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1.CH A R A K T E R I S T I K A O B C E
Obec Jakubčovice nad Odrou vznikla zřejmě ve 14. století, první písemná zpráva se
datuje do roku 1362. Rozkládá se v místě soutoku potoku Suchá Dora a řeky Odry,
na rozhraní tří okresů Nový Jičín, Přerov a Opava. Katastrální rozloha obce je 338
ha, nadmořská výška 314 m.n.m. V současnosti má obec 650 občanů.

1.1.M E T O D I K A
Strategický plán rozvoje obce Jakubčovice nad Odrou je střednědobý dokument
určující hlavní směry rozvoje obce na příslušné období. Podkladem pro jeho
zpracování jsou koncepční materiály obce, projekty vypracované v předchozích
letech, ÚP obce schválený v roce 2010, Změna č.1 ÚP obce z roku 2016, Strategický
plán Mas Regionu Poodří, Strategický plán rozvoje Mikroregionu Odersko.
Zpracovaný Strategický rozvojový plán je materiál otevřený, který bude možno
doplňovat, upřesňovat na základě dalších poznatků a zkušeností minimálně
v dvouletém cyklu a s ohledem na aktuální celostátní trendy, metodiku plánování a
hlavně finanční možnosti obce.
Strategie stanoví jednotlivé oblasti úkolů pro obnovu a další rozvoj obce v oblasti
urbanistické tj. územní plánování, sociálně-ekonomického rozvoje i kulturního a
společenského života. Smyslem strategie je podnítit zájem občanů o péči o vzhled
obce a jejího okolí, stejně jako i rozvoj školství, kultury a sportu v obci. Dlouhodobě
pak zkvalitňovat stav občanské vybavenosti a kvalitu života v obci jako podporu
zájmu o investici na rozvojových plochách pro podnikání i bydlení.

1.2.METODICKÝ POSTUP A POJMOSLOVÍ
Základem strategického plánu je strategická vize, která vymezuje podobu obce
v časovém horizontu. Strategická vize musí nejenom respektovat požadavky a přání
na základě konsenzu klíčových skupin participujících na veřejném životě, ale musí
respektovat možnosti, zvyklosti, limity, potenciál i tradice. Strategická vize je
formulována do podoby globálního cíle, který nastiňuje rozvoj obce v podobě
problematických okruhů. Ty jsou zpracovány do konkrétních specifických záměrů,
cílů. Záměr se vždy skládá z několika opatření, která popisují konkrétní stav, co a jak
učinit, aby byl záměr naplněn
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1.3. ZÁKLADNÍ KROKY A NÁSTROJE
Formulace hlavního smyslu zpracování strategického plánu rozvoje obce
Zpracování profilu obce jako samostatného produktu využitelného jako podkladu pro
vnitřní a vnější analýzu
Vymezení strategických oblastí, které mají klíčový význam pro rozvoj obce
Formulace vize žádoucího cílového stavu, společně sdílené představy o tom, jak má
obec v budoucnosti ve vymezených strategických oblastech vypadat
Stanovení strategických záměrů (klíčových) požadovaných tendencí vývoje obce
v jednotlivých strategických oblastech, zhodnocení důležitosti jednotlivých záměrů a
popis jejich vzájemných vztahů
Zpracování akčních plánů (stanovení konkrétních dílčích cílů pro realizaci
jednotlivých strategických záměrů a z nich vyplývajících úkolů, plán realizace úkolů
zahrnující termíny zahájení a ukončení, odpovědnosti a podmínky nutné pro jejich
splnění)
Založení monitoringu (vytvoření systému sledování a vyhodnocování průběhu a
výsledku realizace strategického plánu)
Realizace akčních plánů (provádění praktických opatření)
Monitoring (sledování a vyhodnocování průběhu realizace strategického pánu)
Adaptace (úprava strategického plánu v závislosti na průběhu a výsledcích realizace,
na vývoji situace v obci a na změnách ve vnějším prostředí)
Všechny činnosti v rámci zpracování strategického plánu rozvoje obce je nutné
zajistit tak, aby probíhaly ve správnou dobu a koordinovaně s dalšími činnostmi.
K velkému rozsahu a k dlouhodobému charakteru většiny těchto činností z toho
vyplývá nezbytnost vytvářet přesně definovanou organizační a řídící strukturu
procesu strategického plánování a zabezpečit jak její personální obsazení, tak
materiální a technické zázemí. Celý proces strategického plánování je rozdělen do tří
samostatných fází, a to zpracování profilu, zpracování strategie a vypracování
akčního plánu vč. jeho naplňování a aktualizace.
Strategické plánování má pro obec přínos. Pomůže uvědomit si jasně žádoucí
směry jeho vývoje a soustředit veškeré úsilí a zdroje na řešení klíčových problémů.
Ukazuje, jak se připravit na budoucí vývoj vnějších a vnitřních stránek a
minimalizovat negativní dopad hrozeb a maximálně zužitkovat příležitosti, jež se
mohou v budoucnosti objevit. Vytvářet objektivní základ pro rozhodování o prioritách.
Při vhodném způsobu zveřejňování vytváří strategické plánování novou, efektivní
platformu komunikace s veřejností a zainteresování občanů na veřejném dění.
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Hlavní přínos strategického plánování spočívá v tom, že:
- pomáhá si jasně uvědomit žádoucí směry dlouhodobého vývoje a soustřeďuje
veškeré úsilí a zdroje na řešení klíčových problémů
- ukazuje, jak se nejlépe připravit na budoucí vývoj vnějších podmínek, jak
minimalizovat negativní dopad hrozeb a maximálně zužitkovat příležitosti, jež se
mohou v budoucnosti objevit
- vytváří objektivní základ pro rozhodování o prioritách
- řeší problémy dlouhodobě a komplexně
- umožňuje optimálně využívat zjevné a skryté lidské a finanční zdroje
U strategického plánu obce je nutné:
- definovat společné zájmy obce, jejich obyvatel a podnikatelských subjektů
- definovat místní předpoklady realizace těchto společných zájmů
- optimalizovat územně-technické a sociálně-psychologické podmínky pro rozvoj
bydlení a podnikání
- koordinovat vynakládání veřejných investic z hlediska územního a funkčního
vzhledem k záměrům a potřebám rozvoje
- koordinovat účelnou alokaci běžných výdajů v zájmu vytváření stabilních podmínek
pro bydlení a podnikání
- definovat dlouhodobé záměry hospodářské a sociální politiky obce
- posilovat vědomí sounáležitosti k obcím regionu a odpovědnost za jeho rozvoj u
místních obyvatel a podnikatelů
Strategický plán rozvoje obce Jakubčovice nad Odrou by měl sloužit
především jako podklad pro:
- střednědobé až dlouhodobé plánování rozvoje obce
- zapojování občanů a podnikatelů do rozvojových aktivit obce
- sestavování obecních rozpočtů
- práci na tvorbě změn územního plánu
- posuzování regionálních plánů a programu z pohledu obce
- aktivní marketing obce
- zodpovědný vstup obce do podnikání
- vstup obce do různých sdružení a svazků
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STRATEGIE

2.1. Strategická vize
Strategická vize obce vymezuje představu o budoucí podobě a funkčnosti obce pro
konkrétní časový horizont. Vize obce Jakubčovice nad Odrou je založena na
následujících požadavcích, které se váží k časovému horizontu roku 2024:

- atraktivní obec s dostupnými službami pro občany
- podpora rozvoje lidských zdrojů ve všech věkových kategoriích
- místa pro setkávání - realizace trávení volného času pro občany
- nabídka sportovního vyžití pro všechny věkové kategorie
- podpora spolkových činností
- dobré vztahy s okolními obcemi a občany

2.2.Globální cíle
Strategická vize definice požadovaného stavu. K dosažení je zapotřebí vymezit
hlavní prioritní cíle vyplývající ze strategie, které hodlá obec v následujícím časovém
období podporovat.

- trvalá podpora kulturně sociálního prostředí a sportovní základny
- podpora vzdělávání v návaznosti na poptávku na trhu práce
- řešení organizace dopravy a funkčnost technické infrastruktury
Strategické vize obce
Smyslem vize obce je deklarovat společnou představu prezentace obce po dobu 4
let v očích svých občanů, podnikatelských subjektů, občanských sdružení, spolků a
partnerů; v očích svých návštěvníků, z pohledu obce jako součásti mikroregionu. Je
zapotřebí koordinovaně, systematicky a efektivně podporovat rozvoj obce a hledání
nové cesty ke zlepšování životního prostředí a vytvářet vizi dalšího vývoje obce.
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2.3. OBLASTI ROZVOJE
Body programu obnovy obce Jakubčovice nad Odrou

1.
1.1.

Školství
Spolupracovat s vedením Základní a mateřské školy na udržení stávající
úrovně a rozsahu poskytované pedagogické výchovy v obci a vytvářet k tomu
materiální a finanční podmínky. Podpora vzdělávání moderními metodami.
Zlepšení hygienických podmínek v základní škole dobudováním sprchy.
V mateřské škole vybudovat opatření zabraňující letnímu přehřívání
v podkroví budovy – místo pro spaní dětí.

2.

Kultura, volný čas, sport, kvalita života

2.1.

Struktura opatření a akčních plánů 2.1.1. Rozvoj obecné kultury obyvatel podpora spolkového života. Podpora činnosti knihovny – rekonstrukce
vybavení

2.1.2. Podpora údržby památek a sakrální architektury – oprava a údržba „zvoničky“
2.1.3. Obnova a údržba charakteru krajiny a vzhledu obce - údržba a obnova veřejné
zeleně a veřejného prostranství, zadání studie ozelenění
2.1.4. Podpora sportování - podpora zapojení občanů do sportovní činnosti, podpora
aktivit volného času dětí a mládeže; vybudování oplocení kolem víceúčelového
hřiště na ulici Školní
2.1.5. Rozvíjení partnerských vztahů s obcemi Mikroregionu Odersko, MAS Poodří

3.

Doprava, infrastruktura

3.1. Zlepšení dopravní infrastruktury a obslužnosti - udržení stávající dopravní
obslužnosti, vybudování chodníků na ulici Oderská, Školní; vybudování
parkovacích míst na Sídlišti, vybudování přechodu na Vítkovské ulici, průběžné
opravy a rekonstrukce místních a účelových komunikací.
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3.1.1. Vodohospodářská infrastruktura - zahájení příprav pro řešení odkanalizování
obce a napojení či vybudování vlastní ČOV
3.1.2. Příprava jednání pro zajištění ploch pro novou výstavbu RD

4.

Zemědělství a vodní hospodářství

4.1.

Podpora ekologického hospodaření

4.1.2. Podpora agroturistiky-spolupráce s vodním mlýnem v Loučkách
4.1.3. Protipovodňová opatření na vodních tocích v obci - rozsáhlé pročištění
vodního náhonu v celé délce (1,8 km) včetně zatrubněných částí; oprava
propustků a mostů přes náhon
5.

Rozvoj místního hospodářství

5.1.

Propagovat činnost místních podnikatelských subjektů

5.1.2. Podporovat obnovu řemesel, rozvoj obchodu, služeb a cestovního ruchu
5.1.3. Veřejné budovy obce:
Zdravotní středisko - rekonstrukce kanalizace, rekonstrukce rozvodu elektřiny
Hasičská zbrojnice - rekonstrukce rozvodů elektřiny
Budova Obecního úřadu - rekonstrukce rozvodů elektřiny
5.1.4. Udržitelnost odpadového hospodářství - podpora třídění odpadů; rozšiřování
třídících nádob na odpady (použité oleje, plechovky)

Zpracovala: Antonie Pecníková
Prosinec 2019

Tento strategický plán rozvoje obce Jakubčovice nad Odrou byl schválen na VII.
zasedání zastupitelstva obce Jakubčovice nad Odrou dne 16.12. 2019 pod číslem
usnesení4/7/2019

