Program rozvoje obce
Zašová
na období 2021 – 2025

OBSAH
Úvod .................................................................................................................................................................. 2
Návrhová část .................................................................................................................................................... 3
Strategická vize ............................................................................................................................................. 3
Programové cíle a Opatření ........................................................................................................................... 4
Příklady rozvojových aktivit ......................................................................................................................... 9
1.

Bezpečnost ......................................................................................................................................... 9

2.

Cestovní ruch ................................................................................................................................... 10

3.

Kultura, společenský život a volnočasové aktivity.......................................................................... 10

4.

Občanská vybavenost, infrastruktura a dostupnost ......................................................................... 11

5.

Vzdělávání ....................................................................................................................................... 13

6.

Životní prostředí .............................................................................................................................. 14

7.

Správa obce ..................................................................................................................................... 14

Koordinace a odpovědnost za realizaci ....................................................................................................... 15
Podpora realizace programu ........................................................................................................................ 15
Seznam tabulek................................................................................................................................................ 16

1

ÚVOD
Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem obce, zakotvený v zákoně
č.128/2000 Sb., o obcích, který určuje rozvojové priority obce Zašová, současné potřeby obce a
výhledové náměty, kterými se podle možností bude obec postupně zabývat. Podkladem tohoto
dokumentu je původní Strategický rozvojový dokument obce Zašová, který byl zpracován na základě
Programu obnovy venkova z roku 1999, schválen zastupitelstvem obce v květnu 2007 a v roce 2010
a Program rozvoje obce Zašová na období 2017-2025. Potřeba vytvoření nového Programu rozvoje
obce vyvstala především z důvodu naplnění původního Strategického plánu a Programu rozvoje obce
Zašová na období 2017-2025, kdy většina plánovaných akcí byla zrealizována a dokument již
nenastiňoval směr dalšího vývoje obce.
Nový dokument nastavuje priority v dalším rozvoji obce ve všech oblastech života. Vytváří
podmínky pro udržitelný rozvoj obce a lepší kvalitu života svých občanů. Zabývá se nejen vizí obce
a jejím strategickými cíli, ale reflektuje také život v obci a potřeby občanů.
Písemná podoba struktury cílů a priorit napomůže snadnějšímu naplnění jednotlivých opatření
dalšího rozvoje obce.

Programový dokument obce se tak stává nezbytnou oporou pro lepší,

efektivnější a komplexnější plánování dílčích úkolů, řízení obce.
Program rozvoje obce Zašová zachycuje hlavní problémy a předpoklady rozvoje obce, formuluje
možná řešení a slouží jako podklad pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech.
Program rozvoje obce Zašová obsahuje aktuální návrhovou část na období 2021 – 2025. Analytická
část je popsána v Programu rozvoje obce 2017-2020 a zůstává nezměněna.
Program rozvoje obce Zašová je vypracován na období 2021 – 2025 a schválen zastupitelstvem obce.
Realizaci konkrétních projektů a opatření bude individuálně schvalovat zastupitelstvo obce Zašová
podle finančních možností obce a v závislosti na možnostech získání dotací na tyto jednotlivé
projekty.
Realizační tým: Rada obce
Pracovní skupina: Bc. Jiljí Kubrický, Vlastimil Těhan, Ing. Tereza Podzemná, Ing. Gabriela
Kociánová, Mgr. Taťána Daňková
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NÁVRHOVÁ ČÁST
Strategická vize
Vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce, o tom, jak se bude obec měnit a zlepšovat,
soubor představ a priorit obce. Vize je „směrovkou“ rozvoje.
Zašová je samostatná obec, která zodpovědně a transparentně hospodaří. To jí umožňuje udržovat
stávající infrastrukturu i vybavenost, a také realizovat rozvojové projekty. Obyvatelům je k dispozici
kvalitní zázemí pro volnočasové aktivity, zejména sportovní a kulturní vyžití. Základní vizí je být
klidným a bezpečným místem pro život. Být obcí, která udržuje dobré mezilidské vztahy, rozvíjí
tradiční kulturní a společenské akce a vytváří dobré podmínky pro vzdělávání, bydlení, podnikání a
spokojený život všech generací. Obec Zašová nemůže nabídnout občanům všechny služby, tak jako
velká města, ale může profitovat z vhodné geografické polohy mezi městy Rožnov pod Radhoštěm a
Valašské Meziříčí, které tyto služby poskytují a být tak atraktivním místem k životu.
Vize je v tomto dokumentu stanovena do roku 2025.
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Programové cíle a Opatření

Programové cíle stanovují, čeho chce obec dosáhnout realizací programu rozvoje. Programové cíle
jsou stanoveny do roku 2025. Opatření jsou definována jako zásadní úkoly k naplnění stanovených
programových cílů a formulují přístup k řešení jednotlivých témat.
V jednotlivých prioritních oblastech bude díky realizaci tohoto Programu rozvoje obce Zašová
dosaženo následujících cílů a opatření:

Prioritní oblast: 1. Bezpečnost
Programové cíle a Opatření
1.1.

Dopravní bezpečnost v obci
1.1.1. Bezpečnost silničního provozu
1.1.2. Bezpečnost chodců
1.1.3. Bezpečnost cyklistů

1.2.

Bezpečnost občanů
1.2.1. Prevence kriminality a vandalismu
1.2.2. Kamerové systémy
1.2.3. Osobní ochrana občanů

1.3.

Krizové řízení
1.3.1. Protipovodňová opatření
1.3.2. Posílení integrovaného záchranného systému
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Prioritní oblast: 2. Cestovní ruch
Programové cíle a Opatření
2.1.

Propagace obce
2.1.1. Propagace a marketing – spolupráce s jinými subjekty v obci
2.1.2. Posílení propagace prostřednictvím Infocentra
2.1.3. Propagace obce v regionu
2.1.4. Propagace obce v rámci přeshraniční spolupráce

2.2.

Služby pro turisty
2.2.1. Zvýšení nabídky ubytovacích kapacit v obci
2.2.2. Posílení provozu restauračních zařízení v obci
2.2.3. Zařízení pro relaxaci – propagace, posílení
2.2.4. Nabídka sportovního vyžití

2.3.

Cyklotrasy, cyklostezky a pěších okruhy v obci
2.3.1. Rozšíření sítě cyklotras a cyklostezek
2.3.2. Nové naučné stezky
2.3.3. Turistické trasy
2.3.4. Síť odpočívadel a infrastruktury u turistických cílů

2.4.

Areál kláštera
2.4.1. Vybudování ubytovacích kapacit pro turisty
2.4.2. Kulturní a společenské využití
2.4.3. Klášterní areál jako turistický cíl

Prioritní oblast: 3. Kultura, společenský život a volnočasové aktivity
Programové cíle a Opatření
3.1.1.

Kultura a společenský život
3.1.2. Rozšíření nabídky kulturních programů v Kulturním domě a Klášteře
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3.1.3. Nové náměty a oživení společenských akcí
3.1.4. Nabídka pro dospívající mládež
3.1.5. Investice do kulturních akcí a zařízení
3.2.

Sportovní vyžití a spolková činnost
3.2.1. Investice do sportovních zařízení
3.2.2. Podpora financování spolkových zázemí
3.2.3. Podpora činnosti spolků

3.3.

Areál Skála
3.3.1. Rekonstrukce a rozšíření využití objektu Skála
3.3.2. Zkvalitnění a nové využití venkovních prostor a celého areálu Skály
3.3.3. Podpora aktivit pro děti, mládež i dospělé v areálu Skály

Prioritní oblast: 4. Občanská vybavenost, infrastruktura a dostupnost
Programové cíle a Opatření
4.1.

Technická infrastruktura
4.1.1. Celoroční údržba komunikací
4.1.2. Dopravní dostupnost
4.1.3. Rozšíření a údržba technické infrastruktury obce
4.1.4. Dětská hřiště (výstavba, údržba, inovace)
4.1.5. Rekonstrukce a údržba veřejných prostranství

4.2.

Bytový a nebytový fond
4.2.1. Zlepšení stavu veřejných budov
4.2.2. Rozšíření nabídky bytového fondu pro různé skupiny obyvatel

4.3.

Sociální a zdravotní služby
4.3.1. Podpora poskytování sociálních služeb pro občany
4.3.2. Rozšíření zdravotních služeb v obci
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Prioritní oblast: 5. Vzdělávání
Programové cíle a Opatření
5.1.

Podpora sítě škol v obci
5.1.1. Financování činnosti základní a mateřské školy v obci
5.1.2. Podpora uměleckých škol

5.2.

Podpora mimoškolních a netradičních vzdělávacích aktivit
5.2.1. Rozšíření a podpora nabídky mimoškolních aktivit pro děti
5.2.2. Rozšíření a podpora nabídky netradičního vzdělávání dospělých

Prioritní oblast: 6. Životní prostředí
Programové cíle a Opatření
6.1.

Vodní hospodářství
6.1.1. Zadržování vody v krajině jako prostředek boje proti suchu
6.1.2. Podpora využívání dešťové a odpadní vody

6.2.

Odpadový systém
6.2.1. Udržitelný systém odpadového hospodářství
6.2.2. Osvěta v oblasti třídění odpadů

6.3.

Ovzduší
6.3.1. Osvěta v oblasti znečišťování ovzduší
6.3.2. Opatření na zlepšení kvality ovzduší v obci

6.4.

Krajina, půdní a lesní fond
6.4.1. Ochrana půdního a lesního fondu
6.4.2. Krajinné prvky
6.4.3. Nové výsadby - ovocné aleje, lípy, tradiční odrůdy stromů
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Prioritní oblast: 7. Správa obce
Programové cíle a Opatření
7.1.

Komunikace s občany
7.1.1. Zefektivnění komunikace obce s občany, zpětná vazba
7.1.2. Rozšíření komunikačních možností

7.2.

Hospodaření s obecním majetkem
7.2.1. Investice do obecního majetku
7.2.2. Hospodárné využívání obecních prostředků
7.2.3. Posílení finančních možností obce
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Příklady rozvojových aktivit
Rozvojová aktivita je projekt, nebo činnost (soubor činností) vedoucí k naplnění příslušného opatření
resp. prioritní oblasti.
Jednotlivé aktivity, níže uvedené, byly vytipovány zastupiteli obce Zašová, kteří se všichni zapojili
do zpracování návrhové části strategického plánu obce Zašová.

1. Bezpečnost
Příklady rozvojových aktivit naplňující prioritní oblast Bezpečnost.
Tabulka 1: Prioritní oblast: Bezpečnost – jednorázové akce

Programový cíl

Opatření

Název projektového záměru

Odhadovaná
finanční
náročnost

1.1.1. Bezpečnost silničního
provozu

Výjezd z Veselé "U Pelikána"

1 500 000 Kč

1.1.2. Bezpečnost chodců

Chodník Záhumení

4 000 000 Kč

1.1.2. Bezpečnost chodců

Chodník Pohoř

3 000 000 Kč

1.1.3. Bezpečnost cyklistů

Odklonění cyklostezky
z intravilánu Veselé

1.1.3. Bezpečnost cyklistů

Bezpečné napojení obce na
existující cyklostezku Bečva od
odbočky Pod zapadlým

1.1.3. Bezpečnost cyklistů

Oprava zvlněného povrchu
cyklostezky

1.2 Bezpečnost
občanů

1.2.2. Kamerové systémy

Kamerový systém

2 000 000 Kč

1.3 Krizové řízení

1.3.1. Krizové řízení

Upgrade varovného systému

3 000 000 Kč

1.1 Dopravní
bezpečnost v obci

10 000 000 Kč

4 000 000 Kč

500 000 Kč
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2. Cestovní ruch
Příklady rozvojových aktivit naplňující prioritní oblast Cestovní ruch.
Tabulka 2: Prioritní oblast: Cestovní ruch - jednorázové akce

Programový
cíl

Opatření

Název projektového záměru

2.2 Služby pro
turisty

2.2.1. Zvýšení nabídky ubytovacích
kapacit v obci

Turistické ubytování v klášteře

Odhadovaná
finanční
náročnost
10 000 000 Kč

Tabulka 3: Prioritní oblast: Cestovní ruch – každoročně opakující se akce

Programový
cíl

Opatření

Název projektového záměru

2.1.3. Propagace obce v regionu

Propagace obce ve vztahu k
turistickému ruchu

2.1.4. Propagace obce v rámci
přeshraniční spolupráce

Navázání na předchozí úspěšné
spolupráce se slovenskými
obcemi

2.1. Propagace
obce

Odhadovaná
roční finanční
náročnost/ročně
50 000 Kč

500 000 Kč

3. Kultura, společenský život a volnočasové aktivity
Příklady rozvojových aktivit naplňující prioritní oblast Kultura, společenský život a volnočasové
aktivity.
Tabulka 4: Prioritní oblast: Kultura, společenský život a volnočasové aktivity - jednorázové akce

Programový
cíl
3.1. Kultura a
společenský
život

Opatření

Název projektového záměru

3.1.4. Investice do kulturních akcí a
zařízení

Rekonstrukce Výletiště v centru

Odhadovaná
finanční
náročnost
10 000 000 Kč
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3.2. Sportovní
využití a
spolková
činnost
3.3. Areál
„Skála“

3.2.2. Podpora financování
spolkových zázemí

Rekonstrukce sportovního
areálu u fotbalového hřiště v
Zašové

3.2.2. Podpora financování
spolkových zázemí

Rekonstrukce tenisových kurtů
včetně zázemí

10 000 000 Kč

3.3.2 Zkvalitnění a nové využití
venkovních prostor a celého areálu
Skály

Sportovně relaxační areál Skála

12 000 000 Kč

8 000 000 Kč

Tabulka 5: Prioritní oblast: Kultura, společenský život a volnočasové aktivity - každoročně opakující se akce

Programový
cíl
3.1.Kultura a
společenský
život
3.2. Sportovní
využití a
spolková
činnost

Opatření

Název projektového záměru

Odhadovaná
roční finanční
náročnost

3.1.4. Investice do kulturních akcí a
zařízení

Podpora kultury - akce,
divadla, slavnosti

3.2.3. Podpora činnosti spolků

Podpora spolků

815 000 Kč

3.2.3. Podpora činnosti spolků

Podpora církve

300 0 Kč

3 000 000 Kč

4. Občanská vybavenost, infrastruktura a dostupnost
Příklady rozvojových aktivit naplňující prioritní oblast Občanská vybavenost, infrastruktura a
dostupnost.
Tabulka 6: Prioritní oblast: Občanská vybavenost, infrastruktura a dostupnost-jednorázové akce

Perogramový
cíl

4.1. Technická
infrastruktura

Opatření

Název projektového záměru

Odhadovaná
finanční
náročnost

4.1.3. Rozšíření a údržba technické
Infrastruktury obce

Obnova „Panské cesty“

4.1.3. Rozšíření a údržba technické
infrastruktury obce

Rekonstrukce místní
komunikace „Záhumení“

1 400 000 Kč

4.1.3. Rozšíření a údržba technické
infrastruktury obce

Propustek na náhonu Zašová Luhy

1 000 000 Kč

500 000 Kč

11

4.2. Bytový a
nebytový fond

4.1.3 Rozšíření a údržba technické
infrastruktury

Internet na veřejných
prostranstvích

4.1.3. Rozšíření a údržba technické
infrastruktury

Rozšíření vodovodní sítě –
lokalita Pod Hačovem, Paseky

5 000 000 Kč

4.1.5. Veřejná prostranství

Revitalizace prostranství kolem
OÚ

1 000 000 Kč

4.2.1. Zlepšení stavu veřejných
budov

Rekonstrukce kláštera obecně

4.2.1. Zlepšení stavu veřejných
budov

Budova drobné provozovny

5 000 000 Kč

4.2.1. Zlepšení stavu veřejných
budov

Budova bývalé pekárny

3 000 000 Kč

4.2.1. Zlepšení stavu veřejných
budov

Bezbariérový přístup do
budovy OÚ

2 000 000 Kč

4.2.1. Zlepšení stavu veřejných
budov

Rekonstrukce smuteční obřadní
síně

2 000 000 Kč

4.2.1. Zlepšení stavu veřejných
budov

Oprava střechy tělocvičny

3 500 000 Kč

4.2.1. Zlepšení stavu veřejných
budov

Rekuperace ZŠ

11 000 000 Kč

4.2.2. Rozšíření nabídky bytového
fondu pro různé skupiny obyvatel

Objekt ZŠ Veselá, sociální
bydlení, startovací bydlení

10 000 000 Kč

4.2.2. Rozšíření nabídky bytového
fondu pro různé skupiny obyvatel

Bydlení pro mladé rodiny

7 000 000 Kč

350 000 Kč

100 000 000 Kč
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Tabulka 7: Prioritní oblast: Občanská vybavenost, infrastruktura a dostupnost - každoročně opakující se akce

Programový
cíl

4.1. Technická
infrastruktura

4.3.Sociální a
zdravotní
služby

Opatření

Název projektového záměru

Odhadovaná
roční finanční
náročnost

4.1.2. Dopravní dostupnost

Seniortaxi

160 000 Kč

4.1.2. Dopravní dostupnost

Příspěvky na veřejnou dopravu

300 000 Kč

4.1.5. Veřejná prostranství

Údržba a rekonstrukce veřejných
prostranství, chodníky, cesty, sečení
zeleně, parků, hřbitovů, dětská hřiště

4.3.1. Podpora poskytování Příspěvky na sociální služby
sociálních služeb pro občany

4 500 000 Kč

300 000 Kč

5. Vzdělávání
Příklady rozvojových aktivit naplňující prioritní oblast Vzdělávání
Tabulka 8: Prioritní oblast: Vzdělávání - každoročně opakující se akce

Programový
cíl

5.1. Podpora
sítě škol v obci

Opatření

Název projektového záměru

5.1.1. Financování činnosti
základní a mateřské školy
v obci

Příspěvky ZŠ a MŠ

5.1.2. Podpora uměleckých
škol

ZUŠ dotace na činnost

Odhadovaná
roční finanční
náročnost
5 000 000 Kč

200 000 Kč
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6. Životní prostředí
Příklady rozvojových aktivit naplňující prioritní oblast Životní prostředí.
Tabulka 9: Prioritní oblast: Životní prostředí - jednorázové akce

Programový
cíl

Opatření

Název projektového záměru

6.1.1. Zadržování vody v krajině
jako prostředek boje proti suchu

Podzemní nádrž na dešťovou vodu na
návsi

6.1.1. Zadržování vody v krajině
jako prostředek boje proti suchu

Rybník Hačov

6.1.1. Zadržování vody v krajině
jako prostředek boje proti suchu

Retenční nádrž na dešťovou vodu u
fotbalového hřiště

6.1.Vodní
hospodářství 6.1.1. Zadržování vody v krajině
jako prostředek boje proti suchu
6.1.1. Zadržování vody v krajině
jako prostředek boje proti suchu
6.1.1. Zadržování vody v krajině
jako prostředek boje proti suchu
6.1.1. Zdržování vody v krajině
jako prostředek boje proti suchu
6.4. Krajina,
půdní a lesní 6.4.3 Nové výsadby
fond

Retenční nádrž na vodu nad
vodojemem ve Veselé

Odhadovaná
finanční
náročnost
350 000 Kč
4 000 000 Kč
500 000 Kč
1 000 000 Kč

Poldr na Pohoři

500 000 Kč

Budování retencí v lesích

300 000 Kč

Nádrž na dešťovou vodu KD Veselá
Park u hřbitova, okolí KD Veselá,
hajíček Za Němcem, okolí kostela ve
Veselé

1 000 000 Kč
300 000 Kč

7. Správa obce
Příklady rozvojových aktivit naplňující prioritní oblast Správa obce.
Tabulka 10: Prioritní oblast: Správa obce - každoročně opakující se akce

Programový
cíl

Opatření

7.1.
7.1.2. Rozšíření komunikačních
Komunikace
možností
s občany
7.2.1. Investice do obecního
7.2.
Hospodaření majetku
s obecním
7.2.1. Investice do obecního
majetkem
majetku

Název projektového záměru
Zašovské noviny, infokanál, web
obce, rozhlas

Odhadovaná
roční finanční
náročnost
300 000 Kč

Les, výsadba, prořezávky

3 000 000 Kč

Zázemí pro techniku OÚ

2 000 000 Kč
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Koordinace a odpovědnost za realizaci

Výše uvedené rozvojové aktivity se týkají projektů obce, jako územního samosprávného celku.
Odpovědnost za tyto aktivity nese starosta obce. Rozhodování o realizaci rozvojových aktivit a
odpovědnost náleží radě a zastupitelstvu obce. Uvedené aktivity jsou pouze příklady, které mohou
být dle potřeby doplněny.
Rozvojové aktivity však mohou realizovat i jiné subjekty, např. spolky, soukromí podnikatelé nebo
firmy. V těchto případech je strategický plán podporujícím dokumentem při zajišťování financování
daných projektů.

Podpora realizace programu

Program rozvoje obce bude „živým dokumentem“, který bude zohledňován při plánování rozvoje
obce. Aktualizace programu se bude provádět podle potřeby. Dílčí revize zajistí starosta obce a
předloží návrh na změnu Programu rozvoje obce zastupitelstvu obce. Při aktualizaci programu se
vyhodnotí i dosavadní plnění aktivit programu.
Na konci plánovaného období bude provedeno komplexní vyhodnocení realizace Programu rozvoje
obce a tento bude nově zpracován a schválen na další období.

Program rozvoje obce Zašová na období 2021 – 2025 byl schválen Zastupitelstvem obce na
jeho 13.zasedání dne 20.10.2020.
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