
Zpracování pilotních programů

rozvoje obcí 

v Pardubickém kraji



Výběr obcí
V projektu bylo stanoveno, že v každém z pilotních krajů bude 
vybráno 8 obcí pro zpracování programů rozvoje, a to: 

- 4 pro obce do 500 obyvatel, 
- 3 pro obce od 501 do 3 000 obyvatel 
- 1 pro obec od 5 000 do 10 000 obyvatel

• konkrétní obce vybrány na základě: 
- projeveného zájmu - při vyplňování dotazníku v dubnu 2012,

následném oslovení v listopadu 2012
- stavu rozvojových dokumentů 



v Pardubickém kraji byly vybrány 
následující obce

do 500 obyvatel od 501 do 3 000 obyvatel

- Zářecká Lhota  - Opatovec

- Třebosice - Nekoř

- Čankovice - Čistá

- Helvíkovice

od 5 000 do 10 000 obyvatel  

- Holice



Program rozvoje obce
ČANKOVICE

Věra Šantrůčková
místostarostka



Obec Čankovice

Počet obyvatel:  v současnosti  313
Starosta:  uvolněný 

Rozvojový dokument:  Program obnovy venkova
• výčet uskutečněných akcí předcházejících POV,                                                   
• výčet uskutečněných akcí realizovaných po schválení POV,   
• výčet uskutečněných akcí realizovaných v rámci POV, 
• přehled akcí k realizaci.



Zkušenosti při zpracování programu 
rozvoje obce 

1. Spolupráce s metodikem 
• intenzivní komunikace v rámci realizačního týmu,
• poskytnutí některých analytických podkladů 

(např: statistická data, srovnávací analýzy),
• pomoc s analýzou SWOT, s definováním hlavních cílů a 

opatření,
• osobní účast při finálním projednání s veřejností.

Příkladná a pro zpracovatele přínosná.



2. Spolupráce s veřejností v obci
• předsedové/starostové místních spolků členy pracovní 

skupiny,
• dotazníkové šetření mezi občany – návratnost  19 % -

výsledky zveřejněny, na webu obce doposud,
• překvapivý zájem občanů při závěrečném projednání 

včetně účasti mladých lidí i dříve narozených,
• finální dokument uveřejněn na webu obce – možnost 

kontroly plnění/splnění konkrétních aktivit.

Zajímavá a pro zastupitelstvo obce podnětná.



Děkuji za pozornost.

Věra Šantrůčková
místostarostka obce Čankovice



Program rozvoje obce
Nekoř

Ing. Jiří Pomikálek
starosta



Obec Nekoř

Počet obyvatel:  940
Starosta  uvolněný

Rozvojový dokument:  
pouze PROGRAM OBNOVY  VESNICE zpracovávaný  a 
aktualizovaný vždy na 4 roky
poslední  období 2010-2014



Proč se obec rozhodla do projektu 
vstoupit, co si od toho slibovala a jak 

byla její očekávání naplněna

• Probíhalo současně zpracování a schvalování  
nového ÚP
• Potřeba  dlouhodobějšího rozvojového 
dokumentu
• Prostřednictvím metodiky jsme  si sami mohli 
dokument o rozvoji obce vytvořit



Zkušenosti při zpracování programu rozvoje obce 
(co dělalo největší problémy, co se osvědčilo, 

zhodnocení spolupráce s metodiky, co by mohla být 
zajímavá zkušenost i pro ostatní obce ……)

+ spolupráce s metodiky

+ terénní šetření – anketa  v souběhu s anketou MAS

- poměrně krátké termíny  (ve výsledku +)





• B.5 PODPORA REALIZACE PROGRAMU

• Garantem naplňování PRON je zastupitelstvo 
obce v čele se starostou

• PRON bude aktualizován minimálně jednou 
za 4 roky

• Realizace PRON v jednotlivých letech bude 
sledována vždy při  přípravě  a schvalování 
rozpočtu obce na následující rok, 







Děkuji za pozornost.

Ing. Jiří Pomikálek
Starosta obce Nekoř



Program rozvoje obce

HOLICE

Vítězslav Vondrouš
místostarosta



Obec Holice

Obec s rozšířenou působností
Počet obyvatel: cca 6 500
Starosta  a místostarosta uvolnění

Rozvojový dokument:  STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 
MĚSTA HOLIC z roku 2006

Původní materiál byl zpracován sice ve velkém 
rozsahu, ale v obecné rovině a nebyl mnoho využíván.



Proč se obec rozhodla do projektu 
vstoupit, co si od toho slibovala a jak 

byla její očekávání naplněna

PROČ?  - stanovení směru rozvoje města

CO?       - specifikace konkrétních cílů rozvoje

JAK?      - většina bodů na rok 2014 je v 
realizaci nebo v brzké době začne 
realizace



Zkušenosti při zpracování programu rozvoje města

Problémy     - žádné
Doporučení  - oslovení občanů, organizací,                         

spolků, škol apod.
Metodik        - výborný a aktivní přístup
Zkušenosti   - stručný a konkrétní materiál má 

smysl, je srozumitelný i občanům 
a významně napomáhá realizaci 
naplánovaných činností města



Děkuji za pozornost.

HOLICE
Vítězslav Vondrouš

(v zastoupení Jan Holeček – metodik firmy GaREP)


