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Obec Sedlice
Adresa: Sedlice 19, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Strategický rozvojový plán obce Sedlice

1. Úvod
Strategický rozvojový plán obce Sedlice je základním programovacím a koncepčním
dokumentem, prostřednictvím něhož obec plánuje realizaci svých budoucích aktivit v oblasti
rozvoje. Aktivity jsou plánovány v horizontu jedenácti let.
K Strategickému rozvojovému plánu obce bude přihlíženo při plánování investic a sestavování
rozpočtu obce. Umožní tak naplňovat vizi obce a přispěje k vylepšení koordinace plánovaných
aktivit v obci.
Účel a význam plánu rozvoje:
Hlavním účelem je poskytnout nástroj pro řízení rozvoje obce. To znamená vytvořit
harmonogram akcí, systém monitorovacích ukazatelů a navrhnout strukturu financování tak,
aby byla zajištěna co nejvyšší míra transparentnosti při řízení rozvoje území.
Plán rozvoje je tedy dokumentem, jehož účelem je řádně a jednoznačně informovat veškeré
subjekty (občany i firmy) o záměrech zastupitelstva ohledně směrování budoucího vývoje a ve
spolupráci s nimi stanovit dobrovolně závazné mantinely rozvoje, které zabrání schvalování
náhodných a nekoncepčních akcí, čímž se sníží nejen manažerské riziko současného a
budoucího zastupitelstva, ale i všech ostatních subjektů, kteří plánují jakoukoliv činnost v
zájmovém území obce.
Dále je plán rozvoje vhodnou pomůckou při řízení financí a rozpočtu obce, která umožňuje
snadnější přístup k dotačním zdrojům, protože žadateli o dotaci umožňuje poukázat, že při
realizaci investiční (neinvestiční) akce se nejedná o nahodilou činnost, ale o akci, která je
součástí koncepčního rozvoje obce.
Strategický rozvojový plán obce Sedlice by se měl stát otevřeným dokumentem, který bude
reagovat na aktuální situaci jak v obci, tak ve společnosti. Zastupitelstvo by mělo tento plán
alespoň jednou do roka revidovat a aktualizovat.
Obec si stanovila svoje základní priority:
Priorita č. 1 – Vodovod a kanalizace v obci
Priorita č. 2 – Občanská vybavenost
Priorita č. 3 – Místní komunikace
Priorita č. 4 – Navýšení bezpečnosti v obci
Priorita č. 5 – Sakrální stavby
Priorita č. 6 – Veřejné osvětlení
Priorita č. 7 – Sbor dobrovolných hasičů
Priorita č. 6 – Odpadové hospodářství
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2. Charakteristika obce
2.1. Základní údaje
Kontaktní informace obce:
Název:

Obec Sedlice

Adresa:

Sedlice 19, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

IČO:

00662968

Právní forma:

801 - Obec

OKEČ:

751100 - Všeobecné činnosti veřejné správy

Datum vzniku:

1.1.1991

Základní územní jednotka:

564630 - Sedlice

Statutární zástupce:

Ing. Zuzana Šourková, starostka obce

Základní statistické údaje:
Počet obyvatel k 1. 1. 2017:

257

Pošta:

NE (Rožmitál pod Třemšínem)

Mateřská škola:

NE

Základní škola:

NE

Tělovýchovná jednota:

ANO

Plynovod:

NE

Kanalizace včetně ČOV:

NE

Veřejný vodovod:

ANO

Sbor dobrovolných hasičů:

ANO

Stavební úřad:

Městský úřad Rožmitál pod Třemšínem – Stavební
úřad

Finanční úřad:

Územní pracoviště v Příbrami

Úřad Práce:

Úřad práce – Kontaktní pracoviště Dobříš

Živnostenský úřad:

MÚ Příbram –Živnostenský úřad

Pověřená obec:

Město Rožmitál pod Třemšínem

ORP:

Město Příbram
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Obyvatelstvo:
V obci v současnosti žije (k 1. 1. 2017) 257 obyvatel. Obyvatelstvo v obci se skládá z 38 dětí a
219 mladistvých či dospělých. Území obce Sedlice, s 205 obyvateli, bylo v roce 1991 odpojeno
od obce Vranovice. Od tohoto roku je na území obce znatelný nárůst obyvatel, který k 1.1.2017
sčítá 257 obyvatel. Vzhledem k počátečnímu stavu z roku 1991 se jedná o dobrý vývoj a obec
má tedy potenciál v pokračování tohoto trendu, a to především díky kvalitnímu prostředí a
klidné lokalitě v blízkosti dobré občanské vybavenosti.

Demografický údaj obce k 1. 1. 2017
112
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Počet obyvatel
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Muži - pod 15 let
Muži - pod 15 let

Muži - nad 15 let

Ženy - pod 15 let

Muži - nad 15 let

Ženy - pod 15 let

Ženy - nad 15 let
Ženy - nad 15 let

V obci žijí také cizinci, a to s trvalým či přechodným pobytem. K 1. 1. 2017 je v obci evidována
1 žena a 7 mužů.
Vývojová tabulka obyvatel v letech 1991(odpojení území od obce Vranovice) –2017
Rok:

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Počet obyvatel:

206

204

201

201

205

203

198

198

193

193

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

207

211

220

218

214

219

220

217

218

223

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

229

243

252

258

266

267

257

Vzhledem k velikosti obce je takovýto nárůst obyvatel dobrým ukazatelem kvality obce.
Vzhledem k blízkosti obce od občanské vybavenosti města Rožmitál pod Třemšínem se dá
předpokládat, že počet obyvatel bude nadále růst.
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2.2. Popis obce a jejího okolí
Obec Sedlice leží jihozápadně od středu okresu Příbram. Vzdálenost obce od okresního města
Příbram je 18 km směrem na jihozápad. 3 km jižně od obce leží město Rožmitál pod
Třemšínem. Položení obce v blízkosti města Rožmitál pod Třemšínem je vhodným řešením pro
obyvatele obce, kteří chtějí žít v klidné lokalitě a být v dostupnosti dobré občanské vybavenosti.

V okolí obce se nachází také přírodní bohatství. Na jižní části katastrálního území, kde se
nachází místní část Hoděmyšl, leží velký a malý Hoděmyšlský rybník, územím obce protéká
Hoděmyšlský potok, který pramení pod vrchy Plešec a Horní vrch v Brdské vrchovině.
Dominantou obce je vrch Belina (619 m), který se nachází na severní části katastrálního území
obce a sousedí s výše uvedenou Brdskou vrchovinou.
Druhy pozemků (ha)
31.12.2015 31.12.2016
Zemědělská
půda
Orná půda
Zahrada
Trvalý
travní
porost
Celková
výměra

334,79

334,78

197,00
11,32

31.12.2015
Nezemědělská

31.12.2016

236,89

236,90

197,00 Lesní pozemek

173,64

173,64

11,31 Vodní plocha

12,27

12,27

8,22

8,20

42,76

42,79

půda

Zastavěná plocha
a nádvoří

126,47

126,47

571,68

571,68 Ostatní plocha

Druhy pozemků na katastrálním území Hoděmyšl, v obci Sedlice), porovnání konce roku 2016
s rokem 2015.
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Poměr pozemků v obci k roku 2016, na katastrálním území Hoděmyšl v obci Sedlice

Poměr zemědělské a nezemědělské půdy k
roku 2016

41%

59%

Zemědělská půda 334,78

Nezemědělská půda 236,90

Poměr všech druhů pozemků v obci k roku
2016
2%

8%

2%
34%

30%

2%
22%

Orná půda
Lesní pozemek
Ostatní plocha

Zahrada
Vodní plocha

Trvalý travní porost
Zastavěná plocha a nádvoří
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Historie a současnost obce Sedlice
Obec Sedlice, jejíž součástí je část Hoděmyšl, leží 2,5 km severně od Rožmitálu v nadmořské
výšce kolem 600 m. Obě vsi byly založeny v r. 1349.
Dominantou obce je historická kaplička se zvonicí z r. 1829. V r. 1921 bylo průčelí kapličky
doplněno pomníkem padlých z 1. světové války, rekonstruován byl v r. 1996 při příležitosti 100
let od založení hasičského sboru.
Za zmínku stojí 2 mlýny postavené na potoce pramenícím v horní části Brd u Plešce.
Z historického hlediska stojí za pozornost štola, nacházející se v obecních lesích. Tato navazuje
na štolu a následně na šachtu na železnou rudu, táhnoucí se od Pourky až pod Plešec. Výstavba
štoly byla dokončena v r. 1840.
Výraznou přírodní dominantou obce je vrch Belina - 619 m. Za příznivého počasí je zde
překrásný výhled na celou Rožmitálskou kotlinu a část Šumavy.
Společenské a kulturní vyžití bylo v obci vždy na vysoké úrovni. V r. 1896 byl založen hasičský
spolek, r. 1922 Sokol, r. 1928 Veřejná knihovna, pořádaly se fotbalové turnaje Podbrdské župy.
Nejvíce byl hodnocen kulturní a umělecký přínos ochotnického divadelního spolku.
Obec Sedlice má v současné době kolem 200
obyvatel, trvale obydlených rodinných domů je 73
a rekreačních chalup a chat 34.
Sedlice je obec převážně zemědělská, je zde několik
truhlářských dílen a firem, zabývajících se
lesnickými pracemi. K občerstvení slouží stylový
hostinec. Dobré je i autobusové spojení do
Rožmitálu pod Třemšínem a Příbrami. Obec je
vlastníkem 164 ha lesa, které jsou zdrojem značné
části ročních příjmů obce, tak i kouzelnou krajinou
vhodnou k aktivnímu odpočinku.
V roce 2002 byla provedena rekonstrukce
elektrické sítě a v Hoděmyšli výstavba sportovního
areálu u Hoděmyšlského rybníka.

Kaplička se zvonicí z roku 1829
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2.3. Komunitní život v obci
Obec Sedlice pořádá, ve spolupráci s místními spolky, a to se Sborem dobrovolných hasičů a
Sedlicko-Hoděmyšlským spolkem pro zachování tradic, různé akce, které přispívají
k posilování vzájemných vztahů mezi občany. Mezi tradiční akce pak patří například –
Masopust, hasičský ples, karneval, oslava Vánoc, Tři králové, lampionový průvod, tradiční
tematické dílničky pro děti aj.
Masopustní průvod

Maškarní bál

Velikonoční jarmark
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Kuličkiáda

Oslava MDŽ
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2.4. Infrastruktura obce
Kanalizace a čistička odpadních vod (ČOV):
Obec Sedlice nemá v současnosti vybudovaný systém splaškové kanalizace pro veřejnou
potřebu. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV
Rožmitál pod Třemšínem.
Dešťové vody jsou odváděny částečně (80 %) dešťovou kanalizací ve správě obce a částečně
systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.
Obec plánuje s vybudováním kanalizačního systému v celé obci. Jeho výstavba patří mezi
priority obce. Vzhledem k nákladnosti realizace jsou nezbytné prostředky z dotačních fondů a
státního rozpočtu.

Veřejný vodovod:
Obec Sedlice je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu,
který je ve správě obce.
Voda pro vodovod je dodávaná ze zdroje Belina – Kosířka. Kvalita vody je dobrá. Voda je ze
zdroje čerpána ponorným čerpadlem do vodojemu Belina. V tomto vodojemu je voda
hygienicky zabezpečována. Z vodojemu je obec Sedlice zásobena gravitačně pitnou vodou.
Tento vodovod zásobuje pitnou vodou společně obce Sedlice a Hoděmyšl.
Zbytek obyvatel je zásoben vodou z domovních a obecních studní.
Obec plánuje rekonstrukci stávajícího vedení vodovodu + dovodifikování zbylých nemovitostí.
V současné době získána dotace na tuto akci.
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Místní komunikace:
Obcí probíhá silnice III/1919 (spojující město Rožmitál pod Třemšínem s obcí Vranovice) a
I/18 (spojující město Rožmitál pod Třemšínem s obcí Olbramovice). Obec má rozsáhlou síť
místní komunikace. Obsluhu zastavěného území v jádru obce zajišťují místní obslužné
komunikace a účelové cesty.
V obci se nachází autobusová zastávka se spojem:
•

D31 (Příbram – Rožmitál pod Třemšínem), dobré časové intervaly během pracovních
dnů a 7x v sobotu a neděli.

•

E14 (Plzeň – Benešov), autobus jezdí 1x v pracovních dnech a 2x v sobotu a neděli.

•

301096 (Rožmitál pod Třemšínem – Praha), autobus jezdí 2x v pracovních dnech.

•

D85 (Rožmitál pod Třemšínem – Praha), autobus jezdí 1x v pracovních dnech a 1x v
neděli.

•

440555 (Plzeň – Příbram), autobus jezdí 2x v sobotu a neděli.

Občanská vybavenost:
Vzhledem k velikosti obce a počtu jejích obyvatel je občanská vybavenost dostačující. Navíc
vzhledem k blízkosti ORP Rožmitál pod Třemšínem není ani nutné její rozšiřování za cenu
ztráty finančních prostředků z rozpočtu, které by se dali využít na zlepšení technické
infrastruktury.
V obci sídlí zájmové organizace, jako je například Sbor dobrovolných hasičů, Tělovýchovná
jednota Sedlice, Myslivecký spolek Hubert Sedlice a Sedlicko-Hoděmyšlský spolek pro
zachování tradic.
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Podnikatelské subjekty
V obci Sedlice jsou také podnikatelské subjekty. K 31.12.2016 jsou to následovné:
Registrované
podniky
Celkem

Podniky se
zjištěnou aktivitou

83

48

Zemědělství, lesnictví, rybářství

9

7

Průmysl celkem

9

5

Stavebnictví

18

14

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel

14

3

Doprava a skladování

2

2

Ubytování, stravování a pohostinství

5

4

Informační a komunikační činnosti

2

1

Peněžnictví a pojišťovnictví

3

1

Činnosti v oblasti nemovitostí

3

2

Profesní, vědecké a technické činnosti

6

3

Veřejná správa a obrana; povinné sociální
zabezpečení

3

1

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

1

1

Ostatní činnosti

5

3
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2.5. Hospodářství obce
Zastupitelstvo obce se skládá ze 7 členů a vedení obce zastává starostka spolu s jedním
místostarostou.
Samospráva obce:
Vedení obce:
Starostka obce

Ing. Zuzana Šourková

Místostarosta obce

Josef Matějka

Zastupitelstvo obce:
Bohumila Hrdinová
František Jeníček
Monika Švecová
Martina Pečená
Petr Šourek
Kontrolní výbor obce:
Monika Švecová

Předsedkyně výboru

Jaroslava Jeníčková
Pavla Hrdinová
Finanční výbor obce:
František Jeníček

Předseda výboru

Bohumila Hrdinová
Jaroslava Šišková
Vydané vyhlášky, nařízení a směrnice:
Obecně závazná vyhláška č.2/2015
- o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sedlice
Obecně závazná vyhláška č.1/2006
- kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory
pro volné pobíhání psů
Obecně závazná vyhláška č.1/1997
- o místních poplatcích
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Rozpočet obce:
Obec Sedlice v roce 2016 hospodařila s přebytkovým rozpočtem ve výši 7.621.911,63,- Kč.
Rozpočet obce se skládal z daňových (3.050.030,91,- Kč), nedaňových (1.891.460,77,- Kč),
kapitálových (151.430,-Kč) a přijatých transferů (2.528.989,95,- Kč).

Příjmy do rozpočtu obce za rok 2016

33%
40%

2%

25%
Daňové 3.050.030,91 Kč

Nedaňové 1.891.460,77 Kč

Kapitálové 151.430 Kč

Transfery 2.528.989,95 Kč

Obec ze svého rozpočtu na rok 2016 vydala své prostředky především na posílení obecní
infrastruktury, a to následovně:
Výdaje za rok 2016:
Pěstební činnost
Celospolečenské funkce lesů
Rybářství

708.805,00 Kč
68.733,00 Kč
3.000,00 Kč

Silnice

45.786,00 Kč

Provoz veřejné silniční dopravy

18.992,00 Kč

Pitná voda
Mateřské školy
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
Sportovní zařízení v majetku obce
Pomoc zdravotně postiženým
Veřejné osvětlení

3.046.933,00 Kč
16.000,00 Kč
5.026,00 Kč
48.286,00 Kč
127.712,34 Kč
2.864,00 Kč
13.553,08 Kč
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Pohřebnictví

7.438,00 Kč

Územní rozvoj

2.664,40 Kč

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

22.830,00 Kč

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

7.054,00 Kč

Sběr a svoz komunálních odpadů

176.051,00 Kč

Sběr a svoz ostatních odpadů

33.669,00 Kč

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

45.807,00 Kč

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora
samostatného bydlení

21.520,00 Kč

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

3.000,00 Kč

Požární ochrana – dobrovolná část

131.975,10 Kč

Zastupitelstva obcí

217.280,00 Kč

Volby do zastupitelstev územních samos. celků

19.809,66 Kč

Činnost místní správy

1.160.673,36 Kč

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

7.229,80 Kč

Pojištění funkčně nespecifikované

11.052,00 Kč

Ostatní finanční operace

158.080,00 Kč

Výdaje celkem

6.131.823,74 Kč

Vývoj příjmů a výdajů za roky 2012 - 2015
7.356.757 Kč

Kč8 000 000,00
Kč7 000 000,00
Kč6 000 000,00

4.833.960 Kč

4.933.193 Kč

4.705.111 Kč

Kč5 000 000,00
6.441.230 Kč

Kč4 000 000,00
Kč3 000 000,00

3.571.548 Kč

3.604.404 Kč

2012

2013

3.607.495 Kč

Kč2 000 000,00
Kč1 000 000,00
Kč-

Příjmy

2014

2015

Výdaje

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

Obec Sedlice se již několik let snaží udržet přebytkový rozpočet a tvořit si rezervy, což je
jasným důkazem dobrého hospodaření s penězi zastupitelstvem obce. Obec se snaží získávat
finanční prostředky z dotačních fondů, které pomáhají ke zkvalitnění života v obci a posílení
obecní infrastruktury. Obec je tedy schopna financovat případné spoluúčasti dané dotačními
fondy.
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2.6. SWOT analýza
Analýza silných a slabých stránek je standardní metodou strategického řízení subjektu (firmy,
obce, neziskové organizace i sportovního klubu). Vychází z rozpoznání vnitřních slabých a
silných stránek (předností daného subjektu) i z pochopení vnějších příležitostí a hrozeb, kterým
musí v současné době i v nejbližší budoucnosti pravděpodobně čelit. Základní myšlenka
vychází z rozdělení vnitřních faktorů na silné a slabé stránky a z rozdělení vnějších faktorů na
příležitosti a hrozby. Tudíž i my jsme SWOT analýzu zvolili jako vhodnou metodu k poznání
kritických oblastí obce, které bude potřeba řešit.
Metoda má své opodstatnění z následujících důvodů:
•

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

•

není příliš náročná na čas spojený se sběrem dat;

•

metoda se sice jeví jako příliš statická, ale v současných podmínkách obce (údaje, jež
jsou k dispozici) nebylo možné jinou analýzu použít.
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Silné stránky
• Obec položená ve velice dobré krajině v blízkosti
ORP Příbram
• Poloha blízko významného dopravního tahu–
I/18 spojující město Rožmitál pod Třemšínem
s obcí Olbramovice
• Dostupnost do Prahy cca 60 min. jízdy autem;
100–130 min. jízdy autobusy
• Tradice pořádání akcí pro obyvatele
• Úzká spolupráce stávajících zastupitelů a jejich
ochota řešit stávající problémy
• Zlepšování řízení obce
• Dostupné způsoby informování obyvatel –
webové stránky obce
• Snaha zlepšovat občanskou vybavenost
• Dobré hospodaření s rozpočtem obce

Slabé stránky
• Absence splaškové kanalizace
• Nedostatečná výše rozpočtu k plnění větších
investic za účelem zkvalitnění občanské
vybavenosti (kanalizace, ČOV, vodovod aj.)
• Nerozvinutá občanská vybavenost a díky tomu,
závislost na městě Rožmitál pod Třemšínem

Příležitosti
• Rekonstrukce veřejného prostranství
• Rekonstrukce sakrálních staveb v obci
• Rekonstrukce místních komunikací
• Zvyšování bezpečnosti v obci
• Zkvalitňování občanské vybavenosti
• Zvyšování atraktivity obce
• Využití dotačních fondů
• Zefektivnění osvětlení v obci
• Vybudování vyžití pro děti
• Vytváření rezerv, díky dobrému hospodaření
s rozpočtem zastupitelstvem

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

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

•

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

•

Převádění zbývajících rezerv

•

Upevňování povědomí o činnosti OÚ u občanů

•

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

•

Společenský život, kulturní a sportovní setkávání

•

Analýza stavu – hodnocení průběhu a stavu jednotlivých akcí
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3. Rozvojový plán – seznam projektů
Základní priority obce Sedlice:
Priorita č. 1 – Vodovod a kanalizace v obci
Priorita č. 2 – Občanská vybavenost
Priorita č. 3 – Místní komunikace
Priorita č. 4 – Navýšení bezpečnosti v obci
Priorita č. 5 – Sakrální stavby
Priorita č. 6 – Veřejné osvětlení
Priorita č. 7 – Sbor dobrovolných hasičů
Priorita č. 8 – Odpadové hospodářství

3.1. Priorita č. 1 – Vodovod a kanalizace v obci
3.1.1. Dostavba vodovodu do Hoděmyšle
Období realizace:

2018

Popis projektu:

Výstavba nového vodovodu v obci Sedlice, místní části Hoděmyšl.
Dojde k napojení na stávající vodovod v obci.

Výše investice:

10.500.000,- Kč

Financování:

Z Operačního programu životního prostředí (OPŽP) +
spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá, že
dotace by měla být ve výši až 63,75 % ze způsobilých nákladů.
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3.1.2. Výstavba splaškové kanalizace*
Období realizace:

2018

Popis projektu:

Výstavba kanalizace v obci Sedlice, místní části Sedlice a
Hoděmyšl. Veškeré odpadní vody budou přivedeny na ČOV ve
městě Rožmitál pod Třemšínem

Výše investice:

44.000.000,- Kč

Financování:

a) Z Operačního programu životního prostředí (OPŽP) +
spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá,
že dotace by měla být ve výši až 63,75 % ze způsobilých
nákladů.
b) Z programu Ministerstva zemědělství (MZE) +
spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá,
že dotace by měla být ve výši až 90 %.

*obec je téměř dopředu vyloučena z úspěšných žádostí o dotaci z důvodu vysokých nákladů na
jednoho připojovaného obyvatele. Z tohoto důvodu je vytvořen Dobrovolný svazek obcí
Rožmitálské údolí, kde bude obec žádat spolu s Městem Rožmitál pod Třemšínem a obcí
Vranovice.

3.2. Priorita č. 2 – Občanská vybavenost
3.2.1. Zajištění sociální péče pro starší občany
Období realizace:

2018

Popis projektu:

Zajištění sociální péče pro starší občany.

Financování:

a) Z fondu Středočeského kraje + spolufinancování obce. V
současné chvíli se předpokládá, že dotace by měla být ve
výši až 90 %.
b) Obec bude financovat sama
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3.2.2. Víceúčelový sportovní areál v Hoděmyšli
Období realizace:

2017–2028

Popis projektu:

Udržitelný rozvoj víceúčelového sportovního areálu v obci, místní
části Hoděmyšli. Dokupování herních a sportovních prvků, úprava
prostranství a dovybavení míst pasivního odpočinku.

Financování:

a) Z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj
(MMR) + spolufinancování obce. V současné chvíli se
předpokládá, že dotace by měla být ve výši až 50 %.
b) Z fondu Středočeského kraje + spolufinancování obce. V
současné chvíli se předpokládá, že dotace by měla být ve
výši až 90 %.

3.2.3. Zajištění kulturních a sportovních aktivit pro občany
Období realizace:

2017–2028

Popis projektu:

Zajištění kulturních a sportovních aktivit pro občany obce.
Rozšíření stávajících aktivit a zlepšování již fungujících.

Financování:

a) Z fondu Středočeského kraje + spolufinancování obce. V
současné chvíli se předpokládá, že dotace by měla být ve
výši až 90 %.
b) Obec bude financovat sama

3.3. Priorita č. 3 – Místní komunikace
3.3.1. Pasportizace místních komunikací
Období realizace:

2018

Popis projektu:

Vytvoření pasportu místních komunikací v obci.

Výše investice:

20.000 Kč

Financování:

a) Z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj
(MMR) + spolufinancování obce. V současné chvíli se
předpokládá, že dotace by měla být ve výši až 50 %.
(Pokud bude možné zařadit, jako uznatelný náklad)
b) Obec bude financovat sama
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3.3.2. Rekonstrukce místních komunikací
Období realizace:

2018–2028

Popis projektu:

Průběžná rekonstrukce místních komunikací dle opotřebení.

Financování:

Z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) +
spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá, že
dotace by měla být ve výši až 50 %.

3.4. Priorita č. 4 – Navýšení bezpečnosti v obci
3.4.1. Dopravně bezpečnostní řešení v obci
Období realizace:

2018–2020

Popis projektu:

Vypracování posudku na možnost aplikace bezpečnostních řešení
a následná realizace – zpomalovací semafory, měřiče rychlosti,
zpomalovací prahy aj.

Financování:

a) Z fondu Středočeského kraje + spolufinancování obce. V
současné chvíli se předpokládá, že dotace by měla být ve
výši až 90 %.
b) Z Integrovaného operačního programu (IROP) +
spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá,
že dotace by měla být ve výši až 80 %.

3.4.2. Dopravní značení
Období realizace:

2019–2020

Popis projektu:

Revize pasportu dopravního značení + revize osazení dopravními
značkami.

Financování revize:

Obec bude financovat sama

Financování osazení:

a) Z Integrovaného operačního programu (IROP) +
spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá,
že dotace by měla být ve výši až 80 %.
b) Z fondu Středočeského kraje + spolufinancování obce. V
současné chvíli se předpokládá, že dotace by měla být ve
výši až 90 %.
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3.5. Priorita č. 5 – Sakrální stavby
3.5.1. Kaplička v Sedlici
Období realizace:

2018

Popis projektu:

Výměna střešní krytiny na kapličce v místní části Sedlici.

Výše investice:

300.000,- Kč

Financování:

Z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) +
spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá, že
dotace by měla být ve výši až 70 %.

3.5.2. Drobné sakrální stavby
Období realizace:

2018–2028

Popis projektu:

Průběžná péče o drobné sakrální stavby v obci.

Výše investice:

100.000,- Kč

Financování:

Z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) +
spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá, že
dotace by měla být ve výši až 70 %.

3.6. Priorita č. 6 – Veřejné osvětlení
3.6.1. Veřejné osvětlení
Období realizace:

2018–2020

Popis projektu:

Výměna svítidel v obci z hlediska optimalizace nákladů a
světelných efektů.

Financování:

Z národního programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu
(MPO) + spolufinancování obce. V současné chvíli se
předpokládá, že dotace by měla být ve výši až 70 %.
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3.7. Priorita č. 7 – Sbor dobrovolných hasičů
3.7.1. Vybavení pro SDH
Období realizace:

2019–2021

Popis projektu:

Dovybavení sboru dobrovolných hasičů technikou.

Financování:

a) Z fondu Středočeského kraje + spolufinancování obce. V
současné chvíli se předpokládá, že dotace by měla být ve
výši až 90 %.
b) Obec bude financovat sama

3.8. Priorita č. 8 – Odpadové hospodářství
3.8.1. Odpadové hospodářství
Období realizace:

2018–2025

Popis projektu:

Postupné řešení otázky odpadového hospodářství.

Financování:

Z Operačního programu životního prostředí (OPŽP) +
spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá, že
dotace by měla být ve výši až 90 %.

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

………………………………………
Ing. Zuzana Šourková
Starostka obce Sedlice
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