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ÚVOD
Program rozvoje obce Větřkovice je základním plánovacím dokumentem obce zakotveným
v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Formuluje představy
o budoucnosti obce a navrhuje způsoby, jak těchto představ dosáhnout. Slouží zejména jako
manuály pro řízení rozvojových činností obce (při rozhodování zastupitelstva, při přípravě
projektů, při tvorbě rozpočtů). Slouží i jako informační materiál pro občany a subjekty působící
v obci. Program rozvoje zvyšuje připravenost obce k podání žádostí o dotační podporu a zvyšuje
šance získat vnější finanční prostředky.
Program rozvoje obce (PRO) je zpracován na roky 2018–2023, tj. na 6 let. Dlouhodobý pohled na
rozvoj obce je formulován ve strategické vizi pro období cca 20 let (přibližně do roku 2035, což
odpovídá realizaci 3 návazných PRO).
Program rozvoje obce je tvořen analytickou částí (charakteristika obce, vyhodnocení dotazníkových
šetření, SWOT analýza) a návrhovou částí (vize, opatření a aktivity, podpora realizace).
Zpracování PRO proběhlo jako součást projektu Podpora obnovy venkova pomocí zavedení
strategického řízení.
Úvodní setkání s obyvateli proběhlo 16. 10. 2017. Na tomto setkání byla diskutována rozvojová
situace obce a shromážděny podněty k dalšímu rozvoji.
V listopadu a prosinci roku 2017 proběhlo dotazníkové šetření mezi obyvateli. Šetření se zúčastnilo
204 osob. Šetření přineslo další zajímavé podněty a ověřilo situaci v obci.
V dubnu 2018 byl dopracován návrh kompletního programu rozvoje a zahájena diskuze nad jeho
úpravami.

Program rozvoje obce byl schválen zastupitelstvem obce Větřkovice na jeho XXVIII.
zasedání dne 17. září 2018 usnesením č. 13/XXVIII
Aktualizace Programu rozvoje obce byla schválen zastupitelstvem obce Větřkovice na jeho
XVI. zasedání dne 26. října 2020 usnesením č. 13/XVI
Program rozvoje je zpracováván dle „Metodiky tvorby programu rozvoje obce“ doporučené
Ministerstvem pro místní rozvoj.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE
Charakteristika obce soustřeďuje základní fakta o obci a obsahuje komplexní zhodnocení situace
v obci, charakteristiku stavu a vývoje jednotlivých oblastí života obce. Klade důraz na zachycení
hlavních předností a rozvojových problémů obce a jejich příčin.

1. ÚZEMÍ
Větřkovice se nacházejí cca 5 km východně od Vítkova, cca 20 km jižně od okresního města Opavy
a cca 50 km západně od krajského města Ostravy. Pro obec je významná i blízkost měst Fulnek a
Odry vzdálených přibližně 15 km od Větřkovic.
Katastr obce tvoří orná půda, lesy, 3 rybníky a retenční nádrž. Ze severu na jih Větřkovicemi
protéká Husí potok. Střed obce leží v nadmořské výšce 462 m n. m. Nejvyšším bodem katastru je
Kamenný vrch s výškou 517 m n. m. Katastr Větřkovic má zvlněný charakter.
Větřkovice spadají do správního obvodu obce s rozšířenou působností a správního obvodu obce s
pověřeným obecním úřadem Vítkov v okrese Opava. Obec se skládá ze dvou místních částí –
Větřkovice a Nové Vrbno (hranice katastru je na obrázku vyznačena červenou čárou).

Celková rozloha činí 17,84 km2. Hustota zalidnění je 28 obyvatel/km2. V rámci České republiky
patří Větřkovice mezi rozlohou nadprůměrně velké obce (průměrné území obce v ČR zaujímá
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1 261 ha). První písemná zmínka o obci pochází z roku 1298. Zakládací listina se zachovala, což je
velmi ojedinělé.

2. OBYVATELSTVO
Celkový počet obyvatel obce Větřkovice k 1. 1. 2017 činil 748 obyvatel. V posledních 25 letech
bydlelo v obci nejvíce obyvatel v roce 1996, a to 819. Poté nastal úbytek až na 736 obyvatel v roce
2007. Od tohoto milníku se obyvatelstvo stabilizovalo.
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Podle územního plánu obec předpokládá další mírný pokles počtu obyvatel na 720 obyvatel do
roku 2030. Hodnoty demografických ukazatelů (změna počtu obyvatel přirozenou měnou a
migrací) jsou v posledních 15 letech poměrně stabilní. Nejvíce obyvatel, více než 20, se
přistěhovalo v roce 2008 a 2014, což bylo dáno zejména novou výstavbou. Vystěhovalí naopak
převládali v letech 2006 a 2013, kdy se celkem vystěhovalo 40 obyvatel. Přirozený přírůstek se
pohybuje kolem 0.
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Ke konci roku 2016 bylo 14,8 % obyvatel obce ve věku do 15 let (111 osob), 66,2 % ve věku 15–
64 let (495 osob) a 19,0 % obyvatel obce bylo starších 65 let (142 osob). Index stáří, který
vyjadřuje poměr počtu seniorů nad 65 let na obyvatele ve věku do 15 let, vykazuje hodnotu 127,9,
což je srovnatelná hodnota s hodnotou za celý Moravskoslezský kraj (124,5) a Českou republikou
(119). Převažují tak senioři.

7

Program rozvoje obce Větřkovice na období 2018–2023

3. HOSPODÁŘSTVÍ
EKONOMICKÁ SITUACE
Základ hospodářství v obci tvoří průmysl a zemědělství. Ke konci roku 2017 bylo v obci
registrováno 79 podniků se zjištěnou aktivitou. Z nich 27 % podnikalo v průmyslové výrobě, 11 %
ve stavebnictví, 14 % ve velkoobchodě a maloobchodě a 16 % v zemědělství, lesnictví a rybářství.
Zbylé aktivní podniky působí v různých jiných oborech činnosti. Mezi podnikateli převažují
fyzické osoby (67 podniků, tj. téměř 90 %) nad právnickými osobami (10 podniků). V souvislosti
s tím se v obci nenacházejí prakticky žádní velcí zaměstnavatelé s nadregionálním významem.
K důležitým zaměstnavatelům v obci patří Zemědělské a obchodní družstvo Slezská Dubina, které
se věnuje rostlinné a živočišné výrobě a hospodaří na téměř 1500 ha zemědělské půdy. Podle
obchodního rejstříku zaměstnává 25–49 zaměstnanců; reálný počet zaměstnanců se odhaduje na
50, z toho cca 30 obyvatel Větřkovic. Družstvo podporuje finančně a materiálně činnost zájmových
spolků v obci a podílí se na kulturním a společenském dění. Další důležitá firma se nazývá J. K.
Food a vyrábí dehydratované produkty, kořenící směsi a další potravinářské produkty. Počet
zaměstnanců v obchodním rejstříku není uveden; reálně zaměstnává cca 60 zaměstnanců, z toho
přibližně 20–30 zaměstnanců z Větřkovic. Další důležitou místní firmou je farma Glauder, která se
věnuje kromě zemědělské výroby také chovu ryb a zpracováním dřeva. Mezi nejznámější malou
firmu v obci patří Řeznictví Hluchý – Zabijačka z Větřkovic, která v roce 2014 získala certifikát
k užívání značky „OPAVSKÉ SLEZSKO“ – regionální produkt.
V oblasti zemědělství působí v obci spíše menší soukromí zemědělci. Na území obce se chová skot
pro mléko i na maso, pěstuje se zejména sladovnický ječmen, řepka, mák a zatravněné pásy pro
bioplynovou stanici. S místními podnikateli funguje perfektní spolupráce. Obec získala oranžovou
stuhu za spolupráci obce se zemědělským subjektem. Spolupráce probíhá formou sponzoringu a
podpory veřejných akcí.
Komerčními službami jsou Větřkovice vybaveny vzhledem k velikosti obce a blízkosti okolních
měst přiměřeně. V obci se nachází 2 hospody, obchod se smíšeným zbožím, zemědělskými
potřebami a zahradnictví. Lze využít také služeb České pošty (chystá se převod na Poštu partner),
holičství a kadeřnictví, klempířství a pokrývačství, stolařství, truhlářství, účetnictví a daňového
poradenství, kovovýroby, melioračních prací a tvorby webových stránek. V minulosti se v obci
nacházel i kosmetický salón. V obci schází bankomat, který je nahrazen možností cashbacku.
Bankomat ČSOB je nově (od roku 2017) k dispozici ve Vítkově. Podle územního plánu jsou na
severním a západním okraji Větřkovic k dispozici pozemky určené jako smíšené, výrobní a pro
výrobu a skladování o celkové rozloze 4,26 hektarů.
TRH PRÁCE
K 1. 12. 2017 bylo ve Větřkovicích celkem 174 obsazených pracovních míst, což představuje
značně podprůměrný počet vzhledem k počtu obyvatel obce. Větřkovice vykazují 23 pracovních
míst na 100 obyvatel, kdežto průměr za okres Opava činí 38 pracovních míst na 100 obyvatel.
Funkce obce je tak především obytná, což je vzhledem k velikostní kategorii poměrně běžné. Podle
Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 za prací obyvatelé Větřkovic dojíždí zejména do Vítkova (44
zaměstnaných), Opavy (19 zaměstnaných), Hradce nad Moravicí (10 zaměstnaných), Fulneku (10
zaměstnaných) a do Březové (7 zaměstnaných). Naopak do Větřkovic z žádné obce nedojíždí
proud vyšší než 10 zaměstnaných.
Podíl nezaměstnaných osob činil v prosinci 2017 ve Větřkovicích 5,3 %. Bylo zde 26 dosažitelných
uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let. Hodnota nezaměstnanosti v obci je tak vyšší ve srovnání
s hodnotou za okres Opava (4,1 %). V rámci kraje je však spíše nižší (průměr kraje byl 5,8 %).
Nejvýraznější je rozdíl při porovnání s průměrem ČR – 3,8 %. K prosinci 2017 byla v obci
evidována 2 pracovní místa. Úroveň nezaměstnanosti v obci se za poslední roky významně snížila
(v lednu 2015 dosahoval podíl nezaměstnaných osob hodnoty téměř 10 %). Přestože je ve
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Větřkovicích poměrně významně zastoupeno zemědělství, nelze každoročně sledovat zvýšenou
nezaměstnanost v zimních měsících. Ve srovnání s Moravskoslezským krajem je nezaměstnanost
v posledních 3 letech srovnatelná. Ve srovnání s dalšími vyššími územní celky (Českou republikou
a okresem Opava) však Větřkovice dlouhodobě zaostávají.
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Podíl uchazečů evidovaných nad 12 měsíců (dlouhodobě nezaměstnaní) činil v roce 2017 v
průměru 41,0 %, což je v absolutní hodnotě 11 nezaměstnaných lidí. Tato hodnota je horší ve
srovnání s okresem Opava, kde tento podíl činí 29,1 % i s průměrem za celou Českou republiku
(31,7 %). Ve srovnání s Moravskoslezským krajem (41,1 %) se však Větřkovice nijak nevymykají.

4. INFRASTRUKTURA
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
V obci se částečně nachází dešťová kanalizace. Splašková kanalizace je řešena domácími
čističkami a septiky. V současné době obec zvažuje optimální řešení odkanalizování obce.
Vodovod je kompletně vybudován, provozuje ho SmVaK Ostrava. Oprava části vodovodu
proběhne na jaře 2018. Obec je kompletně plynofikovaná. V obci je hodně vlastníků lesa. Pouze
přibližně 1/3 domácností však topí plynem. V roce 2012 bylo s podporou dotace kompletně
zmodernizováno veřejné osvětlení. Nová svítidla disponují LED technologií. Zbývá osvětlit ještě
přibližně 500 m. Na dolním konci obce je špatný signál O2. Místní rozhlas je bezdrátový, akustika
však v určitých místech není ideální. Proto obec zavedla službu mobilní rozhlas. Internet je řešený
bezdrátově společností O2 přes telefonní kabel.
V obci jsou kontejnery na tříděný plast, sklo, papír, PET lahve; je v plánu navyšovat jejich počet.
Dále se zde nachází sběrné místo pro biologicky rozložitelný odpad a sběrné místo pro
elektroodpad. 2x ročně probíhá sběr nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu. Přesto
mají někteří občané nedostatky ve správném třídění odpadu. Plánují se proto průběžně
informační akce. Ve Větřkovicích funguje i systém zpětného odběru a odkládání kovového odpadu.
Skládka odpadu existuje v rámci Technických služeb města Vítkova mimo katastrální území
Větřkovic. Část biologicky rozložitelného odpadu je zpracovávána v místní bioplynové stanici.
Domácnosti mají možnost získat kontejner na kompost. Obec má k dispozici štěpkovač. Komplexní
služby v oblasti odpadového hospodářství zajišťuje pro obec firma Technické služby města
Vítkova (příspěvková organizace).
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Severní částí katastru obce prochází silnice II. třídy č. 462 spojující Vítkov s komunikací I. třídy
č. 57 směřující do Opavy. Panuje zde poměrně hustá doprava – projede zde 2 794 vozidel denně,
z toho 550 těžkých motorových vozidel. Tato silnice vede mimo zastavěnou část obce. Problémem
9

Program rozvoje obce Větřkovice na období 2018–2023
je, že si část vozidel zkracuje cestu z dálnice D1 do Vítkova přes centrum Větřkovic, včetně okolí
školy. Podle sčítání dopravy tudy projede celkem 1 046 vozidel denně, z toho 197 těžkých
motorových vozidel. Velký provoz kamionů ničí cesty a zhoršuje bezpečnost.

Nejbližší železniční zastávka se nachází ve Vítkově přibližně 6 km od středu obce. Prochází tudy
trať spojující město Odry a Budišov nad Budišovkou. Autobusové zastávky jsou v obci čtyři: Nové
Vrbno, mlýn, kulturní dům a rozcestí Jelenice.
Územím obce neprochází žádná cyklotrasa. O cykloturistiku je přitom v regionu zájem, cyklotrasa
z Opavy do Hradce nad Moravicí je přetížena. V plánu je cyklostezka Vítkov – Větřkovice – Březová.
Cyklotrasa usnadní cyklistické propojení mezi Větřkovicemi a okolím a ve směru na Březovou
odvede cyklodopravu mimo frekventované silnice.
Místní komunikace v obci jsou částečně ve špatném stavu. V okrajových částech obce chybí
chodníky, především od křižovatky směrem na Vítkov.
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DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST
Mezi hlavní směry autobusové dopravy patří Vítkov, Opava, Březová, Ostrava-Svinov (přestup na
vlak) a Fulnek. Celkově je dopravní obslužnost obce vyhovující, včetně spojení do klíčového města
Vítkov, okresního města Opava a do Svinova (městská čtvrť města Ostravy).
Počty spojů projíždějících obcí (k 31. 1. 2018)
Směr

Linka

Ve všední dny

Do Vítkova
Z Vítkova
Do Opavy (přes Březovou)

231
242

26
25
11

Z Opavy (přes Březovou)
Do Svinova (přes Fulnek)
Ze Svinova (přes Fulnek)
Do Březové
Z Březové
Do Fulneku (přes Březovou)
Z Fulneku (přes Březovou)

242
231
234
234
880686

Pramen: www.jizdnirady.cz

O víkendech
6–7
3

12

3

8
9
5
6
1
2

3–4
3–4
0
0
0
0

5. VYBAVENOST
BYDLENÍ
Podle Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 bylo ve Větřkovicích celkem 275 obydlených bytů,
z toho 33 bytů (12,0 %) se nachází v bytových domech, kterých je v obci celkem 8. Rodinných
domů se v obci nachází celkem 202. Ve Větřkovicích existuje pouze 18 nájemních bytů a 11
družstevních bytů. Převažuje osobní vlastnictví (192 bytů). Celkem 26 domů je neobydlených.
Nejvíce domů bylo vybudováno v letech 1920–1970 (67 domů), následují období 1971–1980 (36
domů), 1981–1990 (33 domů), 1919 a dříve (23 domů) a 1991–2000 (18 domů). V letech 2001–
2011 bylo vybudováno 9 domů.
Podle územního plánu lze na základě odborného odhadu reálně předpokládat realizaci cca 15–20
nových bytů do roku 2030. V územním plánu jsou vymezeny zastavitelné plochy pro cca
29 rodinných domů o celkové výměře zastavitelných ploch cca 8,8 hektaru. Obec plánuje
zasíťování 15 parcel pro rodinné domy. V roce 2017 se zpracovávala projektová dokumentace.
Zastupitelstvo obce tuto příležitost vnímá jako možnost jak udržet mladé obyvatele v obci.
Zároveň chce zabránit spekulacím s pozemky. Obec proto bude prodávat pozemky sama, nebudou
se poskytovat developerovi. Přibližně 6 staveb bylo v roce 2017 rozestavěných. Kromě toho se v
obci nachází starší domy určené k rekonstrukci.
ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE
Sociálně patologické jevy se v obci nevyskytují. Senioři v obci jsou aktivní, působí zde klub seniorů.
Dům pro seniory není potřeba. V obci se koná řada akcí pro seniory.
V obci se nachází ordinace praktického lékaře. Nejbližší ambulance odborných lékařů se nacházejí
ve Vítkově a Fulneku
Sociální péči zajišťuje Charita Odry. Pobytové zařízení by zde nenašlo využití. Dům s
pečovatelskou službou se nachází ve Vítkově.
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Ve Větřkovicích se nachází detašované pracoviště ZUŠ Vítkov, kde se vyučuje flétna a keramika.
V obci je základní škola, děti jsou rozděleny do malotřídek. Dětí je dostatek, školu navštěvovalo ve
školním roce 2017/2018 30 dětí. Ve Větřkovicích funguje mateřská škola, kterou navštěvovalo ve
školním roce 2017/2018 celkem 28 dětí. Limit pro ekonomickou udržitelnost školky přitom činí
24 dětí. Probíhá vítání občánků, nově narozené děti dostávají dárky v hodnotě cca 2 000 Kč.
Od 5. třídy děti navštěvují základní školu v Březové.
ŽIVOT V OBCI, KULTURA A SPORT
Obec Větřkovice nebyla po 2. světové válce výrazněji poznamenána odchodem německého
obyvatelstva, tak jak tomu bylo ve většině obcí na Vítkovsku. Toto je pro obec velkou devizou,
protože nebyly přetrhány vazby k místu, ve kterém občané žijí. Díky sounáležitosti obyvatel s obcí
se tak koná dostatek společenských, kulturních a sportovních akcí.
Obec aktivně spolupracuje s místními podnikateli. Větřkovice byly v těchto oblastech oceněny
v rámci soutěže Vesnice roku. Jsou vesnicí roku Moravskoslezského kraje 2017. Dále získaly v roce
2016 oranžovou stuhu za příkladnou spolupráci obce se zemědělským subjektem.
Ve Větřkovicích existuje řada spolků, které se aktivně podílí na životě v obci. Mezi spolky působící
ve Větřkovicích patří:












Junák - Český skaut
Český červený kříž
Český svaz chovatelů
Český zahrádkářský svaz
Klub důchodců
Myslivecký spolek Dubina
Sbor dobrovolných hasičů typu V.
Tazi Team (traktortrial)
TJ Dubina (fotbal)
Klub stolního tenisu
Smile Plums

Pořádá se řada kulturních, společenských a sportovních událostí. Je sestaven kalendář akcí, který
slouží jako informace a zajišťuje, aby akce vzájemně nekolidovaly. Mezi nejvýznamnější akce
konané v obci patří: plesová sezóna s pochováním basy, traktoriáda s návštěvou přes 2000 diváků
a mezinárodní setkání sběratelů hlavolamů. V obci se pořádají i divadelní představení. V katastru
obce jsou organizovány barvářské zkoušky honičů, teriérů a jezevčíků. Ve východní části obce se
nachází agility camp.
Ze sportovních akcí lze zmínit mistrovská fotbalová utkání, místní hokejová utkání, hasičské
soutěže, nohejbalový i ping-pongový turnaj.
Pro konání společenských a kulturních akcí se v obci nachází kulturní dům. Vedle fotbalového
hřiště se nachází nový sportovně-rekreační areál s multifunkčním hřištěm, které bylo
zkolaudováno v roce 2016 a které se dá v zimě zaledovat. Mimo to je v obci možno využívat hřiště
u základní školy. Dětské hřiště se nachází u mateřské školy a je součástí zahrady.
Obec provozuje obecní knihovnu, která zajišťuje kromě půjčování knih bezplatný přístup
k internetu. Při knihovně funguje klubík.
PAMÁTKY, TURISTICKÉ ATRAKTIVITY A ZAJÍMAVOSTI
Dominantou obce je kostel Nanebevzetí Panny Marie z 19. stol. Na rozcestí v místní části Nové
Vrbno stojí kaplička se sochou sv. Felixe z pol. 18. stol. U silnice směrem na Březovou se nachází
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obecní rybníky umožňující koupání i rybolov. Ve Větřkovicích byl postaven památník obětem
1. světové války, který je nutno opravit, nachází se však na soukromém pozemku.
Ve Větřkovicích chybí ubytovací zařízení, také Vítkov je má jen omezené. Mohlo by být na obecním
úřadě. V rámci plánového vytvoření bezbariérové přístupu na obecní úřad se uvažuje o vytvoření
ubytovacích míst.

6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Rozloha katastru obce Větřkovice činí celkem 1784,05 hektarů. Z této plochy zaujímá 56,5 %
zemědělská půda (orná půda činí z celku 46,1 %). Tyto hodnoty dokumentují zemědělský
charakter obce. Podíl zemědělské půdy v ČR činí v průměru 53,7 % (orná půda zabírá pouze
38,3 % území). Lesy zabírají 37,5 % katastru obce, což je poměrně vysoká hodnota (průměr za
Moravskoslezský kraj činí 35 %), vodní plochy 1,0 %. Ve Větřkovicích se nachází celkem 3 rybníky.
Obec byla postižena povodněmi, které proběhly v roce 2007 i 2011. Zadržovací nádrž na Husím
potoku vyžaduje rekonstrukci a zkapacitnění, zejména rekonstrukci tělesa hráze. Akce má
proběhnout v rámci komplexních pozemkových úprav. Jsou plánována i další protipovodňová
opatření na Husím potoce.
V územním plánu je zakreslen a jeho návrhem respektován přírodní park Moravice. Posláním
parku je zachování krajinného rázu, který je typický pro danou oblast s významnými biotopy a
lokalitami, které mají rozhodující význam pro zachování druhové pestrosti a přirozenou migraci
živých organismů.

7. SPRÁVA OBCE
OBECNÍ ÚŘAD A KOMPETENCE OBCE
Od roku 1979 byly Větřkovice součástí města Vítkova. Usilovalo se o osamostatnění obce, ke
kterému došlo v roce 1992. Od té doby jsou Větřkovice samosprávně samostatné. Obecní úřad
Větřkovice je obecním úřadem se základní působností. Spadají pod pověřený Městský úřad Vítkov
a správní obvod obce s rozšířenou působností (SO ORP) stejného města. Ve Vítkově se pro
Větřkovice nachází i matrika a stavební úřad.
Zastupitelstvo obce se skládá z 11 členů. Z toho pouze starosta je uvolněný. Místostarosta a ostatní
zastupitelé jsou neuvolnění. Kromě finančního a kontrolního výboru je zřízena letopisecká komise
a komise pro projednávání přestupků.
Ze strany obce směrem k obyvatelům funguje perfektní komunikace. Obec vydává zpravodaj,
který pravidelně informuje o aktuálním dění v obci. Nejnovější informace se nachází také na
facebooku a na webu obce. Obec dále používá aplikaci mobilní rozhlas.
Obec má zpracovaný územní plán, který byl v roce 2016 aktualizován. Na nový územní plán byla
navázána územní studie pro napojení a umístění veřejné dopravní a technické infrastruktury
k výstavbě rodinných domů.
Ve Větřkovicích proběhly komplexní pozemkové úpravy, které byly ukončeny v červenci roku
2015. V návaznosti na proces komplexních pozemkových úprav byla obcí zpracována Studie
proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření.
V roce 2017 Větřkovice zaměstnávaly 2 osoby na veřejně prospěšné práce.
Větřkovice jsou aktivní v meziobecní spolupráci, konkrétně jsou členy následujících svazků:



Mikroregion Moravice
MAS Opavsko
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Euroregion Silesia
Svaz měst a obcí České republiky
Spolek pro obnovu venkova
Venkovský mikroregion Moravice

Obec spolupracuje se dvěma zahraničními partnerskými obcemi
 Turčianske Klačany – SVK
 Gmina Swierklany – POL
HOSPODAŘENÍ A MAJETEK OBCE
Větřkovice v letech 2013–2017 vykázaly celkový přebytek rozpočtového hospodaření ve výši více
než 3,3 mil. Kč. Přebytky byly použity zejména na úhradu dlouhodobých půjček a na tvorbu rezerv
na běžném účtu. Nejvyššího přebytku obec dosáhla v roce 2016, kdy činil téměř 7,5 milionu. Další
přebytkový rozpočet byl v roce 2014 (téměř 2,2 milionu). Ostatní roky skončily rozpočty ve ztrátě,
které souvisely s investičními akcemi. Největší deficit byl zaznamenán v roce 2013 ve výši 4,5
milionu, následuje rok 2015 s deficitem 1,1 milionu a rok 2017 s deficitem 0,5 milionu.
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Podíváme-li se detailněji na strukturu příjmů a výdajů v letech 2012–2016, tak se objem daňových
příjmů postupně zvyšoval díky změnám v rozpočtovém určení daní a díky hospodářskému růstu
ČR. Podíl daňových příjmů na celkovém rozpočtu byl nejvyšší v letech 2015 (64,7 %) a 2014 (64,4
%). Nedaňové příjmy byly poměrně stabilní. V letech 2013–2017 tvořily přibližně 20 %
z celkových příjmů. Nedaňové příjmy tvoří zejména místní poplatky stanovené vyhláškou,
poplatky za pronájmy majetku obce a úroky. Kapitálové příjmy jsou spíše nárazovou a okrajovou
záležitostí související s prodejem obecního majetku a v rozpočtu Větřkovic se téměř nevyskytují.
Nejvyšší byly v roce 2016 (téměř 0,9 milionu; 4,3 % z rozpočtu). Podíl i objem přijatých transferů
je nejvíce závislý na realizovaných investičních akcích a po celé sledované období kolísal. Nejvyšší
byl v roce 2016 (6,3 milionu; 30,4 %).
Obec měla vysoký podíl kapitálových výdajů (investic) v letech 2014 (89,3 %) a 2016 (69,4 %).
Vyšší podíly kapitálových výdajů souvisí vždy s investičnímu akcemi.
Saldo běžných příjmů, což je rozdíl běžných příjmů (daňové a nedaňové příjmy a nárokové
transfery – souhrnný dotační vztah) a běžných výdajů, představuje částku, kterou obec může
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použít na investiční výdaje, na spolufinancování získaných dotací nebo na splácení svých závazků,
aniž by si musela brát další půjčku nebo prodávat svůj majetek. Tento ukazatel můžeme nazvat
i tzv. dluhovou kapacitou. Tato dluhová kapacita byla v roce 2013 -110 000. V dalších letech již
byla v kladných číslech, nejvyšší v roce 2016 (4,3 milionu). Znamená to, že i po pravidelném
splácení svých závazků stále zbývají obci volné prostředky na rozvojové aktivity.
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Vývoj a struktura rozpočtových příjmů a výdajů v období 2013–2017
Pramen: monitor.statnipokladna.cz
V obci byla postavena prodejna smíšeného zboží, smuteční síň, areál pro konání venkovních
společenských a sportovních akcí, rekonstruována hasičská zbrojnice, vybudována vodovodní síť a
obec byla také plynofikována.
K nejvýznamnějším projektům v poslední letech patřila rekonstrukce obecního úřadu. Celá budova
prošla v letech 2006–2013 rozsáhlou rekonstrukcí. V letech 2003–2010 prošly postupně
rekonstrukcí budovy mateřské a základní školy. V roce 2015 byly dokončeny několikaleté práce na
opravě kostela.
Obec vlastní 114 ha lesa, jež sama obhospodařuje. Mezi další nemovitosti patří budova obecního
úřadu, budova č. 148 (kterou by bylo potřeba zateplit), budova hasičské zbrojnice, základní škola,
mateřská škola, sportovně-rekreační areál, kaplička, smuteční síň, bývalý areál tělovýchovné
jednoty a fotbalové hřiště.
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A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
Východiska pro návrhovou část jsou zpracována zejména na základě poznatků z charakteristiky
obce a závěrů dotazníkového šetření názorů obyvatel a zachycují základní (klíčové) podněty pro
návrhovou část, a to zejména silné stránky / pozitiva, rozvojové faktory a slabé stránky /negativa
/ problémy jako vnitřní faktory ovlivnitelné obcí. Vnější faktory (příležitosti a ohrožení) vychází
z posouzení obecných i konkrétních politických, ekonomických, sociálních, technologických,
environmentálních a legislativních vlivů, které mohou mít dopad na rozvoj obce.

KLÍČOVÉ PODNĚTY ZE ŠETŘENÍ NÁZORŮ OBYVATEL
V listopadu a prosinci roku 2017 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel. Celkově se
zapojilo 204 obyvatel. Někteří z nich neodpověděli na všechny otázky. Vyhodnocení každé
otázky tedy vychází z počtu odpovědí na danou otázku.
Šetření se zúčastnilo 47 % mužů a 53 % žen. Ve věku 15–29 let bylo 11,9 % osob, ve věku 30–49
let bylo 31,2 % osob, ve věku 50–64 let 27,7 % osob a nad 65 let 29,2 % osob. Převážně šlo o
manžele či partnery s dětmi (26,5 %) nebo vícegenerační domácnosti (30,5 %); manželé bez dětí
tvořili 29 %, jednotlivci 12 % a 2 % respondentů byl samotný rodič s dítětem. 97,5 % respondentů
bydlí v místní části Větřkovice, pouze 2,5 % bylo z Nového Vrbna.
93,1 % obyvatelům se v obci žije dobře. Nikdo neuvedl, že by se mu v obci žilo velmi špatně
nebo spíše špatně. Ani dobře ani špatně se v obci žije 6,9 % respondentů. V rámci obdobných
šetření jde o mimořádně pozitivní hodnocení.

Jak se Vám ve Větřkovicích žije?
7% 0%

40%

Velmi dobře

Spíše dobře

53%

Ani dobře ani špatně

Spíše špatně

Velmi špatně

Z nabídnutých aspektů života v obci jsou respondenti nejvíce spokojeni s prací a komunikací
úřadu obce (průměrná známka 1,4), úrovní základní školy (1,4), úrovní mateřské školy (1,5).
Nejvíce nespokojeni jsou s možnostmi nakupování (průměrná známka 2,8), příležitostmi pro
podnikání (2,8), dostupností zdravotní péče (2,9) a pracovními příležitostmi (3,2).
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Občanské soužití, sousedské vztahy
Práce a komunikace úřadu obce
Bezpečnost v obci
Úroveň technické infrastruktury (odkanalizování,…
Dopravní obslužnost (veřejná hromadná doprava)
Úroveň dopravní infrastruktury (místní…
Celkový vzhled obce
Nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace
Čistota vod
Čistota ovzduší
Klid v obci (1:ticho – 5:hluk)
Množství a kvalita zeleně
Možnosti využití služeb (např. kadeřnictví apod.)
Možnosti nakupování
Možnosti pro výstavbu rodinných domů
Kvalita bydlení
Dostupnost volnočasových aktivit pro děti…
Úroveň mateřské školy
Úroveň základní školy
Dostupnost zdravotní péče
Úroveň zdravotní péče
Služby pro seniory
Možnosti sportovního vyžití
Možnosti kulturního vyžití
Příležitosti pro podnikání
Pracovní příležitosti
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Informace o dění v obci získávají respondenti především z rozhlasu (pravidelně ho využívá více
než 47 % respondentů). Dále se využívají webové stránky obce (29,9 %), vývěska, úřední deska
(23,4 %), veřejná setkání (15,4 %) a nejméně pravidelně se pro zisk informací využívá osobní
návštěva na úřadě obce (14,9 %). Mezi jinými zdroji informací uváděli respondenti telefon nebo
facebook.
Na otázku, které způsoby komunikace respondentům chybí, se nejčastěji (5x) uvádělo hromadné
rozesílání informačních e-mailů a 3x SMS zprávy.
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Webové stránky obce
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Další otázka zjišťovala, na jakých místech v obci je špatně slyšet místní rozhlas. Respondenty byla
zmiňována různorodá místa v obci. Nejčastěji však horní konec obce.
Občané měli možnost pomyslně rozdělit finance obce do 3 zvolených oblastí. Dotázaní občané
velmi silně upřednostňovali dobudování / rekonstrukci místních komunikací a chodníků (153
odpovědí), bezbariérový přístup na obecní úřad (výtah) (82) a odkanalizování obce (59). Naopak
nejméně prosazovanou variantou byly investice do zvýšení bezpečnosti (16), rozšiřování /
zkvalitňování vhodné veřejné zeleně (18) a podpory výstavby rodinných domů (26).
Odkanalizování obce
Rozšiřování/zkvalitňování vhodné veřejné zeleně
Zvýšení bezpečnosti
Podpora výstavby rodinných domů
Bezbariérový přístup na obecní úřad (výtah)
Rekonstrukce interiéru kulturního domu
Rekonstrukce sportovního areálu: fotbalové hřiště
a zázemí
Výstavba cyklostezek
Dobudování/rekonstrukce místních komunikací a
chodníků
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SWOT ANALÝZA
Silné a slabé stránky vyplývají ze zpracované charakteristiky obce. Příležitosti a ohrožení jsou vnější
vlivy, které mohou obci pomoci, nebo se kterými se bude muset obec vypořádat.
SILNÉ STRÁNKY
(pozitiva, rozvojové faktory)

SLABÉ STRÁNKY
(negativa, problémy)

 Stabilní počet obyvatel
 Přítomnost zaměstnavatelů
zaměstnávajících místní obyvatele
 Příkladná spolupráce obce s místním
zemědělským družstvem

 Poměrně vysoká nezaměstnanost včetně
dlouhodobé nezaměstnanosti
 Chybějící splašková kanalizace
 Malá část obyvatel topí plynem
 Špatná akustika místního rozhlasu

 Dobrá dopravní obslužnost autobusy
 Volné pozemky pro další výstavbu
 Přítomnost
detašovaného
pracoviště
základní umělecké školy
 Aktivní spolkový život
 Aktualizovaný územní plán
 Hotové pozemkové úpravy
PŘÍLEŽITOSTI
(co se děje, či bude dít kolem nás a my to
můžeme využít)

 Hustá doprava včetně kamionové projíždějí
středem obce
 Chybějící cyklostezky a cyklotrasy
 Místní komunikace jsou ve špatném stavu
 Chybějící chodníky
 Nedostatek dětí
 Obec postižena nebezpečím bleskových
povodní
OHROŽENÍ
(co se děje, či bude dít kolem nás a my se
s tím budeme muset vypořádat)

 Využití nových technologií pro řešení  Změna zákona o povinnosti přijímat do
splaškové kanalizace
školky i dvouleté děti platná od roku 2020
 Spolupráce v rámci MAS Opavsko
 Klimatické změny – snižování objemu a
nerovnoměrnost rozložení srážek
 Dotace na mateřské školky
 Povodně
 Energetická soběstačnost obecních budov
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 DLOUHODOBÁ VIZE
Vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce. Naplnění vize bude dosaženo
realizací několika navazujících střednědobých programů rozvoje obce.
VIZE OBCE VĚTŘKOVICE V ROCE 2035
Obec je chráněna před rizikem povodní. Jsou realizována přírodě blízká protipovodňová opatření.
Splašková kanalizace je vyřešena optimálně vzhledem k hustotě zástavby. Kvalitní a moderní
technická infrastruktura slouží pro uspokojování potřeb obyvatel.
Místní mladí lidé při potřebě vlastního bydlení nemají důvod stěhovat se do jiné obce díky nabídce
zasíťovaných stavebních pozemků. V obci funguje řada aktivních spolků, které se aktivně zapojují
do života v obci. Jejich činnost obec podporuje, mají dostačující zázemí.
Pohyb po obci je bezpečný díky zrekonstruovaným a doplněným chodníkům. Místní komunikace
jsou zrekonstruované. Je využit potenciál Vetřkovic a okolí pro cykloturistiku. V obci existují
přiměřené ubytovací kapacity pro návštěvy i turisty. Veřejná prostranství zkrášluje kvalitní zeleň.
Cesty v extravilánu obce lemují aleje. Obec aktivně pečuje o nemovitosti, které vlastní a vytváří
tak občanskou vybavenost pro potřeby obyvatel.
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B.2 OPATŘENÍ A AKTIVITY
Opatření zastřešuje soubor aktivit k určitému tématu a stanoví přístup k řešení jednotlivých
témat a problémů. Opatření jsou seskupena do pěti základních rozvojových oblastí. Aktivita
označuje konkrétní akci, činnost, projekt v rámci opatření.
Přehled rozvojových oblastí a opatření
A. Technická infrastruktura
•A.1 Optimalizace protipovodňových opatření
•A.2 Zkvalitnění technické infrastruktury

B. Doprava
•B.1 Zkvalitnění místních komunikací a chodníků
•B.2 Optimalizace dopravy

C. Životní prostředí
•C.1 Péče o zeleň
•C.2 Zkvalitnění životního prostředí

D. Ekonomický rozvoj obce
•D.1 Rozvoj služeb
•D.2 Zkvalitnění podmínek pro cestovní ruch

E. Správa obce
•E.1 Bezpečnost v obci
•E.2 Péče o nemovitosti ve vlastnictví obce
•E.3 Školství
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OPATŘENÍ A AKTIVITY
A. Technická infrastruktura
A.1 Optimalizace protipovodňových opatření
Název aktivity

Termíny Odpovědnost

Náklady
Zdroje financování
(v tis.)

Ochranná nádrž na bezejmenném
levobřežním přítoku Husího
potoka

OP ŽP

Revitalizace Husího potoka

Komentář
Plánováno v rámci realizace komplexních
pozemkových úprav.

PRV

Rekonstrukce a zkapacitnění
ochranné nádrže

OP ŽP

Plánováno v rámci realizace komplexních
pozemkových úprav.

Sedimentační tůň P01

OPŽP

Plánováno v rámci opatření navržených ve Studii
přírodě blízkých protipovodňových opatření

A.2 Zkvalitnění technické infrastruktury
Název aktivity

Termíny

Odpovědnos Náklady
Zdroje financování
t
(v tis.)

Řešení splaškové kanalizace

OP ŽP/MZE

Komentář
Využití nových technologií pro řešení splaškové
kanalizace.

Řešení akustiky místního rozhlasu
Rekonstrukce vodovodního řadu
Rozšíření sítě veřejného osvětlení

Chybí osvětlit přibližně 500 metrů.

Optimalizace osvětlení na spodním
konci

Lépe rozmístit osvětlení na dolním konci.

Vstoupit v jednání s mobilními
operátory o kvalitě signálu

–

–

Zasíťování pozemků pro výstavbu

Na dolním konci je špatný signál O2.
Jedná se zasíťování 15 parcel pro výstavbu.
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B. Doprava
B.1 Zkvalitnění místních komunikací a chodníků
Název aktivity

Termíny

Odpovědn Náklady
Zdroje financování
ost
(v tis.)

Komentář

Chodník podél silnice III/4629VD2
Chodník podél silnice III/46211

Obchod – NV

Chodník podél obecní silnice směr
Jelenice
Úprava veřejných prostranství
B.2 Optimalizace dopravy
Název aktivity

Termíny Odpovědnost

Náklady
Zdroje financování
(v tis.)

Cyklostezka Vítkov – Větřkovice –
Březová

Komentář

IROP

C. Životní prostředí
C.1 Péče o zeleň
Název aktivity

Termíny Odpovědnost

Náklady
Zdroje financování
(v tis.)

Komentář

Revitalizace veřejné zeleně
Pokračování ve výsadbě aleji a
lokálních biokoridorů

Založení prvků regionálního a lokálního ÚSES.

Realizace opatření v rámci
komplexních pozemkových úprav
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C.2 Zkvalitnění životního prostředí
Název aktivity

Termíny Odpovědnost

Náklady
Zdroje financování
(v tis.)

Komentář

Osvěta v oblasti třídění odpadu
D. Ekonomický rozvoj obce
D.1 Rozvoj služeb
Název aktivity

Termíny Odpovědnost

Náklady
(v tis.)

Zdroje
financování

Komentář

Převedení pošty na Poštu partner
D.2 Zkvalitnění podmínek pro cestovní ruch
Název aktivity

Termíny

Odpovědn Náklady
Zdroje financování
ost
(v tis.)

Komentář
Ubytovací zařízení ve Větřkovicích chybí. Mohlo by
být na obecním úřadě, který se plánuje přestavovat
v rámci zajištění bezbariérovosti.

Vybudování ubytovacích kapacit

E. Správa obce
E.1 Bezpečnost v obci
Název aktivity

Termíny Odpovědnost

Náklady
Zdroje financování
(v tis.)

Přechod pro chodce u ZŠ se
semaforem

SFDI

Modernizace vybavením JSDH

SZIF
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E.2 Péče o nemovitosti ve vlastnictví obce
Název aktivity

Termíny Odpovědnost

Náklady
Zdroje financování
(v tis.)

Rekonstrukce hřbitovní zdi

Komentář

MZE/MMR

Rekonstrukce interiéru sálu KD

MMR

Snížení energetické náročnosti
budovy č.p. 148

PORV MSK

Bezbariérový přístup do budovy
obecního úřadu

MMR

Energetická soběstačnost budov ve
vlastnictví obce

SFŽP

E.3 Školství
Název aktivity

Termíny Odpovědnost

Náklady
Zdroje financování
(v tis.)

Rozšíření kapacity Mateřské školy

MMR/MZE

IROP = Integrovaný regionální operační program
PRV = Program rozvoje venkova
OP ŽP = Operační program Životní prostředí
MZE = Ministerstvo zemědělství
SFDI = Státní fond dopravní infrastruktury
MMR = Ministerstvo pro místní rozvoj
PORV MSK = Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje
SZIF = Státní zemědělský intervenční fond
SFŽP = Státní fond životního prostředí
25
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B.3 PODPORA REALIZACE PROGRAMU
Za koordinaci činností spojených s programem rozvoje obce je zodpovědný starosta.
Sledování a vyhodnocování plnění programu rozvoje obce provádí finanční výbor ve spolupráci
se starostou obce.
Návrh aktualizací programu rozvoje (zejména úpravy termínů, nákladů a finančního plánu –
rozložení nákladů v jednotlivých letech realizace) připravuje finanční výbor v úzké součinnosti se
starostou obce s ohledem na vyhodnocení plnění v předchozím roce a ve vazbě na tvorbu rozpočtu
na následující rok.
Program rozvoje obce je závazným podkladem pro rozhodování zastupitelstva obce a pro
činnost jednotlivých orgánů obce. Organizace/osoby uvedené ve sloupci odpovědnost
u jednotlivých aktivit zodpovídají za zajištění realizace příslušné aktivity (tj. aktivitu nemusí
přímo realizovat, ale mohou na realizaci pouze dohlížet, iniciovat započetí realizace apod.).
Program rozvoje je závazným podkladem pro přípravu rozpočtu obce.
Základní činnosti spojené s realizací programu rozvoje jsou v průběhu kalendářního roku
rozloženy následovně:
Měsíc

Činnosti

Kdo udělá

Říjen

Vyhodnocení stávajícího plnění v daném roce a návrh
aktualizace

finanční výbor

Listopad

Projednání návrhu aktualizace na zastupitelstvu obce

Prosinec

Schválení návrhu aktualizace
Slouží jako jeden z podkladů pro tvorbu rozpočtu
v následujícím roce

zastupitelstvo obce

Průběžně

Sběr podnětů a aktuálních informací

starosta, finanční výbor

zastupitelstvo obce

Vyhodnocení plnění programu rozvoje obsahuje u jednotlivých aktivit následující informace:
–

Stav realizace: splněno / v realizaci dle plánu (využíváno zejména u víceletých aktivit) /
v realizaci (ale později / dříve oproti plánu) / nerealizováno.

–

Skutečné náklady.

–

Dle potřeby komentář ke stavu realizace – zejména zdůvodnění proč aktivita nebyla
realizována dle plánu, dále i např. zkušenosti z realizace, které by mohly být využity.

Stav realizace lze v tabulce s přehledem aktivit vyjádřit zabarvením (např. zelená = splněno,
oranžová = v realizaci).
Aktualizace programu rozvoje bude probíhat obvykle 1 x ročně. Návrh aktualizace zpracovává
Finanční výbor v úzké součinnosti se starostou obce. Návrh aktualizace musí být projednán a
schválen zastupitelstvem obce.
Při roční aktualizaci budou vždy aktuální situaci přizpůsobeny následující údaje:
–

Termíny.

–

Náklady.

V případě potřeby je možné vyřadit plánovanou aktivitu nebo doplnit aktivitu novou.
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Návrh aktualizace bude obsahovat přehled provedených změn. Na jeho základě bude vytvořena
a zveřejněna aktuální podoba programu rozvoje obce.
Aktualizace programu rozvoje probíhá z technického hlediska následovně:
Podkladem pro aktualizaci jsou tabulky se specifikací aktivit (přímo v návrhové části
programu rozvoje, nebo v přehledové tabulce v excelu).
V tabulkách se žlutým podbarvením zvýrazní aktualizované údaje, resp. doplněné aktivity.
Červeně se potom podbarví aktivity, jejich realizace se nepředpokládá.
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