují základní problémy, na které mohou být cíleny budoucí projekty. Specifické cíle
a opatření pak konkretizují jednotlivé aktivity opět s ohledem na analýzu území.

STRATEGICKÝ CÍL č. 1 – Zachování a rozvoj místní ekonomiky
Strategický cíl 1 vychází z klíčové oblasti 1 – Místní ekonomika. Fungující místní ekonomika je základním
předpokladem pro harmonický rozvoj území ale i ostatních klíčových oblastí. Definice strategického
cíle č. 1 má v rámci všech klíčových oblastí určitou logickou prioritu. Fungující místní ekonomika je
předpokladem ekonomické prosperity území. Je předpokladem zdrojů pracovních příležitostí,
stejně jako předpokladem pro generování příjmů obce, ale i předpokladem pro zdroje na ochranu
životního prostředí, přírody a krajiny.
Tabulka č. 1: Strategický cíl 1 – Stanovení specifických cílů a opatření
Strategický cíl

Specifický cíl
Specifický cíl 1.1
Podpora podnikání

Strategický cíl 1
Zachování
a rozvoj místní ekonomiky

3.6.1.1

Specifický cíl 1.2
Zvýšení lokální
zaměstnanosti

Opatření
Opatření 1.1.1
Podpora stávajících nebo začínajících podnikatelů
Opatření 1.1.2
Podpora nezemědělského podnikání
Opatření 1.2.1
Podpora tvorby nových pracovních příležitostí
Opatření 1.2.2
Podpora projektů zvyšujících kvalitu pracovní síly

Specifický cíl č. 1.1 – Podpora podnikání

Tento specifický cíl je zaměřen na podporu a rozvoj podnikání v obci. Na tento specifický cíl navazují
celkem dvě opatření.
Opatření 1.1.1:
Podpora stávajících nebo začínajících podnikatelů
Podpora
zahrnuje
aktivní
pomoc
pro
relevantní
existující
podnikatelské
které jsou pro fungování obce přínosné, zaměstnávají například občany z obcí a
stejně jako podpora pro začínající podnikatele.
Příklad projektů:
- podpora projektů lokálních zaměstnavatelů ve smyslu zvýhodněné nabídky pozemků
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subjekty,
podobně,

-

podpora při konzultaci podnikatelských záměrů
spolupráce obce při jejich realizaci

Opatření 1.1.2:
Podpora nezemědělského podnikání
Podpora by se mohla zaměřit na podnikatelské projekty orientující se na nezemědělské podnikání,
jako například rozvoj služeb v oblasti venkovské turistiky apod.
Příklad projektů:
- podpora projektů agroturistiky (ubytování a doprovodné služby)
- spolupráce obce při jejich realizaci

3.6.1.2

Specifický cíl č. 1.2 – Zvýšení lokální zaměstnanosti

Specifický cíl č. 1.2 je druhým specifickým cílem v rámci strategického cíle č. 1 – Zachování a rozvoj
místní ekonomiky a představuje dvě opatření – podporu lokální zaměstnanosti a kvalitu pracovní síly.
Pro udržení nebo zlepšení současného stavu je zapotřebí vytvářet pozitivní podmínky pro vznik nových
pracovních příležitostí jak mezi místními podnikateli, tak ze strany obce jako takové.
Opatření 1.2.1
Podpora tvorby nových pracovních příležitostí
Mezi nejvýznamnější prvky tohoto opatření se v současné době řadí možnost podpory sociálního
podnikání, kde může obec vystupovat jako významný partner.
Příklad projektů:
- společný sociální podnik – například údržba veřejné zeleně, nakládání s odpady apod.
- sociální podnik – ubytovací a stravovací služby
- spolupráce obce při jejich realizaci
Opatření 1.2.2
Podpora projektů zvyšujících kvalitu pracovní síly
Opatření si klade za cíl zlepšení podmínek pro zaměstnanost uchazečů o práci. Jedná se o rekvalifikační
kurzy, přípravu zaměstnanců na nástup do práce ale i aktivní práci se žáky základních škol při výběru
povolání a směřování dalšího studia.
Příklad projektů:
- motivační kurzy
- rekvalifikace
- příprava žáků na výběr povolání a dalšího studia

STRATEGICKÝ CÍL č. 2 – Rozvoj území a sídelní infrastruktury
Strategický cíl č. 2 je jediným strategickým cílem, vycházejícím z klíčové oblasti 2 – Území a sídelní
infrastruktura. Dále je dělen na čtyři specifické cíle. Analýza ukázala rezervy, které obec a její osady
v potenciálu rozvoje mají.
Tabulka č. 2: Strategický cíl 2 – Stanovení specifických cílů a opatření
Strategický cíl
Strategický cíl č. 2
Rozvoj území
a sídelní infrastruktury

Specifický cíl

Specifický cíl 2.1
Doprava, bezpečnost

Opatření
Opatření 2.1.1
Místní komunikace a chodníky
Opatření 2.1.2
Bezpečnost
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3.6.2.1

Specifický cíl 2.2
Sociální oblast

Opatření 2.2.1
Sociální rovnováha, kultura a sport

Specifický cíl 2.3
Občanská vybavenost

Opatření 2.3.1
Bydlení a veřejný prostor

Specifický cíl 2.4
Spolupráce

Opatření 2.4.1
Spolupráce subjektů v území

Specifický cíl č. 2.1 – Doprava a bezpečnost

Opatření: 2.1.1
Místní komunikace a chodníky
Opatření 2.1.1 má za cíl podporovat projekty řešící dopravní situaci v obci, stav místních komunikací
a chodníků. Podporovány budou aktivity řešící například osvětlení přechodů pro chodce, výstavbu
parkovacích ploch, výstavbu nových, nebo rekonstrukci stávajících chodníků.
Příklad projektů:
- opravy místních komunikací
- výstavba parkovacích ploch
- instalace zpomalovacích prahů
- výstavba chodníků
Opatření: 2.1.2
Bezpečnost
Opatření 2.1.2 si klade za cíl podporovat projekty řešící oblast bezpečnosti v obcích.
Příklad projektů:
- kamerové systémy
- modernizace veřejného rozhlasu
- služebna obecní policie
- systémy včasného varování obyvatelstva

3.6.2.2

Specifický cíl č. 2.2 – Sociální oblast

Opatření: 2.2.1
Sociální rovnováha, kultura a sport
Opatření reaguje na poptávku po chybějících nebo nedostatečných sociálních službách v území.
Současně se jeví potřeba zahrnout do řešení i otázku prevence kriminality zejména u dětí a mládeže,
dále zacílení na nízkopříjmové skupiny, osoby dlouhodobě nezaměstnané, s nízkým vzděláním apod.
Podpora rozšíření a realizace sociálních služeb by mohla být realizována i prostřednictvím komplexních
komunitních center, ve kterých se bude odehrávat komunitní sociální práce. Součástí tohoto opatření je
i důraz na zachování nabídky kulturního a sportovního vyžití v obci.
Příklad projektů:
- budování a obnova občanské vybavenosti v oblasti sociálních služeb a posílení komunitního života
- výstavba domu pro seniory
- přestavba vhodných bytů na chráněné bydlení pro cílové skupiny
- výstavba a údržba zázemí pro sport a zábavu
- obnova kulturních a lidových tradic

3.6.2.3

Specifický cíl č. 2.3 – Občanská vybavenost, infrastruktura

Opatření: 2.3.1
Bydlení a veřejný prostor, infrastruktura
V rámci tohoto opatření budou podporovány projekty řešící komplexně oblast občanské vybavenosti.
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Příklad projektů:
- demolice vybraných panelových domů
- výstavba odpočinkových zón
- výsadba parků na veřejném prostranství – kultivace veřejného prostoru
- snižování energetické náročnosti bytových a veřejných budov
- automatizace energetických provozů

3.6.2.4

Specifický cíl č. 2.4 – Spolupráce

Opatření 2.4.1
Podpora spolupráce subjektů v území
Spolupráce všech místních aktivních aktérů je aktuální výzvou současné doby. Obec se nebrání iniciovat,
nebo aktivně spolupracovat na jakékoliv přínosné aktivitě posilující místní ale i regionální vazby.
Nebude se tedy bránit aktivitám využívajícím komunitní potenciál a dobrovolnictví ve vztahu k jakékoliv
pozitivní formě participace občanů na veřejném životě.
Příklad projektů:
- zřízení komunitního centra
- aktivizace veřejnosti k dobrovolnictví ve vztahu k péči o památky
- osvěta ve školách, seznamování veřejnosti s historií území
- propagace dobré praxe a příkladných projektů z oblasti péče o kulturní a přírodní dědictví
- posilování vztahu k místu, podpora místních iniciativ, generování zájmu o přírodu
- podpora aktivit římskokatolické církve

STRATEGICKÝ CÍL č. 3 – Zachování životního prostředí pro další generace
Strategický cíl č. 3 Zachování životního prostředí pro další generace vychází z klíčové oblasti 3 – Příroda,
krajina a životní prostředí. Jedná se o oblasti produkce a nakládání s odpady, krajinotvorbu,
nakládání s vodou v krajině, ochranu před jejím znečištěním, ochranu ovzduší, podporu kotlíkových
dotací a podobně. Samostatnou kapitolou v rámci tohoto strategického cíle je podpora biodiverzity
krajiny. Území je charakterizováno velkým procentem zornění půdy a je zde proto prostor pro podporu
aktivit při výsadbě dřevin na zemědělské půdě. Jedná se o zakládání remízků, větrolamů, vysazování
sadů, alejí, a to zejména vysazováním původních neinvazivních typů dřevin.
Tabulka č. 3: Strategický cíl 3 – Stanovení specifických cílů a opatření
Strategický cíl
Strategický cíl 3
Zachování životního prostředí
pro další generace

3.6.3.1

Specifický cíl

Opatření

Specifický cíl 3.1
Země, voda, vzduch

Opatření 3.1.1
Odpady

Specifický cíl 3.2
Posílení biodiverzity

Opatření 3.2.1
Výsadba dřevin, sadů, alejí

SPECIFICKÝ CÍL č. 3.1 – Země, voda, vzduch

Tento specifický cíl byl do dokumentu zařazen s ohledem na výsledky SWOT analýzy.
Možnými podporovanými opatřeními budou například projekty zaměřené na intenzifikaci systému
nakládání s odpady ve všech oblastech a dále projekty řešící podporu biodiverzity krajiny.

Stránka 13 z 19

Opatření 3.1.1
Odpady
Opatření slouží k podpoře aktivit směřujících do oblasti nakládání s odpady, ochrany ovzduší,
lepšího hospodaření s vodou v krajině apod. Samostatným opatřením pak je podpora projektů
směřujících k posílení biodiverzity krajiny, zachování biodiverzity, zachování vody v krajině apod.
Příklad projektů:
- intenzifikace systému sběru a separace využitelných složek komunálního odpadu
- výstavba sběrného dvora
- výstavba komunitní kompostárny
- podpora výstavby domácích čistíren odpadních vod v osadách Milá a Zaječice

3.6.3.2

SPECIFICKÝ CÍL č. 3.2 – Posílení biodiverzity

Opatření: 3.2.1
Výsadba dřevin, sadů, alejí, revitalizace zeleně
Opatření 3.2.1 si klade za cíl podporovat eventuální projekty řešící oblast životního prostředí.
Příklad projektů:
- liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, remízy), založení nebo obnova
krajinného prvku
- zapojení veřejnosti do realizace projektů (např. využití dobrovolnictví)
- osvěta o důležitosti retence vody v krajině (přednášky, workshopy, výstavy apod.)
- koordinace spolupráce jednotlivých aktérů (Státní pozemkový úřad, správci toků, vlastníci pozemků,
zemědělci, NNO apod.)
- revitalizace zeleně (v intravilánu i extravilánu)

3.7

PODPORA REALIZACE PROGRAMU ROZVOJE OBCE
Realizace strategie

Pro úspěšnou realizaci Programu rozvoje obce Bečov, včetně Aktualizace č. 1 na období 2021+
je důležité se do budoucna zaměřit především na efektivní spolupráci jednotlivých aktérů, a to konkrétně
obce, spolků, občanů i subjektů vně obce. Na základě tohoto programu bude obec Bečov postupně
realizovat a podporovat všechny prakticky a finančně realizovatelné záměry, a to se zohledněním
určených priorit k jednotlivým záměrům. Před realizací budou jednotlivé projekty konkretizovány, ať už
z hlediska projekčního, vyžaduje-li to daný záměr, tak z hlediska finančního a časového.

Zajištění řízení a naplňování Programu rozvoje obce Bečov
Zajišťování naplňování programu bude mít na starosti zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo koordinuje
všechny činnosti spojené s administrativní podstatou činností spojených s naplňováním a aktualizací
programu. Zodpovídá za zpřístupnění dokumentů a vypořádání připomínek a podnětů,
které se v průběhu platnosti programu vyskytnou. Zodpovídá za přípravu aktualizací, souhrnů, zpráv
a dalších podkladů v návaznosti na využití programu. Podílí se na zajištění dodržování harmonogramu
a přípravě podkladů pro vyhodnocování. Zajišťuje sběr podkladů pro monitoring programu.

Zpřístupnění dokumentu
Dokument bude zveřejněn na webových stránkách obce a
případně i k zapůjčení v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu.
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zároveň bude

k nahlédnutí,

Monitoring a hodnocení plnění programu:
Plnění Programu rozvoje obce Bečov, včetně Aktualizace č. 1 na období 2021+ bude kontrolováno
průběžně, bude vyhodnoceno, do jaké míry byly naplánované záměry skutečně realizovány či z jakých
důvodů případně realizovány být nemohly. Současně budou případně přehodnoceny jednotlivé záměry
z hlediska možnosti a potřebnosti jejich realizace a bude také zkontrolováno nastavení priorit záměrů.
Přehodnocení mohou předcházet doplňující dotazníková šetření, která zaktualizují názor veřejnosti
na jednotlivé aspekty života v obci a vyhodnotí dosavadní plnění strategie a budou sloužit jako zpětná
vazba pro vyhodnocení, zda se řešené aspekty života v obci zlepšily či nikoli.
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PŘÍLOHA Č. 1 – VYHODNOCENÍ ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ NA OBDOBÍ 2016 – 2020
Strategický
cíl

Strategický cíl 1
Zachování a rozvoj místní
ekonomiky

Klíčová oblast 1
Místní ekonomika

Klíčová
oblast

Specifický cíl
Specifický cíl
1.1
Podpora
podnikání

Specifický cíl
1.2
Zvýšení lokální
zaměstnanosti

Strategický cíl 2
Rozvoj území a sídelní infrastruktury

Klíčová oblast 2
Území a sídelní infrastruktura

Specifický cíl
2.1
Doprava
a bezpečnost

Opatření
Opatření 1.1.1
Podpora stávajících
nebo začínajících podnikatelů

Bude případně doplněno

Opatření 1.1.2
Podpora nezemědělského podnikání

Bude případně doplněno

Opatření 1.2.1
Podpora tvorby nových pracovních
příležitostí
Opatření 1.2.2
Podpora projektů
zvyšujících kvalitu pracovní síly

Bude případně doplněno

Opatření 2.1.1
Místní komunikace a chodníky

Opatření 2.1.2
Bezpečnost
Specifický cíl
2.2
Sociální oblast

Specifický cíl
2.3
Občanská
vybavenost,
infrastruktura

Aktivita

Opatření 2.2.1
Sociální rovnováha, kultura a sport

Opatření 2.3.1
Bydlení a veřejný prostor,
infrastruktura

Plnění

Od – do

Realizátor

Zdroj
financování

Bude případně doplněno
Bude případně doplněno
Bude případně doplněno
Bude případně doplněno
Bude případně doplněno
Výstavba chodníku v Zaječicích

Trvá

Obec Bečov

Vlastní zdroje

Výstavba chodníku ke hřbitovu

Splněno

Obec Bečov

Oslovení
sponzora

Oprava místních komunikací

Trvá

Obec Bečov

Vlastní zdroje

Rozšíření kamerového systému – Zaječice

Splněno

Obec Bečov

Vlastní zdroje

Modernizace kina

Splněno

Obec Bečov

Vlastní zdroje

Kulturní, sportovní a společenské akce

Trvá

Obec Bečov

Vlastní zdroje

Parkoviště u bl. 4 a 5

Trvá

Obec Bečov

Vlastní zdroje

Parkoviště u sportovní haly

Splněno

Obec Bečov

Vlastní zdroje

Parkové úpravy v Zaječicích

Trvá

Obec Bečov

Vlastní zdroje

Automatizace kotelny

Splněno

Obec Bečov

Úvěr

Víceúčelové dětské hřiště

Splněno

Obec Bečov

Dotace

Zateplení panelových domů bl. 1,4,5,8

Splněno
částečně

Obec Bečov

Dotace, úvěr

Demolice poloviny bloku 6

Splněno

Obec Bečov

Vlastní zdroje

Cukrárna – kavárna

Splněno

Obec Bečov

Vlastní zdroje
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Strategický cíl 3
Zachování
životního prostředí
pro další generace

Klíčová oblast 3
Příroda, krajina
a životní prostředí

Specifický cíl
2.4
Spolupráce
Specifický cíl
3.1
Země, voda,
vzduch
Specifický cíl
3.2
Posílení
biodiverzity

Opatření 2.4.1
Spolupráce subjektů v území
Opatření 3.1.1
Odpady
Opatření 3.2.1
Výsadba dřevin, sadů, alejí

Bude případně doplněno
Bude případně doplněno
Bude případně doplněno
Bude případně doplněno
Bude případně doplněno
Bude případně doplněno
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PŘÍLOHA Č. 2 – AKTUALIZOVANÝ ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ NA OBDOBÍ 2021+

Strategický cíl 1
Zachování a rozvoj místní
ekonomiky

Strategický
cíl

Strategický cíl 2
Rozvoj území a sídelní infrastruktury

Klíčová oblast 2
Území a sídelní infrastruktura

Klíčová oblast 1
Místní ekonomika

Klíčová
oblast

Specifický cíl

Specifický cíl
1.1
Podpora
podnikání

Specifický cíl
1.2
Zvýšení lokální
zaměstnanosti

Specifický cíl
2.1
Doprava
a bezpečnost

Opatření

Specifický cíl
2.3
Občanská
vybavenost,
infrastruktura

Realizátor

Výstavba chodníku do Zaječic

2021

Obec Bečov

Vlastní zdroje

Parkoviště u hřbitova

2022

Obec Bečov

Oslovení
sponzora

2021+

Obec Bečov

Vlastní zdroje

Parkoviště u čp. 11

2022

Obec Bečov

Vlastní zdroje

Přechod pro chodce v lokalitě Vinohrady

2022

Nový kamerový systém v obci Bečov

2021

Venkovní kluziště

2022

Obec Bečov

Vlastní zdroje

Venkovní sportovní prvky

2021
2021+

Obec Bečov

Vlastní zdroje

Parkoviště u bl. 2

2021

Obec Bečov

Vlastní zdroje

Oprava fasády na kotelně

2021

Obec Bečov

Vlastní zdroje

2021+

Obec Bečov

Vlastní zdroje

2022

Obec Bečov

Vlastní zdroje

Bude případně doplněno

Opatření 1.1.2
Podpora nezemědělského podnikání

Bude případně doplněno

Opatření 1.2.1
Podpora tvorby nových pracovních
příležitostí
Opatření 1.2.2
Podpora projektů
zvyšujících kvalitu pracovní síly

Bude případně doplněno

Opatření 2.1.1
Místní komunikace a chodníky

Opatření 2.2.1
Sociální rovnováha, kultura a sport

Bude případně doplněno

Bude případně doplněno

Bude případně doplněno
Bude případně doplněno
Bude případně doplněno

Oprava místních komunikací

Kulturní, sportovní a společenské akce

Opatření 2.3.1
Bydlení a veřejný prostor,
infrastruktura

Priorita

Zdroj
financování

Od – do

Opatření 1.1.1
Podpora stávajících
nebo začínajících podnikatelů

Opatření 2.1.2
Bezpečnost
Specifický cíl
2.2
Sociální oblast

Aktivita

Parkové úpravy v Zaječicích
Instalace výtahu do čp. 1
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Strategický cíl 3
Zachování životního
prostředí pro další generace

Klíčová oblast 3
Příroda, krajina
a životní prostředí

Specifický cíl
2.4
Spolupráce

Opatření 2.4.1
Spolupráce subjektů v území

Specifický cíl
3.1
Země, voda,
vzduch

Opatření 3.1.1
Odpady

Specifický cíl
3.2
Posílení
biodiverzity

Opatření 3.2.1
Výsadba dřevin, sadů, alejí,
revitalizace zeleně

Výměna rozdělovačů topných nákladů

2022 – 2025

Obec Bečov

Vlastní zdroje

Zateplení panelových domů

2021 – 2025

Obec Bečov

Dotace, úvěr

Výměna oken na budově ZŠ

2022

Obec Bečov

Vlastní zdroje

Výměna oken na budově OÚ

2021

Obec Bečov

Vlastní zdroje

Oprava fasády kostela sv. Jiljí

2021+

ŘK církev

Bude případně doplněno

Obec Bečov

Bude případně doplněno

Obec Bečov

Dotace

Bude případně doplněno
Bude případně doplněno
Revitalizace okolí rybníka v Zaječicích
Bude případně doplněno
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2022 – 2023

Obec Bečov

Vlastní zdroje

