Strategický rozvojový plán
Ctiboř
2018–2027

Strategický rozvojový plán

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Ctiboř
2018-2027

Objednatel:
Obec Ctiboř
Kód obce:

532690

IČO:

00473511

DIČ:

CZ00473511

Sídlo:

Obecní úřad Ctiboř
Ctiboř 37
25801 Ctiboř

Zastoupení:

Jindřiška Srbová

Kontakt:

+420 317 843 605

Email:

obec.ctibor@tiscali.cz

Zpracovatel:
Úplný název:

SENSEI consult s.r.o.

IČO:

24316059

Sídlo:

Úvalská 33, Praha 10, 100 00

Zastoupení:

Ing. Justina Jana Vajová

Kontakt:

Tel: +420 604 920 360

Email:

vajova@senseiconsult.cz

2

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Strategický rozvojový plán
Ctiboř
2018-2027

Preambule:
Strategický plán rozvoje obce Ctiboř je strategickým rozvojovým dokumentem
obce, který představuje plán rozvoje obce od roku 2018 do roku 2027.
Dokument bude sloužit jako podklad pro činnost samosprávy obce Ctiboř
v souladu se zásadami regionální politiky Středočeského kraje a také jako dokument pro
konkrétní rozvojové aktivity a projekty, které se v obci připravují.
Strategický dokument představuje společně s územním plánem a s rozpočtovými
výhledy základní koncepční dokument obce Ctiboř.
Dokument definuje potřeby, rozvojové varianty obce, vize, plány a možnosti
financování těchto plánů a aktivit v dalším období čerpání finančních prostředků ze
strukturálních fondů.
Dokument obsahuje statistické šetření, které bylo provedeno průzkumem
(dotazníky) mezi občany obce. Je zřejmé, že potřeby našich občanů, kteří v obci Ctiboř
žijí, nás zajímají. Dále byla provedena statistická šetření z dostupných zdrojů (Český
statistický úřad apod.), na jejichž základě byly zanalyzovány kritické oblasti, které je
nutné v obci řešit. v další části dokumentu jsou pak navrženy prioritní oblasti rozvoje
s ohledem na splnění globálního cíle tohoto plánu.
Jindřiška Srbová, starostka obce Ctiboř
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I. METODIKA
Dokument byl zpracován dle Metodiky tvorby lokálních rozvojových strategií, která
je v souladu s regionální politikou ČR a vychází také z regionální politiky Evropské unie.
Při zpracování Strategického plánu obce Ctiboř (dále jen SPR) byl kladen důraz na soulad
s těmito dokumenty:
1. národní úroveň
•

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020

•

Národní strategický referenční rámec Leader + 2014 -2020

•

Národní rozvojové priority 2014-2020

•

Program rozvoje venkova pro období 2014-2020

2. regionální úroveň
•

Program rozvoje Středočeského kraje 2014-2020

•

Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji

•

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském
kraji

3. místní úroveň
•

Programy MAS Blaník, z.s.

•

Dobrovolný svazek obcí BENE-BUS

Dokumenty v dané úrovni jsou vzájemně provázány a hodnotí východiska, specifika
a cíle dané oblasti rozvoje.

II. ZÁKLADNÍ INFORMACE
2.1. Úvod
Geograficky se jedná o velmi malé území, které je jako celek z hlediska sledování mimo
rozlišovací úroveň záběru statistické služby (ČSÚ, i jiných šetření). Analýzy proto
vycházejí z následujících dostupných informačních zdrojů:
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•

ze statistických údajů ČSÚ;

•

z údajů ÚP;

•

z ad hoc šetření dotazníky;

•

z údajů analýzy Středočeského kraje;

•

z údajů analýzy města Benešova a Vlašimi;

•

z údajů obce Ctiboř;

•

z údajů MAS Blaník, z.s., Dobrovolný svazek obcí BENE-BUS.

Základní funkcí analýzy je poskytnout relevantní údaje potřebné k rozhodování.
Dokument by měl identifikovat silné a slabé stránky analyzovaného území ve vybraných
klíčových oblastech, a na základě této znalosti by měly být představiteli odpovědnými za
rozvoj daného území identifikovány směry dalšího rozvoje. SPR musí přinést argumenty
pro navrhovaná opatření v podobě identifikace potenciálu pro rozvoj nebo naopak
ohrožení daného území.
Předkládaná analýza nenese zásady komplexně zpracovávané analýzy, ale zaměřuje se
jen na oblasti identifikovaného zájmu.
Zkoumaná obec Ctiboř může mít, vzhledem ke své rozloze a významu, v zásadě dvě
rozvojové tendence odvozené od schopnosti vlastního financování:
1. rozvoj zcela nezávislý na okolí podmíněný silným potenciálem a vlastními zdroji
finančních prostředků nebo alespoň jinými zdroji, které potřebné finanční prostředky
použitelné na rozvoj dokáží generovat,
2. rozvoj v souladu (a do značné míry podmíněně) s rozvojem okolních územních celků,
nebo nadřazených územních celků z důvodu nutnosti financovat zamýšlený rozvoj
z jiných než vlastních zdrojů.
Těmito okolními územními celky mohou v tomto případě být:
a) město Benešov;
b) město Vlašim;
c) obce na území MAS Blaník, z.s. a Dobrovolný svazek obcí BENE-BUS,
d) Středočeský kraj.
Na základě primárního zkoumání se jeví reálná druhá varianta, tedy rozvoj ve vzájemném
souladu, součinnosti a partnerství s ostatními subjekty veřejné nebo samosprávné sféry.
7

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Strategický rozvojový plán
Ctiboř
2018-2027

Bylo by nanejvýš vhodné sladit rozvojovou činnost obce s rozvojovými trendy okolních
větších měst a dalších větších celků a zároveň pro své rozvojové vize získat aktivní
podporu občanů, neziskových nebo zájmových organizací, ale především podnikatelů
z místní akční skupiny, případně i z okolí.

2.2. Vymezené území
2.2.1. Územní a administrativní členění
Středočeský kraj
Středočeský kraj leží uprostřed Čech. Velikostí, počtem obcí i obyvatel patří Středočeský
kraj mezi největší kraje České republiky. Jeho rozloha (11 015 km2) zabírá 14 % území
ČR a je cca 1,9krát větší, než je průměrná rozloha kraje v České republice. Kraj zcela
obklopuje hlavní město Prahu a sousedí téměř se všemi českými kraji kromě
Karlovarského a moravských krajů. Územně náleží k Českému masivu, který je jednou
z nejstarších částí evropské pevniny. Nejvyšším bodem území je vrchol brdských hřebenů
Tok (865 m n. m.) v okrese Příbram, nejnižším bodem je řečiště Labe (153 m n. m.)
v okrese Mělník.
Administrativně se kraj dělí na 26 správních obvodů obcí s rozšířenou působností, které
k 1. 1. 2003 nahradily bývalé okresní úřady. Rozlohou je největší správní obvod
s rozšířenou působností Příbram (8,5 % rozlohy Středočeského kraje). Nejmenší je
správní obvod s rozšířenou působností Neratovice (1 % rozlohy Středočeského kraje).
V roce 2014 bylo na území kraje 1 145 obcí. Největší počet obcí je soustředěn v okrese
Příbram (121 obcí) a nejmenší počet obcí má okres Mělník (69 obcí). Statut města je
přidělen 83 obcím, Kladno a Mladá Boleslav jsou navíc statutárními městy. Středočeský
kraj jako jediný kraj nemá své krajské město, krajský úřad sídlí v hlavním městě Praze.
K 31. 12. 2014 měl Středočeský kraj 1 315 299 obyvatel, a byl nejlidnatějším regionem
České republiky. Nejvíce lidnatým okresem Středočeského kraje byl v roce 2014 okres
Praha-východ (164 002 obyvatel). Hustota zalidnění byla nejvyšší v okresech Prahazápad, Kladno a Praha-východ, kde dosáhla hodnoty přes 200 obyvatel na km2.
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Tabulka č. 1 - Základní informace o Středočeském kraji
Středočeský kraj

znak kraje

vlajka kraje

Sídlo:

Praha

Zeměpisné souřadnice:

50°2′ s. š., 14°42′36″ v. d.

Hejtman:

Jaroslava Pokorná Jermanová
(ANO)

Rozloha:

10 929 km²

Počet obyvatel:

1 352 795 (2018)

Hustota zalidnění:

123 obyvatel/km²

Nejvyšší bod:

Tok (865 m)

Historické země

Čechy

Počet okresů:

12

Počet správních obvodů obcí
s rozšířenou působností:

26

Počet správních obvodů obcí
s pověřeným úřadem:

55

ISO 3166-2:

CZ-ST

CZ-NUTS:

CZ020

RZ:

S
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Mapa č. 1 – Administrativní členění Středočeského kraje

Okres Benešov
Nižší administrativní jednotkou, ke které obec Ctiboř spadá, je okres Benešov. Okres
Benešov se rozkládá v jižní části Středočeského kraje. Na západě sousedí s okresem
Příbram, na severu s okresy Praha-západ a Praha-východ, na východě s okresem Kutná
Hora a Havlíčkův Brod (kraj Vysočina), na jihu pak s okresy Pelhřimov (kraj Vysočina)
a Tábor (kraj Jihočeský).
Od reformy veřejné správy z 1. ledna 2003 se okres člení na 3 správní obvody obcí s
rozšířenou působností (Benešov, Vlašim, Votice) a 5 správních obvodů obcí s pověřeným
obecním úřadem (Benešov, Sázava, Týnec nad Sázavou, Vlašim, Votice).
Povrch převážné části okresu tvoří Středočeská pahorkatina v povodí střední Vltavy a
dolní Sázavy. Terén okresu je členitý, lesnatý, s mnoha rybníky. Nadmořská výška kolísá
od 200 do 700 metrů nad mořem. Pro hornatost okresu je typický táhnoucí se hřeben s
Českou Sibiří náležející do geomorfologického podcelku Votická vrchovina v jižní části
okresu. Nejvyšším bodem okresu je vrch Mezivrata (713 m n. m.).
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Území okresu mělo dříve vysloveně zemědělský charakter. V současné době se stal
důležitým odvětvím průmysl (potravinářství, strojírenství) a stavebnictví.
Okresem prochází dva celorepublikově významné silniční tahy – dálnice D1 a z ní
odbočující silnice I. třídy I/3 vedoucí do jižních Čech a Rakouska. Jihozápadní částí
okresu prochází ještě silnice regionálního významu I/18 propojující okresy Příbram a
Benešov. Nejvýznamnější železniční tratí na území okresu je trať 220 Praha - Benešov Tábor - České Budějovice, která je součástí IV. tranzitního koridoru.

ORP Vlašim, POÚ Vlašim
Obec Ctiboř spadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností Vlašim. Obec
s rozšířenou působností Vlašim je jedním ze správních obvodů Středočeského kraje.
Tento správní obvod zahrnuje město Vlašim a dalších 47 obcí. Rozsah správního obvodu
se plně kryje se správním obvodem obce s pověřeným obecním úřadem Vlašim.
Mapa č. 2 - Administrativní rozdělení okresu Vlašim
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Obec Ctiboř
Obec Ctiboř se nachází asi 65 kilometrů jihovýchodně od centra Prahy, 27 kilometrů
jihovýchodně od města Benešova a 3 km severovýchodně od města Vlašimi.
Součástí obce je i osada Hrádek, celá osada leží na katastrálním území Ctiboř.

Mapa č. 3 - Umístění obce Ctiboř
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Obrázek č. 1 - Pohled na obec Ctiboř

Historie obce Ctiboř
První písemná zmínka o obci Ctiboř pochází z roku 1408. Hrádek s pustou a patrně
vypálenou tvrzí i se vsí Ctiboř získalo koupí v roce 1547 město Vlašim, což bylo roku
1549 zapsáno do desek zemských.
Obec Ctiboř byla během minulých století často písemně zmiňována v souvislosti
s majetkovým vypořádáním města Vlašimi.
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Tabulka č. 2 – Obec Ctiboř – základní informace
Ctiboř
Status:

obec

LAU 2 (obec):

CZ0201 532690
Středočeský (CZ020)

Kraj (NUTS 3):

Benešov (CZ0201)

Okres (LAU 1):
Obec s rozšířenou působností:

Vlašim

Pověřená obec:

Vlašim

Katastrální území:

Ctiboř

Katastrální výměra:

3,91 km²

Počet obyvatel:

133 (2018)

Zeměpisné souřadnice:

49°44′12″ s. š., 14°54′15″ v. d.

Nadmořská výška:

395 m n. m.

PSČ:

258 01

Části obce:

2

Základní sídelní jednotky

2

Katastrální území:

1

Adresa obecního úřadu:

Ctiboř 37
25801 Vlašim

Starosta:

Jindřiška Srbová

Oficiální web obce:

www.obec-ctibor.cz

Osada Hrádek
Hrádek je osada, část obce Ctiboř v okrese Benešov. Nachází se asi 1 km na severovýchod
od Ctiboře. Hrádek leží v katastrálním území Ctiboř o výměře 3,92 km2.
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Tabulka č. 3- Obec Hrádek - základní informace
Ctiboř
Základní informace
Charakter sídla

Část obce

Počet obyvatel

23 (2001)

Domů

10 (Zdroj dat: Statistický
lexikon obcí 2013)
Lokalita

PSČ

258 01

Obec

Ctiboř

Okres

Benešov

Historická země

Čechy

Katastrální území

Ctiboř (3,92 km²)

Zeměpisné souřadnice

49°44′12″ s. š., 14°54′15″ v. d.

Historie obce Hrádek
V obci kdysi stávala tvrz; ta však byla roku 1467 dobyta a spálena králem Jiřím
z Poděbrad poté, co se její majitel přidal k neúspěšnému stavovskému povstání vedenému
Zdeňkem ze Šternberka. Roku 1547 koupilo obec město Vlašim od dosavadních
vlastníků, rodu Trčků. V 17. století se Hrádek stal oblíbeným poutním místem.

2.2.2. Partnerství a spolupráce
Obec Ctiboř je součástí: MAS Blaník, z.s., DSO BENE-BUS.
MAS Blaník, z.s
Obec Ctiboř je součástí MAS Blaník, z.s (MAS - místní akční skupina). Místní akční
skupina Blaník je dobrovolným, neziskovým sdružením občanů, neziskových organizací,
veřejných institucí a podniků, založená na podporu rozvoje území MAS Blaník. MAS
Blaník má v současné době 48 členů, včetně obcí, spolků, zemědělských podnikatelů či
fyzických osob. Nejvyšším rozhodovacím orgánem je Výbor MAS Blaník.
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Cíle MAS Blaník, z.s:
•

podpora komunitní místní rozvoj s cílem koordinovat regionální rozvoj ve všech
oblastech;

•

projektové poradenství;

•

podporovat vzdělávací iniciativy;

•

mezinárodní spolupráce;

•

tvorba rozvojových strategií a plánů pro region.

MAS Blaník se nachází v jižní části Středních Čech. Oblast zahrnuje 44 měst a obcí,
rozdělených do čtyř dobrovolných sdružení obcí, a má 25.000 obyvatel. Na území MAS
Blaník je jen devět obcí s populací nad 500. Zbytek jsou malé vesnice s obyvatelstvem
pod 500.
Dobrovolný svazek obcí BENE-BUS
Předmětem činnosti dobrovolného svazku obcí BENE-BUS je vytvoření a zdokonalení
fungujícího systému veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti na území
okresu Benešov, zejména jednání s dopravci za účelem zajištění optimalizace dopravní
obslužnosti v dopravě autobusové a jednání s orgány státní správy, samosprávy
právnickými i fyzickými osobami za účelem zajištění předmětu činnosti, jak je výše
uveden.

2.3. Geografická a demografická charakteristika
2.3.1. Geografické a přírodní podmínky
Podle geomorfologického členění ČSR náleží území obce Ctiboř do Středočeské
pahorkatiny. Středočeská pahorkatina je s rozlohou 6 328 km² nejrozsáhlejší
pahorkatinou na území Česka. Středočeská pahorkatina se nachází na území středních
a severní části jižních Čech po obou březích řeky Vltavy. Území Středočeské pahorkatiny
se nachází v nadmořské výšce od 250 do 729 metrů a průměrná výšková členitost činí asi
50-150 m. Obec Ctiboř se nachází v nadmořské výšce 395 m n. m.
Katastrem obce protéká řeka Blanice, která pramení na Podblanicku a vlévá se do Sázavy.
V obci Ctiboř je vyhlášené záplavové území řeky Blanice včetně aktivní zóny.
Hranicí katastru obce směrem k Radošovicím protéká Lipinský potok.
16

Strategický rozvojový plán

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Ctiboř
2018-2027

2.3.2. Demografická charakteristika
Počet obyvatel v obci Ctiboř byl 133 obyvatel k 31. 12. 2017. Mužů žilo v obci 68
(51,1 %) a žen 65 (48,9 %). Průměrný věk obyvatel v obci byl 37,8.
Tabulka č. 4 - Stav obyvatel v obci Ctiboř k 31.12.2017
Počet obyvatel celkem
133
v tom
muži
68
podle pohlaví
ženy
65
v tom
0-14
27
ve věku (let)
15-64
82
65 a více
24
Průměrný věk
37,8
Počet obyvatel v obci Ctiboř se v roce 2009 přehoupl přes hranici 100 obyvatel a počet
obyvatel od tohoto roku stoupá.
Graf č. 1 - Vývoj počtu obyvatel v obci Ctiboř v letech 1992-2017

Počet obyvatel

Vývoj počtu obyvatel v obci Ctiboř
v letech 1971-2017
Stav vždy k 31.12.
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Rok

Rok
Stav k
31.12.

Tabulka č. 5 - Počet obyvatel v obci Ctiboř 2007-2017 (vždy k 31.12)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
98

101

105

102

119

122

125

127

128

129

133

V rozmezí let 2007-2017 byl celkový přírůstek v obci Ctiboř byl kladný (s výjimkou roku
2010). Na kladném celkovém přírůstku se podílí přirozený i migrační přírůstek
obyvatelstva.
17

Strategický rozvojový plán

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Ctiboř
2018-2027

Tabulka č. 6 - Přirozený, migrační a celkový přírůstek obyvatelstva v obci Ctiboř
2007-2017
Rok
Přírůstek
přirozený1
Přírůstek
migrační2
Přírůstek
celkový3

2007

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2016

2017

-1

2

-

1

4

-3

1

2

2

3

2

3

1

4

-4

6

6

2

-

-1

-2

2

2

3

4

-3

10

3

3

2

1

1

4

2.3.3. Vzdělanostní struktura
Popis vzdělanostní struktury obce Ctiboř vychází z dat Sčítání lidu, bytů a domů 2011.
Nejvíce obyvatel obce Ctiboř má střední vzdělání bez maturity (35,7 %) a úplné střední
vzdělání s maturitou (23,5 %).
Vysokoškolské vzdělání má 14,3 % obyvatel obce. Základní vzdělání má 22,4 %
obyvatel obce. Vyšší odborné a nástavbové vzdělání má 2,0 %. Vzdělání nebylo zjištěno
u 2,0 % obyvatel.
Tabulka č. 7 - Vzdělanostní struktura obce Ctiboř podle SLBD 2011
Obyvatelstvo 15leté a starší

v tom
podle
stupně
vzdělání

bez vzdělání, základní
vč. neukončeného
vyučení a stř. odborné
bez mat.
úplné střední s
maturitou
vyšší odborné a
nástavbové
vysokoškolské
nezjištěné vzdělání

Abs.

%

22 22,4 %
35 35,7 %
23 23,5 %
2 2,0 %
14 14,3 %
2 2,0 %

Přirozený přírůstek je rozdíl mezi počtem živě narozených a počtem zemřelých ve sledované populaci během
určitého období.
2 Migrační přírůstek nebo „migrační saldo“ rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých.
3 Celkový přírůstek obyvatelstva představuje změnu počtu obyvatel v důsledku přirozené měny obyvatel (živě
narození – zemřelí) a změny stěhováním (přistěhovalí – vystěhovalí). Pokud hodnota celkového přírůstku dosahuje
záporných hodnot, hovoříme o celkovém úbytku obyvatel.
1
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2.4. Ekonomický potenciál
2.4.1. Ekonomická aktivita obyvatel
Popis ekonomické aktivity obyvatelstva obce Ctiboř vychází z dostupných dat
Statistického lexikonu obcí České republiky 2013. Podle tohoto zdroje bylo v obci Ctiboř
116 obyvatel, což je údaj, který se liší od uvedených počtů obyvatel v jiných částech
Strategického rozvojového plánu. Důvodem odlišných údajů jsou rozdílné statistické
prameny, které jsou různě aktuální.
V obci Ctiboř bylo podle těchto dat celkem 54 ekonomicky aktivních obyvatel (46,6 %),
celorepublikový podíl ekonomicky aktivních obyvatel v témže období činil 48,7 %.
Ze 54 ekonomicky aktivních obyvatel obce Ctiboř bylo celkem zaměstnáno 45 obyvatel
(tj. celkem 83,3 %). Z obce vyjíždí za prací 58 % obyvatel, tato hodnota je vyšší než
hodnota za Českou republiku.
Tabulka č. 8 - Ekonomicky aktivní obyvatelstvo a dojížďka do zaměstnání, 2013
Z toho: zaměstnaní
Ekonomicky
Ze zaměstnaných:
Počet
aktivní
Celkem
vyjíždějící
za prací
obyvatel
mimo obec
Abs.
%
Abs.
v%
Abs.
%
Ctiboř
116
54 46,6 %
45
83,3 %
26 58 %
Česká
republika 1 0436 560 5 080 573 48,7 %
4 580 714
90,2 % 1 137 176 24,8 %
celkem

2.4.2. Ekonomická aktivita podnikatelských subjektů
Podnikatelské subjekty sídlící v obci Ctiboř jsou uvedeny v tabulce č. 9.
Tabulka č. 9 - Vybrané ekonomické subjekty v obci Ctiboř
Názvy
Obsah činnosti
Obec Ctiboř
Obec (obecní úřad)
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ctiboř Dobrovolní hasiči
Autotechnik RSP, s.r.o.
Autoservis, odtahová služba
ČOČKY-IN s.r.o.
Prodej kontaktních čoček.
Řeholní dům kongregace kněží Mariánů
Církevní organizace
Vikariát Kongregace kněží Mariánů
Církevní organizace
Římskokatolická farnost Hrádek

Církevní organizace
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2.4.3. Nezaměstnanost a zaměstnanost obyvatel obce
Ministerstvo práce a sociálních věcí počínaje lednem 2013 přešlo na nový ukazatel
registrované nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který
vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let ze všech obyvatel
ve stejném věku. Tento ukazatel nahrazuje doposud zveřejňovanou míru registrované
nezaměstnanosti.
Obec Ctiboř náleží do Středočeského kraje, okresu Benešov. Tento okres spolu s okresy
Praha-východ (1,3 %), Praha-západ (1,8 %), Mladá Boleslav (2,2 %) jsou dlouhodobě
velmi nízko pod republikovou registrovanou nezaměstnaností (v ČR k 31.12.2017 činil
podíl nezaměstnaných osob 3,8 %).
Obec spáduje zaměstnaností a vybaveností do Vlašimi, okrajově pak do Benešova.

Období
červen
2016
prosinec
2016
červen
2017
prosinec
2017
červen
2018

Tabulka č. 10 - Nezaměstnanost v obci Ctiboř
Obec Ctiboř
Česká republika
Dosažitelní
Podíl
Podíl
uchazeči Obyvatelstvo Volná nezaměstnaných nezaměstnaných
15-64
15-64
místa
osob
osob
1

83

0

1,2 %

5,2 %

3

83

0

3,6

5,1 %

0

81

0

0,0 %

4,0 %

2

81

1

2,5 %

3,8 %

0

82

1

0,0 %

2,9 %

2.5. Podmínky pro zemědělství
V obci Ctiboř se nalézá stávající zemědělský areál, který je již dnes využíván k prodejním
a skladovým účelům.
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Tabulka č. 11 - Druhy pozemků v obci Ctiboř, rok 2017
Celková výměra pozemku (ha)
392
Orná půda
269
Chmelnice
0
Vinice
0
Zahrady
5
Ovocné sady
0
Trvalé trávní porosty
30
Zemědělská půda
305
Lesní půda
62
Vodní plochy
5
Zastavěné plochy
4
Ostatní plochy
17
Koeficient ekologické stability (%)
0,35

2.6. Dopravní a technická infrastruktura
2.6.1. Dopravní infrastruktura
Dopravní síť
•

Pozemní komunikace – Obec leží nedaleko silnice III. třídy č. 113. Obcí prochází
silnice III. třídy č. 11124.

•

Železnice – Železniční trať ani stanice na území obce nejsou.

Veřejná doprava
V obci Ctiboř zastavuje autobusová linka Vlašim-Český Šternberk (dopravce ČSAD
Benešov, a. s.).
Obec Ctiboř je součástí Dobrovolného svazku obcí BENE-BUS, která pomáhá zajišťovat
dopravní obslužnost území.
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Mapa č. 4 – Dopravní infrastruktura v okolí obce Ctiboř

2.6.2. Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou
V obci Ctiboř není vodovod. Zásobování obce pitnou vodou je zachováno z místních
(lokálních) zdrojů.
Kanalizace a čistění odpadních vod
Obec Ctiboř nemá zbudovanou kanalizaci ani čistírnu odpadních vod.
Plynofikace
Obec Ctiboř není plynofikována.
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2.7. Služby pro obyvatele obce
2.7.1. Bydlení
Podle Statistického lexikonu obcí 2013 je v obci Ctiboř celkem 47, rodinných domů 45,
celkem 56 bytů a obydlených bytů je 40. V obci Hrádek je celkem 10 domů, rodinných
8, celkem 10 bytů a obydlených bytů je 6.

obydlené

Ctiboř

47

45

56

40

37

37

46

34

2. Hrádek 10

8

10

6

1. Ctiboř

celkem

Obec, část obce

celkem

rodinné

Tabulka č. 12 - Počty domů, bytů v obci Ctiboř, Hrádek podle Statistického lexikonu
obcí 2013
Domy
Byty

2.7.2. Školství
V obci Ctiboř není dostupná mateřská ani základní škola.

2.7.3. Zdravotnictví a sociální péče
V obci Ctiboř není dostupný poskytovatel sociální péče, ani poskytovatel zdravotní péče.

2.7.4. Občanská vybavenost
Pojem občanská vybavenost zahrnuje vše, co lidé potřebují v místě svého bydliště. Do
tohoto pojmu spadají školy, včetně mateřských, ordinace praktického lékaře
a polikliniky, dále také lékárny, obchody, knihovny a pošty. Dá se říci, že dostupnost
občanské vybavenosti je jedním z faktorů, které jsou podmínkou kvalitního bydlení.
V případě hodnocení občanské vybavenosti obce Ctiboř je potřeba mít na zřeteli
skutečnost, že obec Ctiboř leží 3 km od města Vlašimi a je obcí s 133 obyvateli (k
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31.12.2017). S městem Vlašimi má obec vytvořeny hlavní vazby (Obec Vlašim - 12 tis.
obyv.; ORP, POÚ – Pověřený obecní úřad).
Tabulka č. 13 - Instituce občanské vybavenosti v obci Ctiboř
Instituce občanské vybavenosti
Výskyt v obci
Pošta

Ne

Škola a mateřská škola

Ne

Zdravotnické zařízení

Ne

Zásahová jednotka SDH

Ano

Knihovna

Ne

Hřiště

Ne

Hřbitov

Ano, Hrádek

2.7.5. Informovanost, komunikace a prezentace obce
Obec Ctiboř poskytuje svým občanům informace několika způsoby: a to pomocí
webových stránek obce www.obec-ctibor.cz, úřední deskou.

2.8. Volný čas v obci
Obec Ctiboř má svůj Sbor dobrovolných hasičů.
V obci Ctiboř se pořádají různé kulturní, sportovní a společenské akce: zdobení
stromečku, lampionový průvod, loutkové divadlo.

2.9. Cestovní ruch
Obec Ctiboř náleží do turistické oblasti: 02 Střední Čechy. V této oblasti najdeme tyto
turistické cíle:
Příroda a genius loci
Blaník, kraj Blanických rytířů - nejmenší chráněná krajinná oblast České republiky
s památnou horou Blaník, opředená starobylými pověstmi o svatováclavském vojsku,
spícím v jejím nitru. Na vrcholku krytá rozhledna ve tvaru husitské hlásky.
V oblasti se nachází jeden z devíti geoparků České republiky Kraj blanických rytířů.
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Hrady a zámky
Zámek a park Vlašim - jedinečný přírodně krajinářský park doplněný množstvím
romantických staveb a zákoutí, o kterém J. Schaller ve své Topografii Království českého
z roku 1788 napsal, že svou krásou vyniká téměř nad všechny ostatní parky v Čechách.
Dominantou a nejvzácnější romantickou stavbou v parku je dodnes Čínský pavilon.
Hrad Český Šternberk - středověký český hrad, barokně upravený. Historické interiéry
s bohatou štukovou a malířskou výzdobou, cenným zařízením a rodovými sbírkami.
Zámek Zruč nad Sázavou - je ve vzdušné vzdálenosti 15 km od obce Vlašim. Na návrší
nad městem Zruč nad Sázavou na pravém břehu řeky Sázavy stojí zámek, přebudovaný z
původního gotického hradu. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR.
Zámek Konopiště - romantický zámek, kdysi sídlo následníka trůnu Františka
Ferdinanda d’Este. v historických interiérech sbírky uměleckých předmětů a loveckých
trofejí, rozlehlý park s růžovou zahradou, skleníky, oranžerií a střelnicí.
Jemniště - Barokní zámek Jemniště, jeho současným majitelem je Jiří Sternberg, který
se svou rodinou celoročně obývá levé křídlo zámku. Zámecká expozice sestává z 9 sálů,
pokojů a kaple sv. Josefa. Průvodce vás zavede do dobově zařízených interiérů se
sbírkami rodu Sternbergů, podíváte se i do zámecké kaple sv. Josefa.

2.9.1. Turistické cíle a památky v okolí obce
Turistické cíle v obci Ctiboř
Na návsi v obci Ctiboř stojí malá kaplička sv. Jana a Pavla a také pomník padlým v
1. svět. válce. Mezi místní hodnoty obce Ctiboř byly zařazeny: hasičská zbrojnice, obecní
úřad.
V obci jsou vymezeny tyto kulturní nemovité památky:
- Tvrz Kočičina, archeologické stopy, rejstříkové č. 29507/2 – 252, tvrz Kočičina se ale
nedochovala, nelze jí vnímat jako turistický cíl.
- Areál Hrádek s kostelem sv. Matouše, rejstříkové č. 30823/2-16 je turistický cílem.
Pochází zřejmě z pravěku či raného středověku (ochrana se týká terénu území, nikoliv
vlastní vesnické zástavby), s kostelem sv. Matouše Apoštola z 1. pol. 13. st., hřbitovní
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zdí se sochou sv. Václava, márnicí, křížem před branou hřbitova. Zapsáno do státního
seznamu před r.1988 jako kulturní památka.
Obrázek č. 2 - Kostel sv. Matouše

Studna Hrádek u Vlašimi
Stávající kapličku navrhl a postavil roku 1904 vlašimský rodák Jindřich Neubauer. Uvnitř
kapličky je nepravá mozaika přestavující v horní části Pannu Marii Hrádeckou a dole
hrádecký kostelíček. Jedná se o práci rakovnických keramických závodů. První dřevěná
kaplička zde byla již v roce 1826.
Cyklotrasy
Obcí vedou cyklotrasy:
•

č. 101 Český Šternberk - Ctiboř - Vlašim - Louňovice pod Blaníkem

•

č. 8175 Vlašim - Hrádek - Ctiboř - Nad Domašínem - Vlašim.
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2.10. Životní prostředí v obci
Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Na území obce Ctiboř jsou vymezeny následující prvky ÚSES (územního systému
ekologické stability:)
- LBC 10 Remíz u letiště;
- LBC 51 Svahy u Blanice nad Ctiboří;
- LBC 1.5 Blanický mlýn;
- LBC Blanice u Srbova mlýna;
- LBK 25 Remíz u letiště - Lipinský potok;
- LBK 52 Lipinský potok - Svahy u Blanice nad Ctiboří;
- LBK Svahy u Blanice nad Ctiboří - Blanice u Srbova mlýna;
- LBK 53 Blanický mlýn - Blanice u Srbova mlýna.

CHKO v okolí obce
Blaník – asi 15 km přibližně jihozápadně od obce Ctiboř se nachází nejmenší chráněná
krajinná oblast České republiky s památnou horou Blaník, opředenou starobylými
pověstmi o svatováclavském vojsku, spícím v jejím nitru. Na vrcholku krytá rozhledna
ve tvaru husitské hlásky. V oblasti se nachází jeden z devíti geoparků České republiky
Kraj blanických rytířů (viz také 2.9 Cestovní ruch).
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III. STATISTICKÁ ŠETŘENÍ
3.1. Zaměření, organizace a metoda průzkumu
Dotazníkový průzkum v souvislosti se zpracováním Rozvojového plánu obce Ctiboř
2018-2027 byl proveden metodou vyplňování standardizovaných dotazníků občany obce
Ctiboř.
Tisk a rozdání dotazníků zabezpečovali zástupci obecního úřadu v obci Ctiboř. Šetření
bylo dobrovolné, anonymní, nebyla uváděna jména a ani adresy dotázaných.
V dotazníku měli občané subjektivně určit, do jakých oblastí by měla obec investovat
v následujících letech.
Z důvodu zachování anonymity občané odevzdávali vyplněné dotazníky do schránky
obecního úřadu.
Celkem bylo odevzdáno 68, vyhodnoceno bylo 64 dotazníků, 4 dotazníky nebylo možné
vyhodnotit z důvodu neúplného vyplnění priorit respondenty.

3.2. Výsledky průzkumu
Průzkumu se zúčastnilo 46,8 % žen a 53,2 % mužů. Z hlediska věkové struktury bylo
nejvíce respondentů ve věku 26-50 let (59,7 %), nad 50 let bylo 29,0 % dotázaných a do
věku 25 let bylo 11,3 % dotázaných. Z hlediska vzdělání bylo nejvíce respondentů se
středoškolským vzděláním (61,3 %), dále pak s vysokoškolským vzděláním (24,2 %).
Nejméně respondentů mělo základní vzdělání (14,5 %).
Priority rozvoje obce
Účastníci průzkumu měli subjektivně určit, do jakých oblastí by měla obec investovat
v následujících letech, k určení bylo v dotazníku k dispozici 13 priorit.
Občané hodnotili priority dle důležitosti od 1 (nejdůležitější) do 3 (nejméně důležitá).
Počty bodů byly sečteny. Vzhledem k tomu, že nejdůležitějším prioritám respondenti
přiřazovali „známku“ 1, mají nejvýznamnější priority nejnižší součty bodů. Takto jsou
seřazeny také výsledky, na prvních místech jsou uvedeny položky s nejnižšími počty
bodů, neboť se jedná o nejvýznamnější priority.
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Z hlediska priorit obce se ukázaly jako nejnaléhavější oblasti priorit rozvoje obce:
investice do infrastruktury (76 bodů), oprava místních komunikací (106 bodů), podpora
sportovních aktivit (115 bodů).
Dále byly pro účastníky výzkumu důležité tyto priority: podpora kultury (119 bodů),
podpora hasičů (119 bodů), podpora životního prostředí (124 bodů), investice do
veřejných prostranství (144 bodů), péče o sakrální stavby (144 bodů), opravy veřejných
budov (147 bodů), podpora místních spolků (149 bodů).
Jako velmi významné oblasti rozvoje vnímali občané: rozvoj cestovního ruchu (158
bodů), rozvoj sociální sféry (162 bodů) a podporu zaměstnanosti a vznik pracovních míst
(162 bodů).
Tyto priority obce Ctiboř podle respondentů průzkumu jsou uvedeny ve stejnojmenném
grafu.
Graf č. 2 - Nejvýznamnější oblasti priorit obce Ctiboř podle respondentů průzkumu
Nejvýznamnější oblasti priorit obce Ctiboř podle
respondentů průzkumu
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Investice do veřejných prostranství
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V následujících grafech jsou zachyceny nejvýznamnější priority podle vzdělání a věku
respondentů průzkumu (položka „prázdné“ označuje počet bodů respondentů, kteří
neodpověděli na otázky týkajících se jejich charakteristik: vzdělání, věk, pohlaví, ale
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vyplnili veškeré položky týkající se priorit, jejich dotazník byl proto zařazen do
vyhodnocení).
Graf č. 3 - Nejvýznamnější priority podle vzdělání respondentů průzkumu
Investice do infrastruktury a opravy místních komunikací
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Graf č. 4 - Priority podpora sportovních aktivit a podpora kultury podle věku
respondentů
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Shrnutí poznatků z průzkumu
Velmi významnou prioritou v obci Ctiboř je investice do infrastruktury, opravy místních
komunikací. Důležitou prioritou pro dotazované byla otázka podpory sportovních aktivit,
kultury, hasičů. Přehled těchto nejvýznamnějších, ale také dalších priorit je uveden
v tabulce „Pořadí priorit občanů podle průzkumu“.
Tabulka č. 14 – Pořadí priorit občanů podle průzkumu
Pořadí
priority Oblast priority
Investice do infrastruktury
1
Opravy místních komunikací
2
Podpora sportovních aktivit (sportovní hřiště, dětská hřiště, rekreační
3
sport, cvičení…)
Podpora kultury (společenské akce, divadlo, výstavy, dětské akce…)
4
Podpora hasičů
5
Podpora životního prostředí (třídění odpadů, ochrana životního
6
prostředí…)
Investice do veřejných prostranství (osvětlení, zeleň, lavičky, rybník,
7
hřbitůvek…)
Péče o sakrální stavby
8
Opravy veřejných budov
9
Podpora místních spolků
10
Rozvoj cestovního ruchu (cyklostezky, naučné stezky, propagace obce…)
11
Podpora zaměstnanosti a vznik pracovních míst (podpora podnikání…)
12
Rozvoj sociální sféry
13
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IV. ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE
4.1. Strategická vize obce
Strategická vize rozvoje obce Ctiboř popisuje základní strategickou orientaci obce,
deklarující čeho chce obec realizací rozvojové strategie v daném časovém horizontu (tj.
do roku 2027) dosáhnout.
Samotná obec Ctiboř je malá obec. Za významnou může být považována poloha obce.
Obec Ctiboř se nachází ve Středočeském kraji (Středočeský kraj má centrální polohu
v rámci České republiky). Obec leží 3 km severovýchodně od Vlašimi. Obec Ctiboř tak
nabízí bydlení v zázemí města Vlašimi, v obci pomalu stoupá počet obyvatel. V obci je
nízká nezaměstnanost.
Vize:
Obec Ctiboř – obec zachovávající si venkovský charakter s otevřenými sousedskými
vztahy v blízkosti města Vlašimi. Obec rozvíjející infrastrukturu, prvky občanské
vybavenosti, zachovávající životní prostředí a pestrý spolkový život a kulturu v obci.
Priority rozvoje obce se budou týkat především infrastruktury obce, občanské
vybavenosti, podpory životního prostředí, podpory spolků a podpory cestovního ruchu.
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4.2. SWOT analýza
Tabulka č. 15 - SWOT analýza
Silné stránky

•
•
•
•
•
•
•

Slabé stránky

•

Poloha v rámci Středočeského kraje
(centrální poloha v rámci České
republiky).
Malebné prostředí ve Středočeském
kraji.
Zachování vesnického rázu obce.
Dobrá dostupnost Vlašimi –
místního centra vybavenosti.
Chatové osady a areály mlýnů.

•
•
•

Dobrá prostupnost území –
krátkodobá rekreace.
Nemovitá kulturní památka Hrádek.

Příležitosti
•
•
•
•

Nižší občanskávybavenost obce
(obec leží 3 km od města Vlašimi).
Brownfields.
Chybí kanalizace s ČOV.
Scházející vodovod.

Rizika

Meziobecní spolupráce obcí.
Rozvoj společných služeb pro
obyvatele obce.
Rozvoj bydlení a podpora mladých
lidí.
Zachování tradičního rázu obce.

• Vysoká administrativní zátěž
(dotačního řízení, v podnikání,
v místní samosprávě).
• Malá podpora malých obcí státem.
• V případě většího přílivu obyvatel do
obce může nastat horší sociální
identifikace obyvatelstva s místem
bydliště.

4.3. Cíle a priority
Při zpracování této rozvojové strategie byl stanoven hlavní cíl rozvoje obce, který
odpovídá výše uvedené strategické vizi.
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Globální cíl je v souladu s celostátním pohledem na danou obec, charakterizuje výchozí
situaci.
A je stanoven takto: Obec Ctiboř umožňující obyvatelům příjemné a klidné bydlení ve
Středočeském kraji, v zázemí města Vlašimi, s důrazem na zachování venkovského rázu
obce a otevřených vztahů.
Cíle jednotlivých oblastí byly navrženy především s přihlédnutím k následujícím
stanoviskům:
•

současný profil regionu

•

strategická vize regionu

•

globální cíle regionu

•

SWOT analýzy

•

výsledky průzkumu názorů občanů

•

aktuální problémy obce

•

aktuální návrhy samosprávy obce

Na globální cíl navazují strategické cíle, které se pak rozpadají do prioritních rozvojových
os. Z tohoto je zřejmá provázanost a zpětná vazba na splnění předem stanoveného
globálního cíle.
Strategické cíle představují ukazatel pro rozvoj dané obce a informace o stavu, kterého
by mělo být dosaženo realizací navržených rozvojových aktivit. Strategické cíle se
odvozují od vizí oblastí, globálního cíle a výsledků SWOT analýz.
Stanovení strategických cílů navazuje na výběr kritických oblastí a tvoří základ pro
přijímání rozhodnutí o opatřeních a rozvojových aktivitách.
Strategický cílem obce Ctiboř je rozvíjet její potenciál.
Strategické cíle:
•

Infrastruktura obce.

•

Občanská vybavenost.

•

Podpora životního prostředí.

•

Podpora spolkového a komunitního života
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Základní myšlenkou Strategického plánu rozvoje obce je usilovat o zkvalitnění života
v obci s ohledem na různé potřeby obyvatel, s ohledem na životní prostředí a udržitelný
rozvoj technické infrastruktury. Dále rozvoj a podpora drobného podnikání, rozvoj
občanské vybavenosti.
Z tohoto cíle vyplynuly priority a opatření naplňující vizi. Jedná se o typické oblasti, které
jsou zpravidla identifikovány a řešeny v regionech jako hlavní články jejich strategií.
Prioritní oblasti rozvoje konkretizují střednědobé úkoly rozvoje dané oblasti. Navržené
prioritní oblasti rozvoje by měly být výstižné (logické provázání se strategickými cíli),
výběrové (koncentrace na danou oblast), provázané (zajištění synergetického efektu)
a adresné (přesně stanovené, kdo bude garantem a realizátorem).
Zde přikládáme výčet prioritních oblastí rozvoje a dále následuje bližší popis prioritních
oblastí rozvoje:
Tabulka č. 16 - Prioritní oblasti rozvoje v obci Ctiboř
PRIORITA 1.
Infrastruktura obce

1.1 Vybudování kanalizace
1.2 Vybudování vodovodu
1.3 Výstavba a oprava místních komunikací
1.4 Rekonstrukce veřejného osvětlení

PRIORITA 2.
Občanská vybavenost

2.1 Obnova a rekonstrukce obecního úřadu
2.2 Opravy a rekonstrukce obecních budov
2.3 Výstavba dětských hřišť
2.4 Průběžná péče o historické a drobné sakrální stavby
či jiné

PRIORITA 3. Životní
prostření

3.1 Údržba zeleně
3.2 Výsadba parků, revitalizace obce

3.3 Revitalizace rybníku
PRIORITA 4. Spolkový
4.1 Podpora spolků a sdružení
a komunitní život
4.2 Podpora Jednotky SDH obce
4.3 Konání a podpora společenských akcí
4.4 Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a
seniorů
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PRIORITA 1. Infrastruktura obce
Strategický cíl: vybudování kanalizační splaškové sítě, čistírny odpadních vod,
vybudování a oprava místních komunikací a zlepšení technické infrastruktury v obci.
PRIORITA 1.1: Vybudování kanalizace
Popis priority 1.1: Vybudování kanalizace
Cílem v rámci tohoto opatření je vybudování kanalizační sítě. Kanalizace je důležitým
prvkem v infrastruktuře obce, kterým se zvýší kultura bydlení a zlepší se životní prostředí
v daném území.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.1:
•

Projektové práce (záměr)

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Výběr zhotovitele a dozoru

•

Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření

•

Kolaudace

•

Provoz

Realizace vybudování kanalizace je naplánována do roku 2028.

PRIORITA 1.2: Vybudování vodovodu
Popis priority 1.2: Vybudování vodovodu
Cílem v rámci tohoto opatření je vybudování vodovodu. Toto opatření povede k zajištění
dodávek pitné vody v odpovídající kvalitě a množství, ke zvýšení zabezpečení stability
dodávky pitné vody.
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Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.2:
•

Projektové práce (záměr)

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Výběr zhotovitele a dozoru

•

Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření

•

Kolaudace

•

Provoz

Realizace vybudování vodovodu je naplánována do roku 2028.

PRIORITA 1.3: Výstavba a oprava místních komunikací
Popis priority 1.3: Výstavba a oprava místních komunikací
Cílem v rámci tohoto opatření je výstavba a oprava místních komunikací. Tato opatření
povede ke zlepšení dopravní situace v obci, udržení možností vyjížďky obyvatel z obce
za prací, školními povinnosti atd.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.3:
•

Projektové práce (pro výstavbu i opravu místních komunikací je zhotoven záměr)

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Výběr zhotovitele a dozoru

•

Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření

•

Instalace obecního mobiliáře

•

Kolaudace

•

Provoz
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Výstavba komunikací je naplánována do roku 2023, oprava komunikací bude realizována
každoročně.

PRIORITA 1.4: Rekonstrukce veřejného osvětlení
Popis priority 1.4: Rekonstrukce veřejného osvětlení
Cílem v rámci tohoto opatření je modernizace stávajícího veřejného osvětlení. Dále
vybudování veřejného osvětlení nového typu v místech, kde doposud veřejné osvětlení
nebylo. Toto opatření povede k zajištění bezpečnosti osob, silničního provozu, k ochraně
veřejného a soukromého majetku, k dobré orientaci v obci.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.4:
•

Projektové práce (záměr)

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Výběr zhotovitele a dozoru

•

Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření

•

Instalace obecního mobiliáře

•

Kolaudace

•

Provoz

Rekonstrukce veřejného osvětlení je naplánována do roku 2023.

PRIORITA 2. Občanská vybavenost

Strategický cíl:
Cílem tohoto opatření je zkvalitnit podmínky pro bydlení místních obyvatel, přilákat
mladé lidi do obce, zkvalitnit a rozšířit nabídku občanské vybavenosti tak, aby byly
zlepšeny životní podmínky obyvatel v obci.
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PRIORITA 2.1: Obnova a rekonstrukce obecního úřadu
Popis priority 2.1: Obnova a rekonstrukce obecního úřadu
Cílem v rámci tohoto opatření je obnova a rekonstrukce obecního úřadu. Toto
opatření povede k navrácení budovy obecního úřadu do původního stavu.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.1:
•

Projektové práce (projektová dokumentace)

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Výběr zhotovitele a dozoru

•

Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření

•

Instalace obecního mobiliáře

•

Kolaudace

Realizace opatření je naplánována na rok 2019.

PRIORITA 2.2: Opravy a rekonstrukce obecních budov
Popis priority 2.2: Opravy a rekonstrukce obecních budov – zateplení a fasády
obecních budov
V rámci této priority je cílem zlepšení stavu obecních budov zateplením a obnovou fasád.
Toto opatření povede k snížení energetických nároků na vytápění objektů, zlepšení
mikroklimatu v místnostech zateplených objektů, zlepšení estetického vzhledu objektu.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.2:
•

Zadání projektové dokumentace (záměr)

•

Výběr dodavatele
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Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Výběr zhotovitele a dozoru

•

Kolaudace
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Realizace opatření je naplánována na rok 2021-2022.

PRIORITA 2.3: Výstavba dětských hřišt
Popis priority 2.3: Výstavba dětského hřiště
V rámci tohoto opatření je cílem výstavba dětských hřišť. Toto opatření umožní
dětem a rodinám s dětmi trávit více času pohybem na čerstvém vzduchu.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.3:
•

Zadání projektové dokumentace (záměr)

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Výběr zhotovitele a dozoru

•

Kolaudace

•

Provoz

Realizace tohoto opatření je naplánována na rok 2021-2022.

PRIORITA 2.4: Průběžná péče o historické a drobné sakrální stavby
Popis priority 2.4: Průběžná péče o historické a drobné sakrální stavby
V rámci tohoto opatření je cílem průběžná péče o historické a drobné sakrální stavby.
Toto opatření povede k obnově a zachování historických a drobných sakrálních staveb na
území obce.
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Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.4:
•

Zadání projektové dokumentace (studie)

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Výběr zhotovitele a dozoru

•

Kolaudace

PRIORITA 3. Životní prostředí
Strategický cíl: Cílem této priority je podpořit rozvoj ochrany životního prostředí v obci.
Hlavním cílem je revitalizace vodních ploch, úprava veřejných prostranství, úprava a
výsadba zeleně v intravilánu obce.

PRIORITA 3.1: Údržba zeleně
Popis priority 3.1: Údržba zeleně
Cílem tohoto opatření je úprava veřejných prostranství, úprava a revitalizace zeleně
v obci. Toto opatření povede ke zlepšení životního prostředí, k vytvoření příjemné
atmosféry v obci.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.1:
•

Projektové práce (záměr)

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Revitalizace zeleně v rámci veřejných prostranství

Opatření bude realizováno v roce 2019.
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PRIORITA 3.2: Výsadba parků, revitalizace obce
Popis priority 3.2: Výsadba parků, revitalizace obce
Cílem tohoto opatření je výsadba parků. Toto opatření povede ke zlepšení podmínek
života v obci, k oživení životního prostředí a zvýšení estetické hodnoty krajiny.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.2:
•

Projektové práce (záměr)

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Stavební práce vedoucí k úpravě veřejných prostranství v obci

•

Revitalizace zeleně v rámci veřejných prostranství

•

Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření

•

Instalace obecního mobiliáře

Opatření bude realizováno v roce 2019.

PRIORITA 3.3: Revitalizace rybníku
Popis priority 3.3 - Revitalizace rybníku
Cílem tohoto opatření je revitalizace rybníku. Toto opatření povede k zadržení vody
v krajině, zvýšení stanovištní a biologické rozmanitosti, omezení zanášení sedimenty,
zlepšení environmentálních a estetických funkcí chráněného území.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.3:
•

Projektové práce (projektová dokumentace)

•

Výběr dodavatele
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•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Stavební práce vedoucí k úpravě veřejných prostranství v obci

•

Revitalizace zeleně v rámci veřejných prostranství

•

Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření

•

Instalace obecního mobiliáře

Opatření bude realizováno v roce 2019-2020.

PRIORITA 4. Spolkový a komunitní život
Strategický cíl: Cíl napomáhá vnímání obce jako území pro radostný a spokojený život,
atraktivní jak pro mladé rodiny, tak i pro starší generaci. Dává prostor se zapojit do života
v komunitě. Udržení a rozvoj spolkového a komunitního života vede k posílení lokální
identity prostřednictvím spolupráce místních lidí a práce s dětmi a mládeží a pomoc
seniorům. Pro vědomí lokální identity je důležité formování vztahu k určitému místu se
zvláštním zřetelem na děti, a mládež a seniory. Spolky obce a neziskové organizace
podílejí na většinovém společenském a kulturním dění v obci, jejich činnost má
mezigenerační kontinuitu.

PRIORITA 4.1: Podpora spolků a sdružení
Popis priority 4.1: Podpora spolků a sdružení
Cílem této priority je odpovídající podpora spolků a sdružení, udržení spolkového života
v obci Ctiboř.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.1:
•

Finanční podpora

•

Podpora propagace činnosti spolků

•

Vytváření vhodného prostředí pro činnost spolků
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Realizace opatření bude opakována průběžně a každoročně.

PRIORITA 4.2: Podpora Jednotky SDH obce
Popis priority 4.2: Podpora Jednotky SDH obce
V rámci této priority je cílem podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Cílem
aktivity je zajištění kvalitního zázemí a vybavení Jednotky SDH obce zajišťující
bezpečnost obyvatel. Opatření povede k zvýšení operativnosti Jednotky SDH obce
a současně napomůže k posílení spolkového života a soudržnosti v obci.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.2:
•

Provoz

•

Finanční, personální, technické, provozní a organizační záležitosti týkající se
zajištění provozu jednotky SDH obce

Realizace opatření bude opakována průběžně a každoročně.

PRIORITA 4.3: Konání a podpora společenských akcí
Popis priority 4.3: Konání a podpora společenských akcí
Cílem je podpora společenských akcí. Smyslem tohoto opatření je podpořit soudržnost
obyvatel obce, udržovaní sousedských vztahů, možnost společenských kontaktů v obci.
v rámci opatření budou podpořeny tyto jednorázové společenské akce.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.3:
•

Vytipování vhodných společenských akcí a obsahů akce

•

Výběr vhodné lokality a data realizace

•

Personální zajištění organizačního týmu
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Realizace opatření bude opakována průběžně a každoročně.

PRIORITA 4.4: Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů
Popis priority 4.4: Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže, ale i
seniorů
Cílem této priority je vytvoření kvalitní volnočasové náplně dětí, mládeže, ale také
seniorů. Přiměřená míra volnočasových aktivit vede k aktivnímu a smysluplnému trávení
volného času a je dobrou prevencí patologických jevů u dětí a mládeže. U seniorů jsou
tyto aktivity významné z hlediska jejich aktivizace, udržení dobrého duševního i
fyzického zdraví.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.4:
•

Vytipování vhodných volnočasových a náplně aktivit

•

Výběr vhodné lokality a data realizace

•

Personální zajištění volnočasových aktivit

•

Zajištění průběhu volnočasových aktivit

•

Propagace akce

Realizace opatření bude opakována průběžně a každoročně.

V. MONITOROVACÍ UKAZATELE
Monitorovací ukazatele vyjadřují naplnění Strategického plánu (globálního cíle
a strategických cílů). Zvolené ukazatele naplňují efektivitu realizace dílčích opatření
a projektů a propojenost souvisejících aktivit. Vyhodnocení a porovnání ukazatelů bude
vypovídat o rozvoji obce a naplňování zvolené strategie. v průběhu naplňování
monitorovacích ukazatelů se může ukázat, že dané ukazatele se nedaří realizací zvolených
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aktivit naplnit. v této chvíli je nutné uvažovat o úpravě či změně v rámci naplňování
Strategického plánu a to prostřednictvím aktualizace Strategického plánu.
Monitorovací ukazatele budou navrženy až po schválení navržených strategických cílů
Zastupitelstvem obce.
Zpracování Strategického plánu obce Ctiboř má potřebu střednědobého programování při
využívání různých dotačních titulů. Daná potřeba zdůrazňuje princip integrovaného
přístupu k řešení problémů (průřez aktivit, víceoborové zaměření projektů). Proces
postupného naplňování Strategického plánu se nazývá „implementace“.

VI. IMPLEMENTACE STRATEGICKÉHO
ROZVOJOVÉHO PLÁNU
Implementace je složitým a dlouhodobým procesem, který je závislý na těchto faktorech:
-

politické vůli a otevřenosti vedení obce,

-

jasných pravidel při naplňování Strategického plánu,

-

organizační struktuře,

-

komunikaci, informovanosti a propagaci,

-

kontrole,

-

zpětné vazbě a dalších specifických faktorů.

Financování dílčích projektů je považováno vždy za klíčový problém v celém
rozvojovém procesu. Praxe a zkušenosti však ukazují, že významným faktorem
k naplňování Strategického plánu je promyšlenost, funkčnost celého systému
a personální zajištění. Měl by být zaveden průhledný systém nakládání s veřejnými
prostředky, se kterými nakládají důvěryhodní lidé. Jinak dochází ke kritice
a zpochybňování účelnosti a efektivity vynakládaných finančních prostředků, což může
být předmětem i různých sporů a diskuzí.
U většiny podporovaných projektů se předpokládá společné financování schválených
projektů. Tím je myšleno kofinancování z rozpočtu obce, v některých případech doplněné
o finanční podporu z jiných zdrojů (krajské dotace či dotace z EU). Předpokládá se, že se
46

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Strategický rozvojový plán
Ctiboř
2018-2027

realizátoři budou ucházet o spolufinancování z různých finančních zdrojů (např. kraj, stát,
EU či jiné).
Tím bude naplňován princip doplňkovosti „adicionality“, což znamená, že se finanční
prostředky vynakládané z krajského, státního nebo EU rozpočtu budou doplňovat, nikoliv
nahrazovat vlastní finanční prostředky na rozvoj obce.
Dále je doporučen princip koncentrace, který navrhuje cílené soustředění finančních
prostředků jen pro nejproblémovější oblasti rozvoje, aby nedocházelo k jejich
rozmělňování do velkého množství malých projektů do různých oblastí.
Jednotlivá opatření Strategického plánu tak, jak jsou popsána pro příslušné kritické
oblasti, jsou vzájemně propojena a při jejich realizaci musí být s tímto počítáno.
Strategický plán je celek, který přinese výsledek pouze v případě, že budou rozhodující
instituce a vlivní jednotlivci obce a regionu spolupracovat a svoje dílčí činnosti vzájemně
propojovat a podporovat. Koordinace činností bude významnou součástí procesu
implementace.
-

Monitoring implementace a komunikace s okolím

Proces strategického plánování vyvolává určitou potřebu vyhodnocování toho, co má být
dosaženo s porovnáním skutečně dosažených výsledků s Plánem. Tomuto procesu se
obecně říká Monitoring. Monitorováním je také označováno průběžné hodnocení plnění
Strategického plánu dle stanovených pravidel. Především se hodnotí finanční a fyzické
ukazatele, kvalita a kvantita odvedené práce, hospodářské a sociální dopady, vliv
projektů na životní prostředí, kvalitu života apod. O dílčích výsledcích je informováno
Zastupitelstvo obce. v případě potřeby se provádí operativní změny při realizaci projektů
či dokonce úprava celého nastaveného systému.
Smyslem celého monitoringu je sledování naplňování Strategického plánu a jeho cílů. Je
nutné monitorovat, zda realizace konkrétních projektů přináší přímý vliv na žádané
změny v rozvoji města a či je vhodné přehodnotit zvolenou cestu prostřednictvím
aktualizace Strategického plánu a přitom zvolit jinou cestu rozvoje.
Součástí celého systému je efektivní komunikace a vzájemná informovanost mezi
jednotlivými organizačními složkami uvnitř i vně systému. Jde o dlouhodobý proces,
který si vyžaduje odbornou péči a politickou vůli vrcholných představitelů obce
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a začleněných organizací. Do této oblasti spadá i neustálá komunikace s krajem, státními
úřady a ostatními subjekty jak uvnitř, tak i vně regionu. v tomto smyslu se jedná o
organizace a podniky v zájmové sféře obce.
Patří sem také neustálá propagace a prezentace Programu rozvoje, osvěta široké
veřejnosti a snaha o získání přízně a spolupráce veřejnosti při rozvoji obce.
Tímto bude naplňován princip partnerství, který zdůrazňuje aktivní spolupráci
rozhodujících institucí v regionu. Pro efektivní partnerství je potřebné splnit řadu
podmínek, ke kterým patří odborná a morální úroveň partnerů, vzájemný respekt a ochota
ke kompromisním řešením. Ceněna je spolupráce veřejného a soukromého sektoru při
řešení problémů ve společně užívaném území.

6.1. Vzor projektového listu
Pro identifikaci rozvojových projektů je navržen projektový list, který je závazně
používán pro všechny rozvojové projekty obce. Bude používán jako závazný dokument
v celém projektovém cyklu, zahrnující fázi přípravy, realizace, monitoringu a kontroly.
Níže předkládáme „vzor projektového listu“. V projektovém listu budou zaznamenány
údaje k dílčímu projektu.
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6.1.1. Projektový list
Tabulka č. 17 - Vzor projektového listu

Karta projektu č.1
Název projektu:
Obec Ctiboř

Investor / nositel projektu
Odpovědná osoba
Zařazení projektu do SP
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy
projektu)

Připravenost projektu
Investiční záměr
Projektová dokumentace
Doklady dle staveb. zákona
Výběrové řízení
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Odhad celkových nákladů
Předpokládaná doba realizace
Možnosti financování
Dotační
Z rozpočtu obce
Z darů
Z jiných zdrojů
Ostatní - poznámky a připomínky

VII. NÁVRH NA FINANCOVÁNÍ
7.1. Financování a schopnost realizovat rozvojové projekty
Základní ekonomický axiom, že vždy bude existovat více potřeb a přání než zdrojů
k jejich naplňování, platí i v regionálním rozvoji. K získání reálnějších představ o
možnostech daného území, resp. jeho správy (vedení managementu), může dobře
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posloužit analýza finančních možností. Ta se může skládat z analýzy rozpočtu obce,
identifikace běžných a investičních výdajů v minulosti a naplánované budoucnosti
a identifikace volných prostředků. Dále je třeba posoudit schopnost obcí sdružovat
prostředky. V zásadě je cílem identifikovat vlastní zdroje použitelné na financování nebo
kofinancování rozvojových projektů. Následně je třeba provést analýzu ostatních vnějších
zdrojů financování, tedy možnosti, kde lze vratné nebo nevratné prostředky na rozvojové
aktivity získat. v zásadě platí, že donor určuje pravidla použití svěřených fondů, a proto i
pravidla financování mohou mít vliv na škálu realizovatelných činností.
V neposlední řadě jde o posouzení vlastních schopností řízení rozvojových aktivit. Na
jedné straně totiž stojí schopnost přicházet s inovativními projekty a úspěšně se ucházet
o rozvojové fondy, ale na druhé straně stojí schopnost projektového managementu, tedy
řízení projektů tak, aby bylo dosaženo naplánovaných výstupů, a aby výsledky
naplňovaly původní očekávání.

7.2. Základní možnosti podpor
7.2.1. Programy pro programové období 2014-2020
Pro programové období 2014-2020 jsou připraveny nové programy, které budou
spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Proces
přípravy programů probíhá souběžně na úrovni EU a na národní úrovni.

Graf č. 5 - Alokace ESI fondů mezi programy v období 2014-2020
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Národní operační programy
1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený
Ministerstvem průmyslu a obchodu;
2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy;
3. Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
4. Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;
5. Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;
6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní
rozvoj;
7. Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města
Prahy;
8. Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
9. Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství;
10. Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství;

Programy přeshraniční spolupráce
1. Interreg V-A Česká republika - Polsko, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
2. Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, koordinovaný na území
České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
3. Interreg V-A Rakousko - Česká republika, koordinovaný na území České
republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
4. Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
Cíl EÚS 2014-2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro
místní rozvoj;
5. Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020,
koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce
1. Program nadárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE, koordinovaný na
území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
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2. Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE, koordinovaný na území
České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením
vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013);
3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinované na
území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.
4. Program meziregionální spolupráce ESPON 2020
5. Program meziregionální spolupráce INTERACT III
6. Program URBACT III
Programy byly vymezeny v návaznosti na 8 tematických okruhů stanovených na národní
úrovni, které představují „převodník“ mezi úrovní národních rozvojových priorit a cílů
a prioritních os jednotlivých programů. Tyto okruhy se opírají o řádně zdůvodněné
problémové analýzy zpracované resorty, kraji a zástupci měst a obcí a byly podrobeny
dlouhé, důkladné a detailní debatě a systematickému ověřování potřeb ze strany partnerů.
Programy jsou připravovány v gesci příslušných resortů a projednávány s relevantními
partnery regionálními, lokálními, hospodářskými i sociálními a také se zástupci
neziskového sektoru. Koordinací přípravy programových dokumentů jak na úrovni ČR,
tak i EU bylo usnesením vlády č. 650 ze dne 31. srpna 2011 pověřeno Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR.

7.3. Doplňkové možnosti
V předchozí kapitole jsou uvedeny možnosti dotačních titulů a podpor na léta 2016 -2025,
převážně z prostředků Evropského společenství.
Obec Ctiboř má možnost využít také řadu menších programů pod záštitou ministerstev
České republiky, které vyhlašují dotace vázané na konkrétní oblast podpory. Tyto
programy jsou vyhlašovány průběžně a řeší aktuální potřeby obcí v daných letech.
Dnes jsou k dispozici také odborné poradenské vyhledavače, kde podle předmětu
podpory nebo podle žadatele okamžitě vyhledá vyhlášený program. Mezi nejznámější
např. www.edotace.cz, www.mmr.cz odkaz na fondy EU (webový portál o fondech
financovaných z Evropské unie).
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Důležitým zdrojem finančních zdrojů mohou být také mnohá partnerství v národních
projektech a v projektech větších měst. Tyto projekty mohou také přinést obci pomoc pro
určitou cílovou skupinu obyvatel ve obci Ctiboř.

VIII. DATABÁZE PROJEKTŮ
Databáze projektů tvoří samostatně svázanou část, jelikož se jedná o „živý materiál“,
který bude průběžně doplňován a aktualizován v závislosti na požadavcích jednotlivých
členů samosprávy obce.

Tabulka č. 18 - Databáze projektů
ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU

INVESTIČNÍ
ANO NE

NÁKLADY V KČ

01

Vybudování kanalizace

20.000.000,-- Kč

02

Vybudování vodovodu

20.000.000,-- Kč

03

Výstavba místních
komunikací
Oprava místních komunikací

2.000.000,-- Kč

Výstavba či rekonstrukce
veřejného osvětlení
Obnova a rekonstrukce
obecního úřadu
Zateplení a fasády obecních
budov
Výstavba dětských hřišť

100.000,-- Kč

04
05
06
07
08
09
010

PRIORITA

Priorita 1
Infrastruktura
obce

50.000,-- Kč

1.200.000,-- Kč
1.000.000,-- Kč

Priorita 2
Občanská
vybavenost

400.000,-- Kč

Průběžná péče o historické a
drobné sakrální stavby
Údržba zeleně

20.000,-- Kč
20.000,-- Kč

011 Výsadby parků

Priorita 3
Životní
prostředí

012 Revitalizace rybníků
013 Podpora spolků

10.000,-- Kč

014 Podpora hasičů

50.000,-- Kč

015 Podpora jednorázových

10.000,-- Kč

společenských akcí
016 Podporavolnočasových

10.000,-- Kč

aktivit dětí, mládeže, ale i
seniorů
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