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Úvod
Strategie rozvoje obce Prosetín je aktivizačním nástrojem řízení rozvoje – s ohledem
na dispozice dané územním plánem formuluje představy o budoucnosti obce a navrhuje
způsoby, jak těchto představ dosáhnout. Strategie rozvoje obce je zpracována na období
2021 – 2026, tj. na 6 let.
Strategie rozvoje obce se věnuje oblastem, ve kterých chceme něco změnit či nově
vytvořit, podporuje efektivní využívání finančních prostředků obce i jeho celkového potenciálu.
Slaďuje představy jednotlivých subjektů (zastupitelů, občanů, organizací působících v obci,
podnikatelů apod.) o rozvoji obce, respektuje aktuální potřeby, regionální i historické
konsekvence a bere v úvahu místní limity rozvoje.
Strategie rozvoje obce je prostředkem k maximálnímu využití potenciálu území
prostřednictvím volných finančních prostředků obce, ale také absorpcí dotační podpory ze
strukturálních fondů, národních programů, krajských dotací i nadací a soutěží.
Strategie rozvoje obce se skládá z několika zásadních částí, bez jejichž vzájemné provázanosti
není možné dosáhnout požadovaných výsledků, tedy konkrétně:


analytická část,



návrhová a implementační část.

Postup zpracování
V lednu 2020 byly zahájeny práce na vytvoření strategických dokumentů pro svazek obcí
Mikroregionu Skutečsko-Ležáky v rámci projektu „Efektivní veřejná správa obcí Mikroregionu
Skutečsko – Ležáky“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010011. Na základě výběrového
řízení byla jako zpracovatel díla vybrána společnost AQE advisors, a.s., která má se
strategickým plánováním pro obce více než dvacetiletou zkušenost. Cílem projektu je
především dosáhnout širokého konsensu o rozvoji obcí a mikroregionu.
V lednu 2020 byl vytvořen dotazník v písemné i v elektronické podobě. Ten byl distribuován
mezi občany v průběhu února 2020, sběr byl ukončen na konci března 2020. Obyvatelé mohli
vyjádřit svůj názor na stávající stav v jednotlivých oblastech života v obci a také návrhy na
zkvalitnění a budoucí rozvoj obce.
V dubnu 2020 byl dotazník vyhodnocen společně s veřejně dostupnými statistickými daty. Na
tomto základě pak byla zpracována analytická část dokumentu, na kterou navázala
zpracována návrhová a implementační část, která popisuje cíle a budoucí rozvojové aktivity
obce, kterými budou cíle naplněny.
Do přípravy Strategie rozvoje obce Prosetín jsou zapojeny subjekty tak, aby došlo
prostřednictvím konsensu ke stanovení společných priorit všech aktérů participujících na
životě v obci a mikroregionu. Při tvorbě strategie byla důležitá jednotlivá setkání v obci tak
i se zástupci mikroregionu.
Mezi zapojené subjekty patří:


obecní úřad,



vedení obce,



dodavatel řešení,



občané a podnikatelé obce,



odborná veřejnost a zástupci mikroregionu.

V průběhu zpracování Strategie rozvoje
komunitnímu veřejnému projednání.

obce

došlo

k realizaci

kulatého

stolu

a ke
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A Analytická část
Analytická část popisuje aktuální stav, vývoj a rozvojové možnosti klíčových oblastí života
v obci Prosetín. Základním charakterem analytické části je zmapovat stav aspektů života na
daném území. Smyslem je vytvořit přehledný a podrobný koncept výstižně charakterizující
oblasti života v obci, které jsou pro následný vývoj v území klíčové. Při tvorbě analytické části
je zapotřebí přistupovat ke sběru informací s rozmyslem a s nadhledem. Cílem není zahlcení
daty a podání zcela vyčerpávajícího přehledu všech oblastí života v obci, ale především jejich
cílený výběr s ohledem na důležitost, která zohledňuje jejich provázanost a vzájemnou
závislost, tedy vytvořit vhodnou základnu pro následnou formulaci SWOT analýzy, vize a cílů.

A.1 Území
A.1.1 Základní informace
Obec Prosetín se nachází v okrese Chrudim, v Pardubickém kraji a spadá pod obec
s rozšířenou působností Chrudim (dále ORP), která je vzdálené asi 26 kilometrů. Od města
Skuteč je obec vzdálena pouhé 3 kilometry. Místními částmi jsou Horní Prosetín, Dolní
Prosetín a Klínek. K Prosetínu jsou připojeny osady Malinné a Mokrýšov, protéká jím
Mrákotínský potok. Rozloha obce je 5,31 km2, nadmořská výška dosahuje 421 m. n. m.
Obrázek 1: Poloha obce

Zdroj: www.mapy.cz, wikipedia.cz

Urbanistický základ obce je tvořen
uliční
oboustrannou
zástavbou
podél hlavní průjezdní komunikace
II. třídy č. 306, a také komunikace III. třídy č. 3061, se kterou tvoří křižovatku přibližně ve
středu obce. Tyto dvě komunikace dále doprovázejí souběžné místní komunikace, které tím
vytvářejí další uliční zastavění.
Prosetín má své malé centrum situované přibližně ve středu obce, kde se v bezprostřední
blízkosti u sebe nachází obecní úřad, pošta, kaple, základní škola či jiné objekty občanské
vybavenosti (obchod s potravinami). V obci je obecní knihovna, tělocvičná jednota Sokol,
působí zde také sbor dobrovolných hasičů. Obec spravuje také místní hřbitov.
Obrázek 2: Letecký pohled na obec Prosetín
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Tabulka 1: Souhrnné informace o obci
Název obce

Prosetín

Obec s rozšířenou působností

Chrudim

Pověřený obecní úřad

Skuteč

Pracoviště finančního úřadu

Chrudim

Katastrální pracoviště

Chrudim

Matriční úřad

Skuteč

Zdroj: ČSÚ

A.1.2 Historie obce1
První zápis o obci Prosetín, resp. o dvou osadách Prasetín a Malý Prasetín, pochází z roku
1445. Dle historických paralel se založení obce odhaduje do období let 1350 – 1370. O
původním názvu Prasetín hovoří dvě pověsti. Dle první se v okolí obce odehrála bitva, jejíž
vítěz – vůdce Pras – zde postavil dřevěnou tvrz s názvem „Prasův Týn“. Druhá pověst
odvozuje jméno obce z tehdejšího erbu majitele hrádku, který byl tvořen hlavou vepře.
Zvláštní postavení měla místní část Klínek, která patřila ke Špitálu skutečskému.
V roce 1838 došlo k přejmenování osad na Horní a Dolní Prasetín. Tehdy zde žilo 501 obyvatel
– 402 v Horním Prasetíně a 99 v Dolním Prasetíně.
Ke změně názvu obce došlo až po roce 1925, kdy byla tato změna úředně povolena. Od té
doby byly názvy osad Horní a Dolní Prosetín. Od roku 1952 vystupují tyto dvě osady jako
jeden celek. Důležitou součástí obce v její historii byl kamenoprůmysl. V 70. letech 19. století
začal místní rolník a hostinský František Holc s lámáním povrchových žulových balvanů, tehdy
pro čisté práce – výroba pomníků, sloupků, mezníků. Později se mu podařilo získat několik
dělníků a společně začali s výrobou dlažebního kamene. Svoji výrobu prodávali až ve Vídni,
postupně se podnik zvětšoval a vznikaly další lomy. Z původních tkalců a chalupníčků vznikali
postupem doby zkušení lamači a kostkaři, více než 80 % prosetínských občanů našlo obživu v
lomech. Kamenický průmysl sice na pár let ochromila první světová válka, od roku 1919 však
intenzita tohoto průmyslového odvětví opět rostla, jelikož rozvoj automobilismu, špatný stav
silnic a ulic vyžadoval zvýšenou potřebu dlažebního kamene. Dodnes je lom součástí běžného
života v obci a skýtá obživu nejen občanům místní obce, ale i rozsáhlého okolí.

A.2 Obyvatelstvo a ekonomická situace
A.2.1 Demografická situace
Následující kapitola přibližuje změny ve vývoji počtu obyvatel a věkové struktury v obci, která
významně ovlivňuje socioekonomické prostředí v obci.
V roce 2019 žilo v Prosetíně 825 obyvatel. Početní stav obyvatelstva se po mírném snížení
mezi roky 2011-2015 v posledních letech opět postupně zvyšuje. Je to dáno především
zvýšeným zájmem o stavební parcely v obci oproti větším sídlům v dosahu s bohatou
nabídkou pracovních příležitostí a také tím, že je obec velmi dobře situována – nabízí
autobusové i vlakové spojení a nachází se zde také vzdělávací objekty jak předškolního, tak
základního stupně.
Následující graf zachycuje vývoj počtu obyvatel v obci od roku 2009 do roku 2019. Zatímco
mezi lety 2011 až 2015 počet obyvatel soustavně klesal, od té doby opět každým rokem rostl,
což bylo dáno především důvody uvedenými výše. Největší absolutní nárůst obyvatel
zaznamenala obec mezi lety 2016 – 2017, kdy počet obyvatel vzrostl o 21.

1

Podkapitola o historii obce byla převzata z http://www.prosetin.eu/obec-1/historie/
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Graf 1: Vývoj v počtu obyvatel mezi lety 2009 – 2019
840

830

822

824

825

2018

2019

Počet obyvatel

820
810

808

803

800

800

801

798
791

790

789

790
780
770
760
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Rok

Zdroj: ČSÚ

Věková struktura obyvatel
Složení obyvatelstva podle věku patří k významným faktorům sociálně ekonomického vývoje
obce. Ve sledovaném období 2009 až 2019 mírně převažuje v obci dětská složka obyvatel nad
seniorskou, kolem 65 % obyvatelstva tvoří lidé produktivního věku. Hodnota indexu stáří
dosahovala na konci roku 2019 hodnoty 101, čili na 100 dětí připadá 101 seniorů, v roce
2009 činila hodnota indexu stáří 91, čili na 100 dětí připadalo 91 seniorů.
Věková struktura obyvatel obce Prosetín k 31. 12. 2019 představovala 18 % obyvatel
v předproduktivním věku (0 až 14 let), 65 % obyvatel v produktivním věku (15 až 64 let)
a 17 % obyvatel v poproduktivním věku (65 let a více). Průměrný věk dosahoval 41 let,
což je o 0,8 roku více, než byl průměrný věk v České republice (40,2). Oproti začátku
sledovaného období průměrný věk v obci porostl o 1,6 roku, což je trend provázející víceméně
celou republiku, kdy obyvatelstvo stárne.
Tabulka 2: Počet obyvatel dle věkových skupin v Prosetíně (31. 12. daného roku)

2009
2010

Počet
obyvatel
celkem
800
790

2011
2012
2013
2014

Rok

v tom ve věku (let)
0-14

%

15-64

%

65 a více

%

Průměrný
věk

118
123

15%
16%

575
564

72%
71%

107
103

13%
13%

39,4
39,7

808
803
798
791

135
131
126
128

17%
16%
16%
16%

567
564
555
545

70%
70%
70%
69%

106
108
117
118

13%
14%
14%
15%

39,4
39,7
40,2
40,3

2015
2016
2017
2018

789
801
822
824

130
131
146
145

17%
16%
18%
17%

540
546
543
541

68%
68%
66%
66%

119
124
133
138

15%
16%
16%
17%

40,5
40,7
40,3
40,5

2019

825

146

18%

532

65%

147

17%

41,0

Zdroj: ČSÚ
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Pohyb obyvatel
Vývoj počtu obyvatel území ovlivňují dva pohyby, a to přirozený a stěhování (migrace). Ve
sledovaném období 2009 až 2019 byl přirozený přírůstek, tj. počet narozených minus počet
zemřelých ve čtyřech letech v kladných hodnotách. V pěti letech byly tyto hodnoty negativní.
V letech 2009 a 2018 byla tato hodnota nulová.
Druhou složkou celkového přírůstku obyvatelstva je migrační přírůstek. Ten se skládá
z počtu přistěhovalých minus odstěhovaných obyvatel. Migrační přírůstek byl zejména
v posledních letech kladný.
Celkový přírůstek byl na začátku sledovaného období až do roku 2015 (s jednou výjimkou
v roce 2011) záporný, nicméně na konci sledovaného období začíná opět růst.
Tabulka 3: Pohyb obyvatelstva v obci Prosetín v letech 2009 – 2019 (k 30. 6. daného roku)

2009
2010
2011

Střední
stav
obyvatel
816
794
797

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Rok

Živě
narození

Zemřelí

Přistěhovalí Vystěhovalí

Přírůstek (úbytek)
přirozený stěhováním

celkový

7
8
15

7
9
9

9
4
21

22
13
9

0
-1
6

-13
-9
12

-13
-10
18

807
798
795
791

5
9
7
6

11
7
9
9

15
12
8
19

14
19
13
18

-6
2
-2
-3

1
-7
-5
1

-5
-5
-7
-2

792
812
824
824

4
13
8
9

5
6
8
5

30
28
13
15

17
14
11
18

-1
7
0
4

13
14
2
-3

12
21
2
1

Zdroj: ČSÚ

A.2.2 Ekonomická situace
Z hlediska trhu práce je důležité zmínit, že od roku 2014 se situace na trhu práce v Prosetíně
mění a dochází ke snižování podílu nezaměstnaných osob, na konci roku 2019 činí tento podíl
3,5 %, v roce 2014 činil 6,7 %. Na této situaci se projevil vliv dobré ekonomické situace v ČR.
V roce 2019 bylo v Prosetíně celkem 23 uchazečů o zaměstnání, které měl úřad práce
v evidenci. Oproti roku 2014, kdy těchto osob bylo 41, je to očividný pokles.
V roce 2020 bude vývoj podílu nezaměstnaných osob v Prosetíně i v jiných územních
samosprávných celcích ovlivněn budoucími projevenými ekonomickými dopady po přijatých
opatřeních proti šíření nemoci Covid-19. Očekává se, že nezaměstnanost bude růst,
respektive že již roste. Do konce roku 2020 se má dle dat zvýšit na trojnásobek.2
Tabulka 4: Vývoj podílu nezaměstnanosti a počtu uchazečů o zaměstnání (k 31. 12.)
Rok k 31. 12.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uchazeči o zaměstnání v evidenci ÚP - celkem

41

36

39

31

23

23

Uchazeči o zaměstnání v evidenci ÚP - dosažitelní

37

32

37

29

19

19

6,7

5,9

6,9

5,3

3,5

3,5

Podíl nezaměstnaných osob (v %) - celkem
Zdroj: ČSÚ

2

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí.
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Ekonomické subjekty
Mezi ekonomické subjekty patří domácnosti, podniky, ať už výrobní či prodejní subjekty, také
subjekty poskytující služby, stát (např. samospráva) atd. Důležitý je v obci tradiční
kamenoprůmysl, v bezprostředním okolí obce se nachází několik lomů (Lom Za Stodolou, Lom
Mokrýšov, Lom Mikšov). Mezi jiné podnikatelské subjekty na území obce patří kupříkladu:
S & D strojírna Prosetín, Štěpánek a Kopajová – Kozí farma, Zemědělské společnost Prosetín,
a.s. či Autoopravna Jiří Talácko – autoservis.
V obci dále funguje obchod se smíšeným zbožím COOP, řeznictví a uzenářství, rychlé
občerstvení nebo Česká pošta.
V obci bylo v roce 2019 evidováno 119 podniků se zjištěnou aktivitou, z toho 87 % tvořily
fyzické osoby (spolu se zemědělskými podnikateli), dle klasifikace CZ-NACE převládaly
v území subjekty v oblasti průmyslu, stavebnictví, konkrétně 43 %.
Tabulka 5: Podnikatelské subjekty podle právní formy (31. 12. 2019)
Registrované
podniky
192

Podniky se
zjištěnou aktivitou
119

162
149

104
93

Fyzické osoby podnikající dle jiného než živnostenského zákona

5

5

Zemědělští podnikatelé

6

5

Právnické osoby

30

15

Obchodní společnosti

16

12

.
.

.
.

Subjekty
Celkem
Fyzické osoby
Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona

Akciové společnosti
Družstva
Zdroj: ČSÚ

Poslední dostupná data ohledně rozdělení ekonomických subjektů v obci dle počtu
zaměstnanců pochází z roku 2013. Tehdy se zde nacházelo 63 podnikajících subjektů bez
zaměstnanců, 13 mikropodniků do 9 zaměstnanců a 5 malých podniků do 49 zaměstnanců. V
obci nebyl žádný střední a velký podnik s více než 50 zaměstnanci.
Tabulka 6: Podnikatelské subjekty podle počtu zaměstnanců
Subjekty

Registrované podniky

Počet subjektů bez zaměstnanců

63

Počet subjektů s 1-9 zaměstnanci - mikropodniky
Počet subjektů s 10-49 zaměstnanci malé podniky

13
5

Počet subjektů s 50-249 zaměstnanci - střední podniky

0

Počet subjektů s >249 zaměstnanci - velké podniky

0

Zdroj: ČSÚ
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A.2.3 Cestovní ruch
Velký význam nejen pro cestovní ruch mají
v Prosetíně a jeho okolí lomy. Kamenoprůmysl
byl jednu dobu hlavní obživou většiny místních
obyvatel, navíc obec proslavil nejen u nás, ale
i v zahraničí.
Prosetínská
žula
je
obecně
považována za jeden z našich technologicky
nejkvalitnějších granitů. Dnes je v provozu už
jen část těchto lomů, další jsou zatopené a lákají
místní i návštěvníky k relaxaci a odpočinku.
Přímo uprostřed obce se nachází zatopený
Žemličkův lom, které nabízí příjemné koupání.
Jihozápadně od centra obce se lze osvěžit
v Lomu Za stodolou, za osadou Mokrýšov se
nachází stejnojmenný lom. V těsné blízkosti
obce se nachází další lomy, jako příklad lze uvést
Zdroj: www.mapy.cz, autor Jiří Vašek
Lom Leštinka či Lom Zvěřinov. Fungujícími lomy jsou dodnes kupříkladu Lom Prosetín či Lom
Zárubka.
Zajímavou příležitost nabízí pěší turistika a cykloturistika v širším okolí. Katastr Prosetína
se nachází v oblasti Českomoravské vrchoviny a spadá do Národního geoparku Železné hory.
Oblast Geoparku Železné hory je rájem pro pěší turistiku a cykloturistiku. Celé území je velmi
hustě pokryto dobře značenou sítí turistických a cykloturistických tras. Přímo Prosetínem
prochází dvě cyklotrasy:



Cyklotrasa č. 4122 Přibyslav – Dašice vede skrze obec souběžně se silnicí III. třídy
č. 3061, její délka je 78 kilometrů.
Cyklotrasa č. 4114 Seš – Žďárec u Skutče o celkové délce 36,5 kilometru vedoucí
souběžně se silnicí II. třídy č. 3063.

Územím obce neprocházejí žádné značené pěší turistické stezky. V těsné blízkosti obce na
severozápadě se nachází Naučná stezka Stopy Ležácké tragédie. Jedná se o stezku
vedoucí po stopách odboje a tragických ležáckých událostí za druhé světové války. Turistická
trasa byla zpřístupněna v roce 2010, měří 13 kilometrů a má celkem 8 zastavení. Začíná ve
Vrbatově Kostelci, odkud pokračuje po zelené turistické značce přes Louku a Habroveč do
Ležáků, z Ležáků po modré turistické značce do Včelákova, a odtud po žluté značce přes
Vyhnánov, Paseky, Tisovec, Dřeveš, Vrbětice a Kvasín zpět do Vrbatova Kostelce.
Severovýchodně asi 4 km od obce se nachází druhá naučná
stezka, a to Žulová stezka horkami. Její délka je necelých
5 kilometrů a v sedmi zastaveních provede návštěvníky
nejen vznikem a vývojem kamenictví, stejně jako
pozůstatky těžby v dnes většinou již zatopených lomech
sloužících k rekreaci.
V centru obce na náměstíčku stojí Kaple Nejsvětější
Trojice (na fotce) s venku stojícím křížem. O pár metrů dál
se před školou nachází také Pomník obětem světových
válek. Dva kříže se nachází také v částech Malinné
a Mokrýšov, v Malinném je na návsi vybudován také
pomník.

3

http://cyklotrasy.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=1450
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Nejbližší ubytování nabízí lom Mokrýšov, který nabízí kromě možnosti ubytování také
možnosti uspořádání různých oslav či svateb. Jiné ubytovací prostory se na území obce
nenacházejí, návštěvníci mohou využít zařízení v jiných sousedních obcích či přímo ve městě
Skuteč.

A.3 Bydlení
Obytné území Prosetína je tvořeno převážně rodinnými domy, na konci obce směrem na
Dřeveš se nachází také domy bytové. Obec vlastní 8 bytových jednotek.
Dle stávajícího územního plánu, který zachovává architektonické a urbanistické hodnoty
a respektuje urbanistickou strukturu v obci, se urbanistický návrh orientuje především na
vytvoření dostatečné rezervy pro rodinné domy. V maximální možné míře je pro výstavbu
využito volných pozemků v rámci zastavěného území, stávajících proluk v obci. Případný další
rozvoj je možný pouze za předpokladu rozvoje veřejné infrastruktury s důrazem na důsledné
prověření již vymezených rozvojových ploch, ochranu nezastavěných a nezastavitelných ploch
a kulturních a přírodních hodnot území.
Zastavěné území obce vykazuje poměrně vysokou hustotu, která novou bytovou výstavbu
umožňuje pouze v jednotlivých případech, zároveň obec eviduje trvalou poptávku po
stavebních parcelách. Obec Prosetín disponuje pozemky určených k výstavbě rodinných domů
(pozemky ke Klínku, kde se připravuje 8 stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů).
Od roku 2014 bylo dokončeno 11 rodinných domů (byt v rodinném domě je stavba pro
bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení).
Tabulka 7: Počet dokončených bytů v obci
Rok

Byty
celkem

v rodinných
domech

v bytových
domech

2014

-

-

-

2015

4

4

-

2016

4

4

-

2017

1

1

-

2018

1

1

-

2019

1

1

-

Zdroj: ČSÚ

Dle Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 bylo v Prosetíně 267 domů, z toho 256 bylo domů
rodinných, 9 bytové a 2 ostatní budovy. Celkový počet bytů byl 357 bytů (v bytových
domech bylo dohromady 50 bytů, v rodinných domech 305). Z tohoto počtu bylo 292 bytů
obydlených a 65 neobydlených. Nejčastěji slouží neobydlené byty k rekreaci (chaty, chalupy),
konkrétně zde se jednalo o téměř 66 % neobydlených bytů. Ve třech případech se jednalo
o byty nezpůsobilé k bydlení, dva byty byly neobydlené z důvodu přestavby domu.
Tabulka 8: Domovní fond obce Prosetín
Celkový počet domů
obec Prosetín

267

Rodinné domy
256

Bytové domy

Ostatní budovy
9

2

Zdroj: SLDB 2011, ČSÚ, domovní fond
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Tabulka 9: Počet bytů v obci a jejich obydlenost (SLDB 2011)
Celkový
počet bytů

obec Prosetín

Počet
obydlených
bytů

357

Neobydlené byty
Počet
neobydlených
bytů

292

65

Slouží k
rekreaci

Přestavba
domu

43

Nezpůsobilé
k bydlení
2

3

Zdroj: SLDB 2011, ČSÚ → vlastní výběr → SLDB 2011 → počet bytů – obydlenost domu

Občané jsou dle výsledků z realizovaného šetření spíše nespokojeni s možnostmi pro výstavbu
rodinných domů, konkrétně bylo nespokojeno 45 % respondentů.

A.4 Doprava a infrastruktura
A.4.1 Dopravní obslužnost
Obec Prosetín je zapojena do integrované dopravy. Integrovaná regionální doprava
/IREDO/ je tarifní systém, ve kterém pracují všichni dopravci, kteří provozují veřejnou
autobusovou a regionální železniční dopravu.
Autobusová doprava – do obce zajíždějí linky č. 620771 v trase Miřetice-Skuteč a linky
č. 620778 v trase Vítanov-Hlinsko-Mrákotín-Skuteč. Provoz na těchto linkách zajišťuje
Arriva Východní Čechy a.s.
Autobusové spoje zastavují na zastávkách:







Prosetín,
Prosetín,
Prosetín,
Prosetín,
Prosetín,
Prosetín,

lom Dukla,
lom Mikšov,
škola (na fotce),
u hřiště,
Malinné,
Mokrýšov.

Železnice – v obci se nachází železniční
stanice Prosetín (na fotce), která je součástí
železniční
trati
č. 238
Pardubice
Havlíčkův Brod. Vede přes Chrudim,
Chrast u Chrudimi, Žďárec u Skutče,
Hlinsko v Čechách, Ždírec nad Doubravou
a Chotěboř.
Trať
je
v celé
délce
jednokolejná a je součástí celostátní dráhy.
Občané jsou dle výsledků z realizovaného šetření spokojeni s oblastí veřejné dopravy.
Konkrétně bylo velmi resp. spíše spokojeno 75 % respondentů.

A.4.2 Dopravní infrastruktura
Obcí prochází silnice II. třídy č. 306 spojující města Skuteč a Dřeveš. Je dlouhá 5,5 km
a prochází jedním krajem a jedním okresem. Úsekem vedoucí přes obec projede průměrně
2 037 vozidel za 24 hodin (výsledky sčítání na dálniční a silniční síti v ČR 2016).
Mimoto prochází obcí i silnice III. třídy č. 3061 spojující Mrákotín s Vrbatovým Kostelcem.
Místní částí Malinné prochází komunikace III/3062 (Mrákotín – Žďárec u Skutče) odbočující
směrem severovýchodním jižně od Prosetína (na severním okraji Mrákotína) z komunikace
III/3061. Dále prochází obcí místní účelové a obslužné komunikace.
Hlavní silnice II/306 je relativně frekventovaná (i díky nákladní dopravě z blízkých
kamenolomů), ale dílčí obchvat obce není v návrhovém období především z ekonomických
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důvodů reálný. Komunikace III/3061 je málo frekventovaná a pro její předpokládanou
intenzitu dopravy budu ve výhledu vyhovující, o silnici III/3062 platí totéž.
Územím obce prochází úsek cyklotrasy č. 4122 a cyklotrasy č. 4114.
V rámci dotazníkového šetření v obci byli občané tázáni, jaké investice by se měly dle jejich
názoru přednostně financovat z obecního rozpočtu (s možností označení až tří odpovědí).
Druhý nejvyšší počet hlasů získala od respondentů možnost „Komunikace, chodníky“,
konkrétně ji vybralo 50 % respondentů. Spokojenost s údržbou komunikací a chodníků v obci
není nikterak vysoká, pozitivní názor vyjádřilo 52 % respondentů.

A.4.3 Doprava v klidu
Protože se jedná převážně o zástavbu rodinných domků, je odstavování vozidel zajištěno
na soukromých pozemcích. Parkování je pro návštěvy možné převážně na soukromých
pozemcích, případně na místních komunikacích za splnění podmínek příslušného zákona.
Menších odstavných ploch je možno využít ve středu obce (kupříkladu kolem školy).

A.4.4 Technická infrastruktura
Vodovod - vodovodní síť v Prosetíně je vyhovující. Obec (i místní části) je vybavena
veřejným vodovodem, který je součástí skupinového vodovodu Hlinsko se zdrojem v úpravně
vody Hamry s odběrem vody z Hamerské údolní nádrže na Chrudimce. Dopravní systém vody
do Prosetína začíná v Hlinsku ve vodojemu Čertovina 850 m3 na kótě 615,12 m. n. m.,
pokračuje přes obec Holetín do vodojemu Oflenda 500 m3 a přes obec Mrákotín do Prosetína.
Provoz zajišťuje VAK Chrudim a.s.
Kanalizace a čistírna odpadních vod - v Prosetíně byla v roce 2019 vybudována veřejná
kanalizace, na podzim 2019 proběhlo zprovoznění čistírny odpadních vod Prosetín, na kterou
je obec napojena. Dle územního plánu bude nutnost realizace systémového řešení kanalizace
i v místní části Malinné.
Zásobování elektrickou energií - napájecím bodem sítě VN 35 kV je rozvodna 110/35 kV
Hlinsko a linka VN 933 (Prosetín) a VN 834 (Malinné). Z linky VN 933, která prochází po
severní straně obce Prosetín, jsou napojeny všechny odbočky pro stávající transformační
stanice v obci. Z linky VN 834 je připojena TS č. 0280 Malinné.
Plynofikace – obec Prosetín je plynofikována pomocí STL rozvodů zemního plynu. Rozvody
jsou napojeny z regulační stanice ve Skutči.
Veřejný rozhlas – v obci je zaveden veřejný rozhlas, jeho hlášení jsou zveřejňována také na
webových stránkách obce v sekci „Hlášení rozhlasu“.
Veřejné osvětlení – veřejné venkovní osvětlení je provedeno svítidly osazenými na sloupech
rozvodné sítě ČEZ. Na některých místech je řešeno osvětlení sadovými osvětlovacími stožáry,
které jsou napájeny samostatným kabelovým rozvodem (nová výstavba RD). V menší míře
jsou osazeny ocelové stožáry o výšce 8 až 10 m.
V rámci dotazníkového šetření v obci byli občané tázáni, jaké investice by se měly dle jejich
názoru přednostně financovat z obecního rozpočtu (s možností označení až tří odpovědí).
Možnost „Technická infrastruktura“ byla označena pouze 5% dotazovaných, stav této oblasti
považují občané tedy za uspokojující.
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A.5 Občanská vybavenost
A.5.1 Školství a vzdělávání
Na území obce Prosetín se v současnosti nachází
vzdělávací zařízení předškolního a základního
stupně. Základní škola a mateřská škola
Prosetín nabízí třídy ve všech devíti stupních
základního vzdělání a dvě třídy předškolního
vzdělání. Součástí školy je školní družina a školní
jídelna, zřizovatelem je obec Prosetín, dojíždí zde
také děti z okolních vesnic, ve kterých se škola
nenachází.
Kapacita (nejvyšší povolený počet žáků) 4:





základní škola: 220,
mateřská škola: 56,
školní družina: 60,
školní jídelna: 127 (počet přihlášených strávníků).

Občané jsou dle výsledků z realizovaného šetření velmi spokojeni s dostupností mateřské
a základní školy, spokojenost vyjádřilo shodně 96 % respondentů.

A.5.2 Sociální a zdravotní péče
V Prosetíně se ordinace lékařů nenachází. Nejbližší ordinace praktického lékaře sídlí ve Skutči
nebo v Hlinsku. Spádová nemocnice se nachází v Chrudimi. Výjezdové skupiny rychlé lékařské
pomoci, jejichž členem je lékař, se nachází v Chrudimi a Hlinsku, výjezdová skupina rychlé
zdravotnické pomoci se pak nachází ve Skutči. Stejně jako u zdravotní péče se v obci Prosetín
nenachází žádný objekt sociální péče. Sociální služby zajišťuje v přímé péči klientům zejména
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče.
V rámci MAS SKCH z.s. byl zpracován Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na
území MAS SKCH z.s., který je primárně určen samosprávě, poskytovatelům sociálních
služeb a jejich klientům, donátorům a dalším organizacím, které mohou rozvoj sociálních
služeb v regionu podpořit a ovlivnit. Dokument má za cíl přispět k rozvoji trvalé vzájemné
spolupráce a partnerství prioritně mezi obcemi i mezi všemi poskytovateli sociálních služeb
v regionu a tím umožnit zkvalitnění dostupnosti sociálních služeb a pro všechny obyvatele
území MAS SKCH z.s.
Občané jsou dle výsledků z realizovaného šetření spíše spokojeni s dostupností sociálních
služeb (68% spokojenost), ale ne příliš nespokojeni s dostupností zdravotních služeb
(spokojeno bylo pouze 57 % respondentů).

4

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Prosetín za školní rok 2018/2019.
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A.5.3 Sport, kultura a volný čas
Na území obce působí několik spolků či sdružení, které se významně podílejí na společenském
dění v obci:





Česká hasičská jednota Prosetín,
Sbor dobrovolných hasičů Malinné,
Prosetínský trojlístek o. s.,
Sportovní klub Sokol Prosetín.

V obci se nachází Sportovní areál Prosetín (viz
obrázek vpravo), který nabízí zázemí v podobě
dvou fotbalových hřišť, hřiště na tenis, košíkovou
či házenou. V provozu je také dětské hřiště.
Kromě fotbalových utkání se zde konají
kupříkladu také soutěže hasičů a jiné společenské
akce.
V obci se nenachází žádný kulturní sál či dům.
Letní akce jsou v řadě případů pořádány ve
sportovním areálu, místo pro akce v zimě či při
nepřízni počasí ale chybí. Právě absence
kulturního domu či sálu je dle občanů jedním z největších nedostatků obce.
Na území obce se nenachází žádné nemovité kulturní památky evidované v ústředním
seznamu kulturních památek ČR. V řešeném území jsou památky místního významu – kaple,
křížky, sochy, pomníky, apod. Za zmínku stojí především nově revitalizovaná Kaple
Nejsvětější trojice ve středu obce a Pomník padlých stojící před budovou ZŠ. Obec spravuje
také místní hřbitov.
I přes chybějící kulturní sál se v Prosetíně koná řada společenských akcí pro děti i dospělé.
V případě nutnosti zastřešeného prostoru využívají místní okolních obcí, které disponují sálem
či jiným společenským prostorem.
Mezi kulturní akce v Prosetíně patří kupříkladu tyto:









hokejbalový turnaj Garážcup,
Sokolský vejšlap,
Masopust,
Dětský den,
soutěže hasičů,
Sportovní ples a Hasičský ples,
Pálení čarodějnic,
vítání občánků.

Dle výsledků z realizovaného šetření je spokojeno s možnostmi sportovního vyžití v obci 84 %
respondentů, s podmínkami pro činnost spolků je spokojeno pouze 49 % respondentů.
Jednoznačně nejnižší spokojenost vyjádřili respondenti v oblasti kulturního vyžití. Zde
vyjádřilo kladný postoj pouze 20 % respondentů, což souvisí především s chybějícím
kulturním či společenským sálem/domem.

A.5.4 Bezpečnost
Dle mapy kriminality je index kriminality 5 v obvodním oddělení Skuteč ve výši 71,4 (rok
2019), což je v celorepublikovém srovnání nízká hodnota. V roce 2019 bylo v celém
obvodním oddělení spácháno 105 zjištěných trestných činů, z toho bylo objasněno 81, což
5

Index kriminality přepočítává počet trestných činů na 1000 obyvatel daného celku.
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odpovídá 77% objasnění. Zajištění veřejného pořádku a ochrany majetku obyvatel provádí
v rámci výkonu své služby Policie ČR. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry,
živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna Českou
hasičskou jednotou Prosetín a Sborem dobrovolných hasičů Malinné.
Tabulka 10: Index kriminality a trestné činy v obvodním oddělení Skuteč v roce 2019
Údaje

Obvodní oddělení Skuteč

Zjištěno trestných činů

105

Objasněno trestných činů

81

% objasnění trestných činů

77

Index kriminality

71,4

Zdroj: www.mapakriminality.cz

Obecně lze konstatovat, že obec Prosetín nepatří k obcím se zvýšeným bezpečnostním
rizikem a bezpečností situace koresponduje s celkově nízkou úrovní kriminality v obci a okolí.
Stavu odpovídá i výsledek dotazníkového šetření, občané jsou poměrně spokojeni
s bezpečnostní situací, konkrétně 71 % respondentů. Negativní hodnocení bezpečnosti je
spojeno zejména s dopravou v obci, rychlostí aut a chybějících chodnících.

A.5.5 Odpadové hospodářství
Nakládání s odpady v obci se řídí obecně závaznou vyhláškou obce Prosetín, vydanou
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Prosetín.
Tříděný komunální odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, velkoobjemových
kontejnerů a sběrného dvora. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny dle článku 3 zmíněné
vyhlášky na těchto místech:










pozemek p.č. 286/8 v k.ú. Prosetín, u čp. 169 („Dolní sídliště“),
pozemek p.č. 1004/1 v k.ú. Prosetín, u čp. 23 (AREX),
pozemek p.č. 498/1 v k.ú. Prosetín (u hřiště),
na komunikaci Prosetín-Mrákotín u čp. 130 („Horní Prosetín“),
pozemek p.č. 942/1 v k.ú. Prosetín („náves Klínek“),
pozemek p.č. 98/13 v k.ú. Prosetín (garáže u bytovky),
pozemek p.č. 1513/2 v k.ú. Prosetín (silnice-Dolní Malinné),
pozemek p.č. 1225 v k.ú. Prosetín (náves v Malinném),
pozemek p.č. 776/1 v k.ú. Prosetín (Mokrýšov).

Sběr papíru je dále zajišťován jeho odebíráním do nádoby v ZŠ a MŠ Prosetín. Sběr a svoz
nebezpečného komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jeho odebíráním
na předem vyhlášených přechodných stanovištích do zvláštních sběrných nádob k tomu
určených.
Sběr a svoz biologických odpadů rostlinného původu je zajišťován jejich odebíráním na
předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných kontejnerů
k tomu sběru určených. Biologický odpad rostlinného původu lze také odevzdat ve sběrném
dvoře, který je umístěn v areálu Technických služeb Hlinsko, na kompostárnu v areálu
skládky komunálních odpadů Hlinsko-Srní, Technických služeb Hlinsko.
Kovy lze odevzdat ve sběrném místě ve dvoře Obecního úřadu Prosetín nebo ve sběrném
dvoře, který je umístěn v areálu Technických služeb Hlinsko, s.r.o. v Hlinsku.
Dle výsledků z realizovaného šetření je se svozem odpadu v obci spokojeno 75 %
respondentů.
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A.6 Životní prostředí
Problematika životního prostředí představuje komplexní fenomén, kdy vnímání kvality
životního prostředí v obci je ovlivněno zejména lomem Zárubka a intenzitou dopravy na silnici
II. třídy č. 306. Z hlediska cílových charakteristik krajiny řešené území náleží do krajiny
lesozemědělské s předpokládanou vyšší mírou urbanizace. Z hlediska nejen historického je
zde důležitá také plochy těžby nerostů, vzhledem k několika lomům v okolí obce.
Obec Prosetín leží dle BPEJ v mírně teplém, mírně vlhkém klimatickém regionu. Průměrné
roční teploty se pohybují okolo 7 až 8 °C, průměrný roční úhrn srážek činí 550 – 650 mm.
Půdní fond - V celém území je evidováno 382,39 ha zemědělské půdy, jejíž rozloha se
v posledních letech nemění a 150,06 ha nezemědělské půdy. Půdy na území obce Prosetín
spadají z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu převážně do kategorie III. (půda
vyznačující se průměrnou produkční schopností).6
Tabulka 11: Druhy pozemků na území obce (ha)
31. 12. 2018 31. 12. 2019
Celková výměra

532,44

532,44

Zemědělská půda

382,39

382,38

Orná půda
Chmelnice

222,64
-

222,64
-

Vinice
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost

18,87
3,47
137,41

18,87
3,74
137,40

Nezemědělská půda

150,05

150,06

Lesní pozemek
Vodní plocha

39,48
4,24

39,48
4,24

Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha

11,04
95,29

11,07
95,27

Zdroj: ČSÚ

Syntetickým ukazatelem hodnotícím z hlediska využití půdy kvalitu území je koeficient
ekologické stability (KES), tj. poměr ploch ekologicky stabilních (v tomto případě lesních
ploch, TTP, vodních ploch a sadů) k plochám ekologicky nestabilním (orná půda a zastavěné
plochy). V případě Prosetína je KES roven 0,62, což znamená, že jde o území intenzivně
využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení autoregulačních pochodů
v ekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady
dodatkové energie.
Vodní toky – Prosetínem protéká Mrákotínský potok, ve středu obce se nachází Žemličkův
lom s možností koupání. Kolem obce se dále nachází řada dalších lomů, z nichž některé,
podobně jako lom Žemlička, nabízí občanům i návštěvníkům možnost koupání. Lom Mokrýšov
nabízí návštěvníkům také možnost ubytování či různé atrakce, kupříkladu možnost potápění.
Veřejná zeleň – dle územního plánu obce zůstává systém sídelní zeleně zachován, tzn.
převážně volně rozptýlená vysoká zeleň po celé ploše obce, aleje podél komunikací, vodotečí
a na plochách veřejného prostranství.
Dle webu www.zmapujto.cz nejsou v okolí obce černé skládky.7

6

https://bpej.vumop.cz
Zmapujto.cz je ekologický projekt s cílem bojovat proti nelegálním skládkám odpadu v ČR a přispět tak
k řešení této problematiky.
7
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Příroda – územní systém ekologické stability je tvořen nepravidelnou sítí ekologicky
významných segmentů krajiny, účelně rozmístěných na základě funkčních a prostorových
kritérií. V rámci lokálního ÚSES bylo v řešeném území vymezeno celkem 6 převážně funkčních
lokálních biocenter, které jsou propojeny soustavou lokálních biokoridorů, z velké většiny
funkčních, některé jsou však územním plánem navrženy k vymezení.
Ovzduší – kvalita ovzduší v obci je dobrá, na druhé straně je důležité zmínit existenci
kamenolomu Zárubka, resp. hluk, emise a zvýšenou nákladní dopravu s prací zde spojenou.
Z ročenky Českého hydrometeorologického ústavu z roku 2018 vyplývá, že území obce spadá
do oblasti, kde dosahují průměrné roční koncentrace PM2,5 hodnot okolo 12 - 17 μg.m-3, tedy
cca 60 % imisního limitu (25 μg.m-3), průměrné roční koncentrace PM10 hodnot do 20 μg.m-3,
tedy cca 50 % imisního limitu (40 μg.m-3) a průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu8 cca
45 % imisního limitu.
Dle výsledků z realizovaného šetření je spokojeno s množstvím a kvalitou zeleně v obci 60 %
respondentů, s kvalitou ovzduší pouze 50 % respondentů, s mírou hlučnosti v obci pak 56 %
respondentů. Nejedná se o nijak výraznou spokojenost, která je spojena především s lomem
Zárubka poblíž.

A.7 Správa obce
A.7.1 Obecní úřad
Obec Prosetín je územně samosprávným celkem s právní subjektivitou. Obec je spravována
zastupitelstvem, které je devítičlenné. Starosta obce je uvolněný. Základním urbanistickým
dokumentem pro řešení územního rozvoje obce je Územní plán Prosetín.
Obec navenek vystupuje jako právnická osoba. V právních vztazích vystupuje pod svým
jménem a nese zodpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Starosta: Ing. Michal Vychroň
Místostarosta: Vít Martin
Úřední hodiny:
pondělí
úterý – čtvrtek
pátek

7:00 – 12:00 a 12:30 – 16:30
7:00 – 12:00 a 12:30 – 15:00
7:00 – 12:00

A.7.2 Hospodaření a majetek obce
Základním plánem pro hospodaření obce je jeho rozpočet, který je každoročně schvalován
zastupitelstvem obce a který odráží základní priority rozvoje obce. Daňové příjmy obce
v absolutní výši od roku 2016 postupně rostou. Pozitivní vývoj je dán především pozitivním
vývojem ekonomiky České republiky, který zvýšil příjmy ze sdílených daní. Z tabulky je
vidět, obec disponuje na svém bankovním účtu s mírnou finanční rezervou (kladné hodnoty
salda). Kapitálové výdaje byly nejvyšší v roce 2018 a 2019, což souviselo s většími
investičními akcemi (budování kanalizace).
Tabulka 12: Hospodaření obce
Hospodaření/rok
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy

2016

2017

9 587 569,04

2018

2019

9

11 104 662,95

13 156 087,16

14 469 807,83

621 226,50

650 341,85

1 169 159,30

1 180 701,89

8

mezi jeho nejvýznamnější zdroje se řadí spalování pevných paliv v kotlích nižších výkonů, především
v domácích topeništích.
9
hodnoty dle účetní skutečnosti.
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Hospodaření/rok
Kapitálové příjmy

2016

2017

2018

2019

14 601,00

26 617,00

10 750,00

30 800,00

Neinvestiční přijaté transfery

1 686 454,00

1 584 106,60

1 401 804,90

1 967 552,00

Investiční přijaté transfery

1 446 319,09

4 000 000,00

21 540 008,27

32 740 470,02

Celkem příjmy

13 356 169,63 17 365 728,40 37 277 809,63 50 389 331,74

Běžné výdaje

7 690 228,71

8 561 407,29

7 274 561,27

10 186 933,13

Kapitálové výdaje

4 892 615,61

2 391 880,50

28 546 340,35

63 177 867,86

Celkem výdaje
Financování
Saldo

12 582 844,32 10 953 287,79 35 820 901,62 73 364 800,99
3 749,00

-75 065,34

-878 800,00

22 887 494,29

777 074,31

6 337 375,27

578 108,01

-87 974,96

Zdroj: Monitor státní pokladny

A.7.3 Vnější vztahy a vazba obce
Prosetín je součástí Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Skutečsko - Ležáky v okresu
Chrudim, jeho sídlem je Vrbatův Kostelec a jeho cílem je všeobecná ochrana životního
prostředí v zájmovém území, společný postup při dosahování ekologické stability zájmového
území, koordinace významných investičních akcí v zájmovém území, koordinace obecných
územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku, podpora, vzniku podmínek pro
vytváření pracovních příležitostí, zastupování členů svazku při jednání o společných věcech
s třetími osobami (orgány státní správy aj.), propagace svazku a jeho zájmového území.
Sdružuje celkem 12 obcí a byl založen v roce 2001.
Území obce spadá pod působnost Místní akční skupiny Skutečsko, Košumbersko
a Chrastecko, z.s, která působí na území 21 obcí v této oblasti. Místní akční skupina je
dobrovolným společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry
a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji
venkova, zemědělství a při získání podpory z Evropské unie a z národních programů,
krajských dotačních titulů pro svůj region, především metodou LEADER neboli propojením
aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku. Vznikla jako občanské sdružení se sídlem v Luži
v lednu 2013.
Prosetín je součástí Dobrovolného svazku obcí Komunální služby Hlinecko, svazek obcí,
který byl založen 29. 6. 2018. Členy svazku je 62 obcí Chrudimska, Litomyšlska, Pardubicka
a Ústeckoorlicka. Vznikl za účelem vzájemné spolupráce členských obcí svazku při
ekonomické činnosti, která je realizována ve prospěch všech členů svazku. Jedná se zejména
o spolupráci v oblasti zabezpečování čistoty obce, shromažďování, svozu a odvozu
komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití či zneškodnění. Svazek je
stoprocentním vlastníkem společnosti Technické služby Hlinsko, s.r.o., která tuto činnost
pro svazek vykonává.
Dle výsledků z realizovaného šetření je s komunikací úřadu obce velmi nebo spíše spokojeno
55 % respondentů.
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A.8 Dotazníkové šetření
V obci Prosetín proběhlo v únoru a březnu 2020 dotazníkové šetření mezi občany, jehož
výsledky jsou použity při tvorbě strategie rozvoje obce. Cílem bylo zjistit, jak jsou místní
s životem v obci spokojeni, co je trápí nebo co doporučují přednostně řešit. Výsledek šetření
je spíše pozitivní, i když k některým oblastem života měli respondenti negativní připomínky.
Průběh dotazníkového šetření (sběr) mohl být ovlivněn vyhlášením nouzového stavu v České
republice dne 12. 3. 2020, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky.
Šetření bylo doplněno o aktuální otázky rozvoje obce. Struktura respondentů odpovídala
věkové struktuře obyvatel obce, celkem se podařilo získat 46 vyplněných formulářů (8,5 %
občanů obce starších 18 let).
S obcí jako místem pro život je spokojeno 89 % respondentů, s mezilidskými vztahy v obci
je spokojeno pouze 64 % respondentů. V komentářích k otázce „místo pro život“ lidé
uvedli, že se jim zde líbí příroda a klid. Větší nespokojenost se týkala mezilidských vztahů –
některé komentáře směřovaly k rozdíleným názorům na rozvoj obce a chybějící soudržnosti
mezi obyvateli i vedením obce.
Otázka: Jak jste spokojen/a s životem v obci z následujícího pohledu
MÍSTO PRO ŽIVOT (%)

MEZILIDSKÉ VZTAHY (%)

64
11

89
36

Spokojen(a)

Spokojen(a)

Nespokojen(a)

Nespokojen(a)

Otázka: Co se Vám v obci nejvíce líbí nebo nelíbí?
LÍBÍ
 fungování ŠKOLKY A ŠKOLY (kvalita,
přístup, vybavení)

!

 příroda
 činnost a snaha starosty budovat a
získávat dotace, avšak v rozumné míře a
postupně. Nejsem pro velké zadlužování
obce.
Plusy:
kanalizace,
chodníky,
osvětlení, cesty, parcely pro bydlení,
vylepšování a rekonstrukce školy.

!
!

 kultura a sport na hřišti
 vlakové spojení
 kvalitní škola

!
!
!

 kaplička
 památník před školou

!
!

NELÍBÍ
nedostatek služeb (hostinec,
kadeřnictví) a prostor pro kulturní
aktivity
chybí kvalitní hospoda
nejednota názorů v chodu obce ze strany
zastupitelů, suverénní jednání
místostarosty Vychroně - neinformovanost
o záměrech s kamenolomem (drtič tu
nechceme), u jednání zastupitelstva mi
chybí všechny body jednání s výsledkem,
kdo byl pro a proti.
chybí kulturní místnost - sál
neútulnost veřejného prostranství
chybí hostinec a místo k pořádání
společenských akcí v zimním období
stav vozovek
zeleň
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LÍBÍ
 vysoká úroveň ZŠ a MŠ
 péče zastupitelstva obce o neustálé
zlepšování prostředí
 upravené domy a cesty (chodníky)
 dobře zásobované obchody
 je tu škola a školka
 péče o seniory, společné akce
 dopravní obslužnost (vlak, autobus)
 opravená ZŠ, chodníky, kaplička, MŠ
 vlakové spojení do města

 vlak
 příroda, možnost se realizovat
 máme vše, co potřebujeme

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

 postupné opravení cest což také není
úplně
top
z
hlediska
neosazování
obrubníku kolem nového asfaltového
potahu . Toť vše.
 momentálně se mi líbí akorát nově
zrealizovaná kanalizace.
 práce úřadu pro zlepšení podmínek pro
život.
 dostupnost ZŠ, MŠ, obchod
 hezká příroda okolo, lomy

!

 možnost sportovního vyžití

!

 rekonstrukce základní školy

!

 prostředí, Klid

!

 dobře zásobený obchod

!

NELÍBÍ
komunikace
vyřešení komunikace - škola směr
Leštinka
mezilidské vztahy
chybějící kultura (kulturní dům, sál)
špatné cesty (bláto)
doprava z lomu Zárubka (rušivý element),
jezdí čím dál více aut, nedá se ani pořádně
větrat (hluk, prach)
chybí hospoda, sál na společenské akce
chybí sociální služby - kadeřnice
kamionová doprava
chybí hospoda (společenská místnost)
průjezdy velkých aut
prostory obecního úřadu
chybí kadeřnictví
chybí hostinec a místo k pořádání
společenských akcí
Není možnost kde udělat kulturní akci přes
zimu

!

jednání starosty

!

znevýhodnění vlakové dopravy po
zavedení spěšných vlaků
místní komunikace
přístup starosty, rozdělení skupin,
zastrašování drtičem, šetření na úkor
investic
není hřiště pro opravdu malé děti nic kam
by mohly matky s dětmi a kočárky jít si
vyhrát. Prodávají se poškozené pozemky
na které obec dostala dotace. Na
pozemcích jsou skryté vady. Nejsou
cyklostezky, obcí projíždí x desítek
souprav kamionů do nedalekého lomu.
Kamiony se nemohou na nové ale pro ně
uzké vozovce vyhnout. Lámou nové žulové
obrubníky a poškozují nové vozovky. Děti
nemohou bezpečně docházet do školy a
zpět.
nejsou chodníky, bezpečnost v obci je
nulová. Poplatky za kanalizaci jsou
přehnané obec chce krmit svojí kasu z
kapes občanů. Starosta je neschopný, k
lidem se chová strašně a nedokáže nic
zařídit a rozhodnout. Absolutně obec
neuznává Hasičský sbor v obci a hlavně
výjezdovou jednotku hasičů, zázemí a
vybavenost, vše musí shánět velitel.
upadá úroveň kulturních akcí viz.
fotbalové slavnosti s návazností
chybějícího hostince, a chybějících plesů.
Náhradní konání v okolních obcích není
optimální.
absence přechodu pro chodce před ZŠ
jako velká ostuda Prosetína

!
!
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LÍBÍ
 dostupnost dopravní obslužnosti
 hřiště včetně činnosti Sokola

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Otázka: Jak se nejčastěji dopravujete
do zaměstnání/do školy/k lékaři?
(možnost více odpovědí)
84 %
auto
38 %
autobus
38 %
vlak

NELÍBÍ
hluk a střílení v okolních lomech
doprava nákladních vozidel převážejících
materiál z lomu
žiji zde skoro 7let a za tu dobu se tu
zmenila pouze tocna pro autobus. Žádné
hřiště, ani jiné vyžití pro děti!!!!
není dostatečně prováděna údržba zeleně
stav komunikací ( nemyslím po kanalizaci
- ale obecně) - v některých částech jsou
jenom bahnité cesty. Chybí chodníky.
zanedbaná zeleň na veřejných plochách
chybí sál pro společenské akce
nepořádek v obci celkově, volně pobíhající
psy.
provoz nákladních automobilů z lomu
pseudo dětské hřiště jako ostuda
Prosetína
na většině území obce chybí chodníky
nebo jsou hodně zanedbané
Plánujete se v příštích 5 letech
odstěhovat z obce?
91 %
ne
4%
ano, do obce v regionu
4%
ano, do obce mimo region

9%
pěšky
9%
kolo
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Otázka: Úroveň spokojenosti s kvalitou života a životního prostředí v obci.

Dostupnost sociálních služeb
Dostupnost zdravotní péče
Podmínky pro činnost spolků
Možnosti nakupování
Komunikace úřadu obce
Údržba komunikací a chodníků
Svoz odpadu
Bezpečnost v obci
Veřejná doprava
Množství a kvalita zeleně
Kvalita ovzduší
Míra hlučnosti
velmi spokojen(a)

63
48
39

5
9
10
27
15
14
24

49
40
38
51
48
50

23
25
10
14
12

spíše spokojen(a)

21
36

50
36
44

11
7
39
12
15
9
27
18
23
25
16
9
18
11
14
11
33
7
43
7
32
12

spíše nespokojen(a)

velmi nespokojen(a)

Pozitivní hodnocení:
 Dostupnost sociálních služeb (vybrané komentáře respondentů: v případě potřeby možnost
využít dobrých služeb charity)
 Možnosti nakupování (komentáře: v porovnání s jinými vesnicemi máme obchod dobře
zásobený a otevírací doba je dobrá, máme i masnu.)
 Svoz odpadu (komentáře: více kontejnerů)
 Bezpečnost v obci (komentáře: chybí přechody v obci – u školy, u samoobsluhy, u bufetu
atd. hasiči; přes obec jezdí hodně kamionů, což způsobuje hluk; návrhem je pořídit
zařízení s měřením rychlosti)
 Veřejná doprava (komentáře: dobrá dostupnost vlaků i autobusů)
Výhrady:
!

Dostupnost zdravotní péče (komentáře: prozatím je dostupnost zdravotní péče vcelku
dobrá. Skuteč je v dosahu, jen stárnou zubaři, bude jich nedostatek).

!

Podmínky pro činnost spolků (komentáře: chybí větší podpora obce a nedostatek vhodných
prostor pro spolkovou činnost)

!

Komunikace úřadu obce (komentáře: nesoulad mezi starostou a místostarostou)

!

Údržba komunikací a chodníků (komentáře: chodníky nejsou je jen jeden, cyklostezky
nejsou, komunikace se neopravují a když tak bez obrubníků jen 5cm asfaltu a by to tak
nějak vydželo; Chybí léta některé komunikace. Obyvatelé "Dukly" nemají vhodnou
komunikaci 60 let. vázne zimní údržba )

!

Množství a kvalita zeleně (komentáře: špatně se to hodnotí teď po kanalizaci. Mnohé
travnaté plochy jsou totiž zdevastované a zavezeny tunami štěrku. Ty plochy, co zůstaly,
jsou špatně udržované. Pracovníci obce sekají až přerostlé trávy, mnohdy jednou za
sezonu. Občané jsou líni posekat obecné pozemky před vlastním plotem)

!

Kvalita ovzduší (komentáře: ovzduší nám tu poškozují kamiony, které jezdí do nedalekého
lomu Zárubka; V některých oblastech v obci - od školy na konec Klínku vysoká prašnost projíždějící nákladní auta s kamenolomu Zárubka zásadně neplachtují, jezdí rychle
a bezohledně - dlouho trvající problém; v topné sezóně je také problém s některými, kteří
pálí různé věci)
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!

Míra hlučnosti (komentáře: kvůli kamionům je strašný hluk v obci)

Otázka: Úroveň spokojenosti s materiální vybaveností a vzděláváním.

Možnost výstavby rodinných domů
Možnosti kulturního vyžití 2

Možnosti sportovního vyžití

45

10
18

40

27

Dostupnost mateřské školy
Dostupnost základní školy
velmi spokojen(a)

35

spíše spokojen(a)

10
40

57

9

71

25

80
spíše nespokojen(a)

16

7
22
22

velmi nespokojen(a)

Pozitivní hodnocení:
 Možnosti sportovního vyžití (komentář: SK sokol. Jen by to ještě chtělo hřiště pro malé
děti.)
 Dostupnost mateřské školy (komentář: pochvala od občanů na fungování; vysoká úroveň
MŠ, vybavenost, kapacita...)
 Dostupnost základní školy (komentář: pochvala od občanů na fungování; vysoká úroveň
ZŠ, vybavenost, kapacita...)
Výhrady:
!

Možnost výstavby rodinných domů (komentář: nejsou parcely na výstavu RD. Připravovaná
zóna v Klínku je nedostačující. Zájem o výstavbu je větší než nabídka.)

!

Možnosti kulturního vyžití (komentář: chybí kulturní dům; co tu je? (seniorklub... a dál?
Pro děti?); obec prodala místní hostinec se sálem a není možno pořádat žádné kulturní
akce, protože majitel objekt uzavřel)

Otázka: Co Vám v obci nejvíce chybí?
o kulturní dům se sálem, s prostory pro konání akcí apod.,
o hostinec, obecní sál nebo dům pro kulturní akce. Dětské hřiště na úrovni,
o pošta, kulturní dům, přechody pro chodce (hlavně u ZŠ a obchodu!!!), žádné lavičky na
zastávkách, žádná železniční stanice (resp. budova v otřesném stavu), volně pobíhající psi,
o dětské hřiště, odpočinková a relaxační zóna, kulturní prostory, vybavení JSDH, klid kvůli
průjezdu kamionů,
o pošta, kulturní dům, přechody pro chodce (hlavně u ZŠ a obchodu!!!), žádné lavičky na
zastávkách, žádná železniční stanice (resp. budova v otřesném stavu), volně pobíhající psi.
o neinformovanost o činnosti zastupitelů, jednání zastupitelstva, plány v obci, konkrétní
vyjádření zastupitelů, hlasování zastupitelů - kdo byl pro a kdo proti; chybí kulturní
zařízení.
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Otázka: Jaké investice by se měly přednostně financovat z obecního rozpočtu? (%,
možnost tří odpovědi)
Přednostně by se
mělo investovat
dle respondentů
do vybudování
kulturního
zařízení v obci,
do chodníků a
komunikací a do
podpory spolků a
akcí v obci

Kulturní zařízení

75

Komunikace, chodníky

50

Podpora spolků a akcí

32

Řešení bezpečnosti

16

Podpora individuální bytové výstavby

16

Školní zařízení

16

Sportoviště

14

Zeleň v obci

14

Rozvoj sociálních služeb pro seniory

11

Opatření reagující na klimatické změny

9

Technická infrastruktura

5

Zlepšení informovanosti/komunikace s…
Jiné (dětské hřiště)

5
2

Rozvoj cestovního ruchu

2

Zkvalitnění odpadového hospodářství

2

Parkovací stání

2

Otázka: Připomínky, komentáře občanů (text ponechán dle znění respondentů).
o mohly by se udělat chodníky v ulicích a svoz odpadu je drahý, za méně peněz jezdí jinde
každý týden,
o chceme trvalé akceptování referenda občanů obce s odmítavým postojem k drtiči
v kamenolomu, popř. ke zvýšení výroby, které pouze povede k budoucí snaze o drtič.
Chceme klidnou a čistou obec,
o vstřícnější komunikace se starostou obce,
o obec by se měla více angažovat (dotace?) na rekonstrukci zázemí na hřišti. Fotbal se hraje
na solidní úrovni ve všech věkových kategoriích - o to je větší ostuda po celém kraji ze
stávajícího stavu,
o nemám žádné připomínky,
o doufáme, že to k něčemu bude,
o stále větší provoz z lomu Zárubka (hluk, v létě prašnost, nedá se jít po komunikaci - není
chodník), auta nedodržují rychlost (radar?), zadní cesta z Klínku tragédie, nedá se jít
(asfalt), po silnici také ne (auta z lomu),
o vlak na Hlinsko v 8:35 aby zastavoval,
o nezapomínat na okrajové části obce,
o doufám, že tento dotazník bude mít nějaký výsledek. Děkuji.
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pohlaví

Otázka: Struktura respondentů (%)

muž
žena
18-35

věk

53
47
22

36-50

32

51-65
66 a více let
žijí v domácnosti děti mladší 18 let
nežijí v domácnosti děti mladší 18 let

26
20
49
51
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A.9 Východiska pro návrhovou část
Východiska pro návrhovou část jsou zpracována zejména na základě poznatků
z charakteristiky obce, šetření názorů obyvatel a výstupů z průběžných jednání a rozhovorů.
SWOT analýza pomůže přehledně identifikovat silné i slabé stránky obce, příležitosti rozvoje či
budoucí hrozby. Ze SWOT analýzy se také vychází při stanovení návrhů opatření a dalšího
zaměření rozvojového plánu obce a zpracování záměrů akčního plánu.
Silné stránky

Slabé stránky

Ekonomický rozvoj obce

Životní prostředí

+

Nízký podíl nezaměstnaných osob – výborná
situace na trhu práce.

-

Těžba v kamenolomu Zárubka (prach,
intenzita a hluk ze silniční dopravy).

+

Blízkost města Skuteč (i z hlediska lokální
ekonomiky).

-

Horší hodnota koeficientu ekologické
stability.

+

Přítomnost stabilních ekonomicky aktivních
subjektů v obci.

+

Fungující obchod se smíšeným zbožím,
řeznictví a uzenářství, rychlé občerstvení
nebo Česká pošta.

Správa obce, sociální a zdravotní oblast
-

Nedostatečná kooperace mezi zastupiteli
obce (názory občanů z dotazníkového
šetření).

-

Slabá propagace obce (dovnitř i ven)
a nedostatečná komunikace (názory občanů
z dotazníkového šetření).

Obyvatelstvo
+

Stabilní růst počtu obyvatel v obci (růst od
roku 2015).

-

Podmínky pro činnost spolků.

+

Příznivý index stáří.

-

Mezilidské vztahy v obci (názory občanů
z dotazníkového šetření).

Životní prostředí
+

Zavedený systém svozu odpadu.

Správa obce, sociální a zdravotní oblast
+

Klidné místo pro život/bydlení.

+

Komunikace s občany, úsilí o otevřený
přístup obce.

+

Spokojenost místních občanů.

+

Stabilní finanční situace obce.

+

Bezpečnost v obci.

+

Existence jednoty hasičů Prosetín a sboru
dobrovolných hasičů Malinné.

+

Fungující sociální péče v obci.

Infrastruktura
-

Neuspokojivý stav chodníků a některých
místních komunikací v obci.

Školství, vzdělávání a aktivity volného času
-

Absence prostor pro společenské a kulturní
akce a zázemí pro spolky (neexistence
kulturního domu).

Infrastruktura
+

Kvalitní dopravní spojení obce autobusovou
a železniční dopravou.

+

Existence cyklotras v obci.

+

Technická infrastruktura (vodovod, elektro,
kanalizace, plynofikace).

+

Obec disponuje pozemky určenými
k výstavbě rodinných domů10

Školství, vzdělávání a aktivity volného času
+

Spokojenost uživatelů MŠ, ZŠ.

+

Kapacita a kvalitní zázemí MŠ, ZŠ.

+

Aktivní spolky a organizace nabízející
širokou nabídku kulturních, sportovních a
společenských akcí.

10

Dle názorů občanů z dotazníkového šetření počet pozemků nedostačuje poptávce.
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+

Existence sportovního areálu.

Příležitosti

Hrozby

Ekonomický rozvoj

Ekonomický rozvoj

 Rozvoj drobného podnikání (kadeřnictví

!

apod.).
 Využití dotačních příležitostí pro financování

rozvoje obce.
Obyvatelstvo
 Koordinovaný růst počtu obyvatel.

Životní prostředí
 Rozšíření ploch trvalých porostů zeleně

v obci a krajině (obnova liniové zeleně, alejí
atd.).
 Systematická obnova a údržba zeleně.
 Vytvoření nových tras/stezek - prostupnost

obce, spojení do okolních obcí.
 Podpora využívání ekologických zdrojů

vytápění, energie, úspor vody.
Správa obce, sociální a zdravotní oblast
 Budování otevřeného úřadu.
 Participativní přístup k řízení a rozvoji obce.
 Podpora zdravotní péče, rozšiřování péče

o seniory.

Snížení příjmů ze sdílených daní kvůli
zhoršení kondice české ekonomiky, zhoršení
financování obce.

Obyvatelstvo
!

Celorepublikový trend stárnutí populace.

Životní prostředí
Legislativní změny týkající se nakládání
s odpady (omezení skládkování).
! Zvyšující se produkce odpadu.
! Ohrožení obce a jeho zázemí suchem,
úbytek spodní vody v krajině.
Správa obce
!

!

Nárůst byrokracie a zvyšování
administrativní náročnosti veřejné správy.

Infrastruktura
!
!

Zvyšující se nároky na technickou
infrastrukturu.
Zvyšující se motorizace a tranzitní doprava.

Školství, vzdělávání a aktivity volného času
!

Trávení volného času mimo obec.

 Využití dotačních prostředků a spolupráce

s okolními obcemi.
 Spolupráce a členství obce v rozvojových

sdruženích.
Infrastruktura
 Zvyšování bezpečnosti dopravy (chodníky,

přechody v obci atd.).
 Možnosti doplnění pěší a cyklistické

prostupnosti území.
Školství, vzdělávání a aktivity volného času
 Vybudování kulturně-společenského centra

v obci
 Rekonstrukci zázemí na hřišti
 Vytvoření prostoru pro malé děti (dětské

hřiště apod.)
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B Návrhová část
Návrhová část Strategie rozvoje obce Prosetín vytyčuje základní směry budoucího vývoje obce
do roku 2026 a umožňuje vedení obce komplexně identifikovat potenciál rozvoje obce ve
střednědobém až dlouhodobém období.
Obrázek 3: Struktura návrhové části

Vize

Aktivity

Opatření

Priority

Cíle

B.1 Vize
Co je vize? Vize určuje představu o budoucnosti obce, vyjadřuje, jak se bude obec rozvíjet
a měnit.

Prosetín, obec na pevných základech
Obyvatelé obce se v obci cítí spokojeně a bezpečně. Hojně se
zapojují do společenského a kulturního života, aktivně se podílí
na rozvoji obce.
Velikost obce je stabilizovaná, daří se usměrňovat charakter
a vizuální podoba výstavby v obci.
Místní komunikace a chodníky jsou opraveny, obec disponuje
kvalitní technickou infrastrukturou. K bezpečnosti dopravy
přispívá respektování chodců a v rámci možností i zvýšený
počet bezpečnostních prvků. Zlepšilo se propojení do
jednotlivých částí obce, krajina v okolí je dobře přístupná –
v okolí obce jsou vytvořeny vycházkové trasy, polní cesty
v katastru obce jsou v dobrém stavu. Plochy zeleně se rozvíjejí
a udržují podle jasně stanovené koncepce a účelu využití.
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V obci je dostatek příležitostí pro kvalitní sportovní a kulturní
vyžití, včetně kulturního domu a modernizovaného sportovního
areálu.
B.2 Priority a cíle
Priority představují ucelené, tematicky orientované celky, které jsou konkrétněji rozpracovány
do nižších hierarchických úrovní.

1. Technická a dopravní infrastruktura
cíl: udržovat a zkvalitňovat technickou i dopravní infrastrukturu v obci

2. Občanská vybavenost a cestovní ruch
cíl: zkvalitňovat občanskou vybavenost a propojit místní život
s cestovním ruchem

3. Veřejná prostranství a zeleň
cíl: pečovat o veřejná prostranství, přírodu a krajinu

4. Správa obce
cíl: rozvíjet komunitní život v obci, podporovat efektivní správu a využití
majetku obce

B.3 Opatření a rozvojové aktivity
Opatření konkretizují cíle a zpřesňují priority, ve kterých se bude obce rozvíjet. Aktivity
konkretizující opatření jsou specifikovány v tabulkové podobě s následující strukturou.
Název
aktivity/projektu
Název aktivity

Důležitost
Důležitost
aktivity:
- vysoká
- střední
- nízká

Termín
realizace
Předpokládané
datum realizace
(důležitá
provázanost na
rozpočet)

Odhad nákladů
na realizaci
(v tis. Kč)
Náklady dle
rozpočtového
výhledu/dle
projektu/nyní
nelze
určit/nestanoveno/
dle potřeby –
celkové náklady,
roční, průběžné u
opakujících se
aktivit

Zdroj
financování
Rozpočet obce
/ dotace/
nestanoveno –
z čeho bude
daná aktivita
financována

Komentář: informace o stavu, vysvětlení aktivity, přínos a cokoliv důležitého k aktivitě.
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Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura
Opatření 1.1 Technická infrastruktura
V rámci tohoto opatření bude řešena veškerá dostupná a plánovaná technická infrastruktura
v obci. Bezproblémové napojení domácností na technickou infrastrukturu patří k službám,
které obec poskytuje pro zajištění kvality života svých občanů. V oblasti odpadů a nakládání
s nimi je kromě udržení stávající nabídky služeb třeba zajistit jejich další vývoj, a to
s ohledem na stále nové technologie v oblasti odpadového hospodářství. Nadále je žádoucí
posilovat motivaci občanů ke třídění odpadů.
Rozvojové aktivity
Odhad
nákladů na
realizaci
(v tis. Kč)

Zdroj
financování

Název aktivity/projektu

Důležitost

Termín
realizace

Vybudování komunitní
kompostárny

Vysoká

2021

5 000

Rozpočet
obce/dotace

Průběžně

Nyní nelze určit

Rozpočet obce/
svozová firma

Komentář: vybudování komunitní kompostárny.
Zefektivnění
odpadového
hospodářství

Střední

Komentář: propagace třídění, postupné rozšíření využití kompostérů v domácnostech.
Oprava dešťové
kanalizace v Prosetíně

Střední

Nyní nelze určit

Rozpočet obce/
dotace

2022 - 2024

30 000

Rozpočet obce/
dotace

2024 - 2026

18 000

Rozpočet obce/
dotace

Do roku 2026

Nyní nelze určit

Rozpočet obce/
dotace

Do roku 2023

Komentář: oprava dešťové kanalizace v Prosetíně.
Odkanalizování místní
části Malinné

Střední

Komentář: odkanalizování Malinné.
Odkanalizování místní
části Mokrýšov

Střední

Komentář: odkanalizování Mokrýšov.
Modernizace veřejného
rozhlasu

Střední

Komentář: postupná modernizace veřejného rozhlasu v Malinné a Mokrýšově (bezdrátový rozhlas).
Vybudování sběrného
dvora v obci

Nízká

2026

Nyní nelze určit

Rozpočet obce/
dotace

Komentář: záměr k vybudování sběrného dvora v obci (dlouhodobá aktivita).

Opatření 1.2 Dopravní infrastruktura a obslužnost, vč. bezpečného pohybu
obyvatel
V rámci opatření budou realizovány aktivity, které povedou k budování či rekonstrukci
místních komunikací, chodníků, zajištění bezpečného pohybu obyvatel v obci a odpovídající
obslužnosti obce (autobusové a vlakové spojení).
Rozvojové aktivity

Název aktivity/projektu

Důležitost

Termín
realizace

Oprava a dostavba
chodníků u vybraných

Vysoká

Průběžně

Odhad
nákladů na
realizaci
(v tis. Kč)

Zdroj
financování

Nyní nelze
určit

Rozpočet obce/
dotace
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Název aktivity/projektu

Důležitost

Termín
realizace

Odhad
nákladů na
realizaci
(v tis. Kč)

Zdroj
financování

komunikací
Komentář:
o postupná realizace oprav a vybudovaní chodníků (podle technických možností konkrétního
úseku),
o primárně vybudování chodníku v obci podél komunikace ve směru na Mrákotín.
Vybudování/
modernizace místních
komunikací v obci

Vysoká

Do roku 2026

Náklady dle
jednotlivých
projektů

Rozpočet obce/
dotace

Komentář: zlepšení stavu a sjízdnosti komunikací, zvýšení bezpečnosti. V aktuální situaci je
naplánováno řešit následující (plánované) místní komunikace:
o cesta Klínek,
o cesta k Důře,
o cesta za školou,
o cesta od kapličky k hasičárně.
Pozn.: veškeré projekty budou navazovat i na akce ČEZ – skrytí elektrického vedení pod zem
apod.
Vybudování cyklostezek

Vysoká

Do roku 2026

Náklady dle
jednotlivých
projektů

Rozpočet obce/
dotace

Komentář: zvýšení bezpečnosti při dopravou dětí do školy, zlepšení stavu dostupnosti místních
částí a okolních obcí, zlepšení volnočasového vyžití pro obyvatele obce. Konkrétně se jedná
o vybudování následujících úseků:
o cyklostezka Prosetín – Otáňka (vysoká důležitost, předpokládaná hodnota 2 500 tis. Kč),
o cyklostezka Prosetín – Malinné (nízká důležitost),
o spolupráce na vybudování cyklostezky Prosetín – Mrákotín (předpokládaná hodnota 2 500
tis. Kč).
Řešení kamionové
dopravy v obci

Vysoká

Průběžně

0

Nestanoveno

Komentář:
o spolupracovat s ostatními obcemi, subjekty na možnosti omezení zvýšeného průjezdu
kamiónů v obci,
o realizace aktivity souvisí s aktivitou níže ohledně zvyšování bezpečnosti dopravy v obci.
Zvýšení bezpečnosti
dopravy před budovou
ZŠ

Vysoká

2022

Rozpočet obce/
dotace

3 000

Komentář: realizace možných dopravně – bezpečnostních prvků prvků, vybudování parkovacích
ploch u školy pro zvýšení bezpečnosti.
Zvyšování bezpečnosti
dopravy

Střední

Průběžně

Nyní nelze
určit

Rozpočet obce/
dotace

Komentář: dle možných řešení umístění dopravně – bezpečnostních prvků (dopravní značení, radar
a měřič rychlosti v obci, dopravní zrcadla, zpomalovací retardéry v obci či jiné bezpečnostní prvky).
Vyjednávání
o optimalizaci
autobusových a
vlakových spojení

Nízká

Průběžně

0

Nestanoveno

Komentář: vyjednávání se zástupci Pardubického kraje o optimalizaci autobusových a vlakových
spojení se zaměřením na dopravu občanů do zaměstnání a žáků do škol; nutná spolupráce okolních
obcí apod.

strana 34

Priorita 2 Občanská vybavenost a cestovní ruch
Opatření 2.1 Vzdělávání a sociální služby v obci
V rámci opatření budou realizovány aktivity zajišťující optimální nabídku, kvalitu a dostupnost
školního a mimoškolního zařízení tak, aby byly pokryty potřeby vzdělanostní struktury
obyvatel. Vzhledem k pokračujícím demografickým trendům je nutné předpokládat nárůst
poptávky po sociálních službách. Proto je nutné periodicky monitorovat potřeby cílových
skupin v obci.
Rozvojové aktivity

Název aktivity/projektu

Důležitost

Termín
realizace

Modernizace (obnova)
základní školy

Vysoká

Průběžně

Odhad
nákladů na
realizaci
(v tis. Kč)

Zdroj
financování

Nyní nelze určit

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o v krátkodobém horizontu modernizovat šatny ve škole,
o vytvoření kvalitních podmínek pro zajištění základního vzdělávání,
o vytvoření podmínek pro zájmové kroužky, školní i mimoškolní výchovu.
Rozšíření kapacity
mateřské školy

Vysoká

2023 - 2024

10 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář: rozšíření kapacity mateřské škody včetně odpovídajícího vybavení.
Zvyšování povědomí
občanů o systému
sociálních služeb

Střední

Průběžně

Každoročně dle
potřeby

Rozpočet obce

Komentář: informace o sociálních službách a komunitním plánování.
Vybudování domova
důchodců v obci

Nízká

2026

Nyní nelze určit

Rozpočet
obce/dotace

Komentář: v dlouhodobém horizontu uvažovat o možnosti vybudovat domov důchodců na území
obce (rok 2026+).

Opatření 2.2 Kultura a sport v obci
V rámci opatření budou realizovány aktivity poskytující širokou nabídku občanům k aktivnímu
trávení volného času a aktivity podporující činnosti zájmových seskupení. Aktivity v oblasti
infrastruktury bude obec doplňovat realizací aktivit na podporu a propagaci konaných
kulturních programů, akcí a společenských událostí.
Rozvojové aktivity

Název aktivity/projektu

Důležitost

Termín
realizace

Vybudování kulturního
(obecního) domu v obci

Vysoká

2020 - 2023

Odhad
nákladů na
realizaci
(v tis. Kč)

Zdroj
financování

17 000

Rozpočet obce

Komentář: i na základě výsledků dotazníkového šetření vybudovat obecní dům pro pořádání
kulturních, společenských akcí včetně odpovídajícího zázemí pro spolky.
Modernizace stávajícího
sportovního areálu

Vysoká

2022 - 2024

10 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář: modernizace sportovního areálu.
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Název aktivity/projektu

Důležitost

Termín
realizace

Vybudovat workoutové
prvky za školou

Střední

2022

Odhad
nákladů na
realizaci
(v tis. Kč)

Zdroj
financování

100

Rozpočet obce

Komentář: v rámci stávajícího prostoru vytvořit workoutové prvky a to jak pro mladé tak i seniory.
Zvážení vytvoření pozice
koordinátora pro aktivní
volný čas v obci

Střední

2022

150 / ročně

Rozpočet
obce/dotace

Komentář: zvážení vytvoření pozice koordinátora pro kulturní, sportovní a společenské akce v obci;
koordinace aktivit, zařizování akcí, zájezdů, komunikace s občany apod.
Zachování stávajících
kulturních a sportovních
aktivit a rozšíření o nové

Střední

Průběžně

Každoročně dle
potřeby

Rozpočet obce

Komentář: podpora spolkové, klubové a zájmové činnosti atd. Pro seniory realizovat besedy, akce,
vzdělávací kurzy.

Opatření 2.3 Kvalitní bydlení v obci
V rámci opatření budou realizovány aktivity vedoucí k možnosti bydlení v obci, v komunikaci
se soukromými subjekty apod.
Rozvojové aktivity

Název aktivity/projektu

Důležitost

Termín
realizace

Podpora individuální
bytové výstavby
a bytového domu

Vysoká

2021 - 2024

Odhad
nákladů na
realizaci
(v tis. Kč)

Zdroj
financování

35 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentáře: parcelizace lokalit Z3, Z5 dle územního plánu (cca 20 000 tis. Kč.); také v prostoru
vedle stávajícího bytového domu v majetku obce vybudovat další bytový dům (6 bytových
jednotek, cca 15 000 tis. Kč).
Vybudování místní
komunikace, chodníků
včetně infrastruktury
v lokalitách pro
individuální bytovou
výstavbu

Vysoká

Do 2026

Náklady dle
projektu

Rozpočet obce

Komentář: vybudování komunikace, chodníků a další potřebné infrastruktury.

Opatření 2.4 Cestovní ruch
Obec bude rozvíjet partnerství a koordinaci aktivit s destinační agenturou, podnikatelskými
a dalšími subjekty. Cílem je dosáhnout pozitivních efektů vyvolaných vzájemnou provázaností
jednotlivých služeb a zvýšení vzájemné informovanosti a ochoty spolupracovat v oblasti
cestovního ruchu, který má souvislost s pěknou přírodou v okolí obce. Současně je důležité
uvést, že s případným rozvojem šetrné krátkodobé turistiky bude souviset i rozvoj
a zkvalitňování sportovních, kulturních a volnočasových zařízení v obci.
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Rozvojové aktivity

Název aktivity/projektu

Důležitost

Termín
realizace

Podpora záměrů
k rozšiřování
komerčních služeb v
obci

Střední

Průběžně

Odhad
nákladů na
realizaci
(v tis. Kč)

Zdroj
financování

0

Nestanoveno

Komentář: otevření možnosti novým využitím místních lomů k turistice, možnost rozvoje lokálních
podnikatelských subjektů (stravovací a ubytovací kapacity), krátkodobé pracovní příležitostí,
brigády apod.
Podpora marketingových
aktivit a propagace
místních památek,
atraktivit i akcí

Střední

Průběžně

Nestanoveno

Rozpočet obce/
destinační
agentura/
podnikatelské
subjekty/
dotace

Komentář: spolupráce na propagaci obce potažmo okolní krajiny; hledání pozitivních příležitostí
k rozvoji obce s občany obce.

Priorita 3

Veřejná prostranství a zeleň

Opatření 3.1 Péče o veřejná prostranství
V rámci opatření budou realizovány aktivity vedoucí k údržbě veřejných prostranství,
k rekonstrukci veřejných ploch a budov. Díky péči a výsadbě zeleně v intravilánu obce navíc
dojde k posílení biodiverzity a k celkovému zlepšení prostředí.
Rozvojové aktivity

Název aktivity/projektu

Důležitost

Termín
realizace

Úprava rybníku za
školou

Vysoká

2020 - 2022

Odhad
nákladů na
realizaci
(v tis. Kč)

Zdroj
financování

2 500

Rozpočet obce/
dotace

Komentář: úprava rybníku za školou (již započatá aktivita v roce 2020).
Úprava veřejného
prostranství v obci

Střední

2026

Nyní nelze určit

Rozpočet obce/
dotace

Komentář: úprava veřejného prostranství v obci:
o
o
o

Klínek – hledání budoucího využití pro park apod.,
prostor obecního úřadu - hledání nového využit),
prostor, kde nyní sídlí pobočka České pošty (úprava prostoru pro sportovní využití – návrh
od žáků základní školy).

Rybníky a požární nádrž
v obci

Střední

Průběžně

Nyní nelze určit

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o

požární nádrž v Prosetíně – hledání dalšího využití včetně okolního prostranství
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Název aktivity/projektu

o
o

Důležitost

Termín
realizace

Odhad
nákladů na
realizaci
(v tis. Kč)

Zdroj
financování

(v dlouhodobém období se nabízí využití prostoru jako parku),
rybník v Mokrýšově – řešení stavidla,
rybník v Malinné – oprava včetně vybudování mobiliáře u rybníka.

Vybudování laviček
a potřebného mobiliáře
v obci

Střední

Průběžně

Každoročně dle
potřeby

Rozpočet obce

Komentář: budování laviček a potřebného mobiliáře v obci pro občany (seniory) a jejich pohyb
v obci.
Postupná výsadba
a revitalizace zeleně
v obci

Střední

Průběžně

Každoročně dle
potřeby

Rozpočet obce

Komentář: postupná výsadba a revitalizace zeleně, stromořadí, upravené okolí místních komunikací
i pěšin (nahrazení proschlých, špatně rostlých porostů, či porostů ohrožujících majetek či zdraví
občanů novou výsadbou).
Vybavení pro údržbu
veřejných prostranství

Nízká

Průběžně

Každoročně dle
potřeby

Rozpočet obce

Komentář: nákup a údržba techniky na údržbu zeleně, veřejných prostranství aj. prostor a objektů
v majetku obce.
Osvěta obyvatel
k údržbě veřejné zeleně
před nemovitostmi

Nízká

Průběžně

Nestanoveno

Rozpočet obce

Komentář: osvěta obyvatel, žádosti o pomoc s údržbou veřejné zeleně před nemovitostmi.
Péče a obnova studen
(vodních zdrojů)v obci

Nízká

Průběžně

Každoročně dle
potřeby

Rozpočet
obce/dotace

Komentář: péče o vodní zdroje, využití na zalévání apod.

Opatření 3.2 Zachování příznivého životního prostředí a ochrana hodnot okolní
krajiny
Ve vazbě na stanovené opatření se bude dlouhodobě podporovat zlepšování životního
prostředí v okolí obce, aktivity navyšující funkčnost krajiny, výsadby stromů (alejí,
extenzivních sadů apod. v extravilánu obce) a úklid krajiny. V kontextu probíhajících
klimatických změn je důležité podporovat projekty všech velikostí vedoucí k zadržování vody
v krajině a zmírňování následků sucha.
Rozvojové aktivity

Název aktivity/projektu

Důležitost

Termín
realizace

Hospodaření v obecním

Střední

Průběžně

Odhad
nákladů na
realizaci
(v tis. Kč)

Zdroj
financování

Každoročně dle

Rozpočet obce
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Název aktivity/projektu

Důležitost

Termín
realizace

lese

Odhad
nákladů na
realizaci
(v tis. Kč)

Zdroj
financování

potřeby

Komentář: obnova místních lesů postižených kůrovcem, údržba lesa a péče o lesní krajinu v okolí
obce, těžba a prodej dřeva, zalesnění. Spolupráce s ostatními subjekty.
Pěší prostupnost
krajinou

Střední

2025

Náklady dle
jednotlivých
projektů

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o
o

obnovení pěší cesty z Prosetína do Malinného (termín realizace 2021, předpokládaná
hodnota 1 000 tis. Kč),
realizace vytvořené studie; obnova polních cest, řešení majetkoprávních vztahů, postupná
realizace stezek a cest pro zvýšení prostupnosti území (krajiny).

Komentář: prostorové a funkční uspořádání pozemků, ve spolupráci s pozemkovým úřadem.
Výsadba zeleně v okolí
obce

Nízká

Průběžně

Každoročně dle
potřeby

Rozpočet obce

Komentář: výsadba biokoridorů, obnova polních cest, alejí podél cest a liniových krajinných prvků,
výsadba kvalitních a odolných dřevin.
Realizace prvků pro
zadržování vody v
krajině

Nízká

Průběžně

Každoročně dle
potřeby

Rozpočet
obce/dotace

Komentář: posílení retenčních schopností krajiny (retenční nádrže, tůně, mokřady), spolupráce se
soukromými investory a jinými subjekty (např. zemědělci).
Realizace
protipovodňových a
protierozních opatření

Nízká

Průběžně

Nyní nelze určit

Rozpočet
obce/dotace

Komentář: se zadržováním vody v krajině jsou silně spjaty protipovodňová opatření. Za účelem
snižování negativních projevů vodní a větrné eroze budou zaváděna protierozní opatření.
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Priorita 4

Správa obce

Opatření 4.1 Přívětivý úřad
V rámci opatření bude nadále posilována úloha e-Governmentu ve správě obce a komunikace
s občanem. Prostřednictvím realizace vhodných aktivit bude v maximální možné míře
zajišťována bezpečnost zdejších obyvatel, ochrana majetku, opravy a údržba nemovitostí
v majetku obce.
Rozvojové aktivity

Název aktivity/projektu

Důležitost

Termín
realizace

Odhad nákladů
na realizaci
(v tis. Kč)

Zdroj
financování

Rozvoj e-Governmentu
služeb

Nízká

Průběžně

Každoročně dle
potřeby

Rozpočet obce

Komentář: pokračování digitalizace služeb veřejné správy v návaznosti na národní podporu
zavádění nástrojů e-Governmentu, zvyšování možností on-line komunikace s úřadem.
Pokračování v
zapojování veřejnosti do
plánování rozvoje obce

Nízká

Průběžně

Rozpočet
obce/dotace

Nyní nelze určit

Komentář: veřejná projednání, rozvoj a zkvalitňování informovanosti obyvatelstva,
spoluzodpovědnost občanů k budoucímu rozvoji obce (participace v plánování obce).
Digitalizované podklady
a mapy

Nízká

Průběžně

Nyní nelze určit

Rozpočet
obce/dotace

Komentář: vytvoření technických map, pasportů, mapových podkladů pro úřad i veřejnost apod.

Opatření 4.2 Aktivní spolupráce uvnitř i navenek
V rámci opatření bude docházet k podpoře a spolupráci na aktivitách v rámci fungování obce
(spolky, neziskové organizace), tak i v aktivitách v rámci dobrovolných svazků, kterého je
obec členem.
Rozvojové aktivity

Název aktivity/projektu

Důležitost

Termín
realizace

Rozvoj mikroregionální
spolupráce

Střední

Průběžně

Odhad
nákladů na
realizaci
(v tis. Kč)

Zdroj
financování

Každoročně dle
potřeby

Rozpočet obce

Komentář: identifikace cílů spolupráce a realizace aktivit na mikroregionální úrovni (místní akční
skupina, mikroregion, Komunální služby Hlinecko) vedoucích ke stanoveným cílům s důrazem na
uspokojování potřeb obyvatel.
Spolupráce s (místními)
organizacemi
a podnikateli

Střední

Průběžně

Každoročně dle
potřeby

Rozpočet obce

Komentář: identifikace cílů spolupráce a realizace aktivit na místní úrovni vedoucích ke stanoveným
cílům s důrazem na uspokojování potřeb všech obyvatel obce.
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B.4 Podpora realizace strategie rozvoje obce
Za koordinaci činností spojených se strategií rozvoje obce a za sledování a vyhodnocování
plnění a aktualizaci strategie je zodpovědný starosta.
Průběžná aktualizace strategie se bude mimo jiné opírat o pravidelné každoroční
setkání zastupitelů obce, aktivních občanů a případně zástupců organizací a právnických
osob, které v obci působí a mají zájem se podílet na rozvoji obce. Toto setkání se uskuteční
na podzim v termínu předcházejícími přípravě rozpočtu na následující rok. V úvodu setkání
starosta obce zrekapituluje plnění strategie rozvoje obce v daném roce a navrhne hlavní
změny a dle potřeby navrhne úpravy aktivit návrhové části.
Návrh aktualizace je diskutován na jednání zastupitelstva a provázán s návrhem rozpočtu,
protože návrh aktualizace musí být projednán a schválen zastupitelstvem obce (obvykle spolu
se schvalováním rozpočtu).
Zhodnocení plnění strategie rozvoje obce obsahuje u jednotlivých aktivit následující
informace:


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



skutečné náklady,



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

Stav realizace lze vyjádřit zabarvením v tabulce s přehledem aktivit (např. zelená = splněno,
oranžová = v realizaci).
Aktualizace strategie rozvoje obce probíhá obvykle 1x ročně. Aktualizací se rozumí
zejména:


doplnění nových aktivit,



zpřesnění/úprava stávajících aktivit (včetně úprav komentářů k aktivitám),



odstranění aktivit, pokud jejich realizace již není relevantní.

Návrh aktualizace bude obsahovat přehled provedených změn. Na jeho základě bude
vytvořena a zveřejněna aktuální podoba strategie rozvoje obce (v ní mohou být provedené
změny zvýrazněny, např. podbarvením).
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Seznam použitých zkratek
Následující tabulka obsahuje základní zkratky, které jsou v tomto dokumentu používány.
Tabulka 13: Seznam zkratek
Zkratka

Význam

CZ-NACE

Klasifikace ekonomických činností

ČR
ČSÚ
KES
ČOV

Česká republika
Český statistický úřad
Koeficient ekologické stability
Čistička odpadních vod

ÚSES
MAS

Územní systém ekologické stability
Místní akční skupina
MAS Skutečsko, Košumbersko
a Chrastecko, zapsaný spolek.

MAS SKCH z.s.
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