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Úvod
Strategický rozvojový dokument obce je dokument, který představuje základní osnovu pro
rozvoj obce. Rozvojový plán je důležitý pro správné načasování a realizaci všech
předpokládaných záměrů. Dává jasný a ucelený přehled plánovaných záměrů v časovém
horizontu pěti let tak, aby bylo možné naplánovat finanční zajištění těchto aktivit a případné
čerpání dotací. Strategický dokument umožňuje vytvoření harmonogramu akcí tak, aby
nedošlo k překrývání událostí a aby byl sled událostí logický. Plánování vychází z aktuálního
demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického stavu území obce. Na
základě analýzy jsou identifikovány problémy a příležitosti obce a sestaven plán, který dle
priorit přestaví řešení jednotlivých problémů a rozvoj obce.
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1 Analytická část
Analytická část představuje souhrn aktuálních informací o obci a slouží jako podklad pro
následné navržení vhodných opatření a cílů k rozvoji obce.

1.1 Charakteristika obce
Území
Obec Prosečné se nachází v Podkrkonoší v okrese Trutnov (Královehradecký kraj) přibližně
22 km západně od města Trutnov. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Vrchlabí.
Pověřeným obecním úřadem je město Hostinné. K 31. 12. 2018 žilo v obci 587 obyvatel.
Obcí protéká řeka Malé Labe, do kterého se v centrální části obce vlévá ze západní strany
Suchý potok. Na jižním okraji obce se říčka Malé Labe stéká s řekou Labem. Obec Prosečné v
těchto místech přímo navazuje na město Hostinné, obdobným způsobem navazuje na severní
straně na obec Dolní Lánov.
Obec leží na silnici III/32552. Obec leží v nadmořské výšce 378 m. Rozloha katastrálního
území je 835,17 ha. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1437.
Obrázek 1 - Poloha obce v rámci ČR

Zdroj: mapy.cz
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Obrázek 2 - Katastrální území obce

Zdroj: Mapy.cz

Historie obce
První zmínky o obci Prosečné se podle dostupných pramenů vyskytují roku 1342, i když je
pravděpodobné, že osídlení lokality, ve které se současná obec nachází, je staršího data.
Samotný název Prosečné, původně zřejmě prosekané neboli vymýcené místo, svědčí o tom, že
lokalita byla osídlena v první kolonizační vlně, to znamená v době, kdy dochází k osídlování
pomezního hvozdu lidem přicházejícím z vnitrozemí. V druhé kolonizační vlně, za vlády
posledních Přemyslovců, přicházejí do této oblasti osadníci z Německa.
V letech 1898 - 1904 byl vybudován zdejší kostel. V roce 1905 byla v obci otevřena soukromá
mateřská škola pro děti zaměstnanců firmy Neuman Fried a Co. V roce 1911 byl uveden do
provozu místní vodovod, který je významným technickým dílem. Jeho celková délka činí 53
km. Vodovod slouží třem obcím, které se na jeho výstavbě podílely. V tomto období měla obec
o něco málo více jak 1000 obyvatel, kteří se v převážné většině hlásili k německé národnosti.
V roce 1938 se obec stala součástí území zabraného Německem. Po roce 1945 bylo německé
obyvatelstvo odsunuto a obec byla dosídlena českým obyvatelstvem. Do roku 1960 byla obec
součástí okresu Vrchlabí, od tohoto roku až doposud je součástí okresu Trutnov.

6

Obecní symboly
Znak obce: na červeném štítě je květina se třemi zlatými pětilistými květy a zelenými
kališními lístky. Květy mají stříbrné semeníky a vyrůstají na třech zelených lodyhách
doplněných na pravé a levé straně jedním lístkem, na střední lodyze dvěma lístky. Lodyhy
vyrůstají ze středu tvořeném dvěma zelenými listy. Znak vychází z historické pečeti místní
rychty a je v obci vžitým symbolem. Barevné provedení vychází z pravděpodobnosti rostliny,
kterou nelze heraldicky nikam zařadit, proto je v blasonu použito všeobecné pojmenování
květina. Vzhledem k tomu, že znak na pečeti pochází z mladšího období, nebylo možné se zcela
vyhnout naturalistickému ztvárnění.
Prapor obce: na bílém, nahoře a dole zeleně lemovaném praporovém listě je červený
vodorovný pruh se třemi žlutými květy, které mají zelené kališní lístky a bílé semeníky. Zelené
lemy vyjadřují položení obce v zalesněném údolí. Stříbrné pruhy vyjadřují říčku Bílé Labe a
Suchý potok. Střední červený pruh se žlutými květy vyjadřuje základní motiv znaku obce.
Obrázek 3 - Znak a vlajka obce Prosečné

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Prose%C4%8Dn%C3%A9
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Obyvatelstvo
Na konci roku 2017 žilo v obci Prosečné 588 trvale hlášených obyvatel; z toho 306 mužů a
282 žen. Graf č. 1 zobrazuje vývoj celkového počtu obyvatel. Index změny počtu obyvatel
2017/2005 dosahuje hodnoty 109,3 %; to znamená, že v daném období vzrostl počet místních
občanů o 9,3 %. Absolutně jde o přírůstek 50 osob.
Graf 1 – Vývoj celkového počtu obyvatel v letech 2005 - 2017
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Zdroj: ČSÚ - Databáze demografických údajů za obce ČR

V tabulce č. 2 je uveden počet narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých osob.
Růst počtu obyvatel je ovlivněn především množstvím lidí, kteří se do obce stěhují. Nejvyšší
migrační přírůstek byl zaznamenán v roce 2016, kdy se do obce přistěhovalo 31 osob a
odstěhovalo se 16 osob. Nejvyšší celkový přírůstek byl zaznamenán taktéž v roce 2016. Počet
obyvatel v obci se zvýšil o 17 osob. Za sledované období let 2005 – 2017 se v obci narodilo
celkem 86 dětí, zemřelo celkem 74 občanů, přistěhovalo se 255 osob a odstěhovalo 224 osob.
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Tabulka 1 - Vývoj počtu obyvatel v letech 2005 - 2017
Přistě-

Vystě-

Stav k

hovalí

hovalí

31.12.

8

13

16

538

4

8

14

15

533

2007

4

6

24

17

538

2008

7

3

18

19

541

2009

6

3

18

20

542

2010

8

6

18

17

545

2011

4

6

9

6

552

2012

6

7

21

18

554

2013

8

8

22

20

556

2014

7

4

19

19

559

2015

8

5

23

24

561

2016

8

6

31

16

578

2017

6

4

25

17

588

Rok

Narození

Zemřelí

2005

10

2006

Zdroj: ČSÚ - Databáze demografických údajů za obce ČR

Na konci roku 2017 žilo v obci 282 žen a 306 mužů. Podíl osob starších 65 let na celkovém
počtu obyvatel byl pouze 16,5 %; zatímco celorepublikový poměr byl 19,2 %. Podíl dětí do 14
let na celkovém počtu obyvatel byl 18,2 % (celorepublikově byl tento poměr 15,7 %).
Navzdory celorepublikovému vývoji stárnutí obyvatel počet dětí v obci stále převyšuje počet
osob starších 65 let. Vývoj počtu osob ve věku do 14 let a nad 65 let zobrazuje graf č. 2. Vyšší
počet dětí a mladých rodin snižuje průměrný věk obyvatel obce na 39,5 let. Zatímco průměrný
věk za ČR v roce 2017 byl 42,2 let. Věkové rozložení obyvatel a průměrný věk zobrazuje
následující tabulka č. 2.
Tabulka 2 – Věkové rozložení obyvatel obce k 31. 12. 2017
Celkem
Počet obyvatel
V tom ve věku
(let)

Muži

Ženy

588

306

282

0-14

107

53

54

15-64

384

205

179

97

48

49

39,5

39,4

39,7

65 a více

Průměrný věk (let)

Zdroj: ČSÚ – Vybrané údaje za obec Prosečné
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Graf 2 – Vývoj počtu obyvatel ve věku do 14 let a nad 65 let v letech 2010 - 2017
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Zdroj: ČSÚ – Vybrané údaje za obec Prosečné

Informace o vzdělanostní struktuře obyvatel ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 ukazují,
že v obci převažuje obyvatelstvo se středním odborným vzděláním bez maturity. Tohoto
stupně vzdělání dosáhlo 238 osob tj. 42,9 %. Základního vzdělání vč. neukončeného dosáhlo
85 osob tj. 15,3 %. Úplné střední vzdělání s maturitou mělo 93 osob tj. 16,8 %. Nedosažené
žádné vzdělání uvedli pouze tři občané, tj. 0,5 %. Vysokoškolské vzdělání uvedlo celkem 14
osob tj. 2,5 %. Zjištěnou vzdělanostní strukturu ukazuje graf č. 3 níže.
Graf 3 - Obyvatelstvo ve věku 15 + dle nejvyššího ukončeného vzdělání
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Zdroj: ČSÚ – Sčítání lidu, domů a bytů 2011
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Vyšší odborné
vzdělání

Vysokoškolské

Trh práce
Vývoj počtu ekonomicky aktivních obyvatel v obci vykazoval v letech 2010 – 2017 nejprve
růst a od roku 2012 pokles.
Graf 4 - Vývoj počtu ekonomicky aktivních obyvatel (15 - 64 let)
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Zdroj: ČSÚ – Vybrané údaje za obec Prosečné

Podíl ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém počtu obyvatel v roce 2017 byl 65 %, to
odpovídá celorepublikovému průměru, který byl za rok 2017 také 65 %. V únoru 2019 byl
počet dosažitelných uchazečů (15 – 64 let) 4; tj. 1 %. Počet nabízených volných pracovních
míst byl 0. Dosažitelní uchazeči 15-64 jsou uchazeči o zaměstnání ve věku 15-64, kteří mohou
bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní
nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání.

Hospodářství
Na území obce bylo k 31. 12. 2018 registrováno celkem 142 podniků z toho 62 se zjištěnou
aktivitou. Nejvíce subjektů je zastoupeno v oboru Zemědělství, lesnictví, rybářství (30),
Stavebnictví (25), Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel (20).
Tabulka 3 - Podnikatelské subjekty podle právní formy k 31. 12. 2018
Registrované podniky

Podniky se zjištěnou
aktivitou

Celkem

142

62

Fyzické osoby

123

52

Právnické osoby

19

10

Zdroj: ČSÚ – Vybrané údaje za obec Prosečné

11

Atraktivity cestovního ruchu
Obec Prosečné má zemědělsko-rekreační charakter, návštěvníkům a hostům nabízí možnost
ubytování v penzionech, bungalovech a soukromí s možností stravování v místním hostinci.
Prosečné je ideálním místem pro strávení finančně nenáročné dovolené v krásném a zároveň
klidném prostředí v těsné blízkosti Krkonoš. Pobytu lze využít ke sportovním činnostem, jako
je rybolov, turistika, golf a provozování zimních sportů. V obci nalezneme golfové hřiště.
V okolí obce vede několik turistických a cykloturistických tras. V okolí je možné navštívit
např. zámek Vrchlabí, rozhledna Sovinec, křížová cesta Klášterská Lhota a Hostinné, Mravenčí
stezka Hostinné, zámek Rudník, zřícenina evangelického kostela, zámek Fořt, křížová cesta
Dolní Lánov a Krkonošský národní park.

Infrastruktura
Obec má vlastní vodovod. Kanalizace ani centrální ČOV v obci není. Obec podporuje formou
dotace výstavu domácích čističek odpadních vod.
Obec leží na silnici III/32552.
Nájezd na dálnici D10 je od obce vzdálen 64 km a nájezd na dálnici D11 50 km. Nejbližší
železniční zastávka je ve městě Hostinné. Do obce zajíždí několik autobusových linek

Vybavenost
V roce 2011 bylo v obci celkem 268 bytů; z toho 197 v rodinných domech a 64 v bytových
domech. Obydlených bytů bylo celkem 211. Většina neobydlených bytů byla uvedena jako
rekreační. Nejčastějším způsobem vytápění je ústřední kotel v domě na plyn. Tento způsob
vytápění využívá 74 bytů (35%). Druhým nejčastějším způsobem vytápění je ústřední kotel
v domě na pevná paliva. Tento způsob vytápění využívá 65 bytů (30%). Nové byty v obci
téměř nevznikají. Od roku 2013 byly postaveny celkem 8 byty v rodinných domech.
Vybavenost veřejnými službami v obci Prosečné je na dostatečné úrovni. Najdeme zde
důležité základní služby jako je obchod, mateřská škola, pošta a knihovna. V obci se nachází
také kulturní dům, kde se pořádají divadelní představení. Obec má vlastní hřbitov.
V obci působí několik spolků a klubů:
-

Střelecký klub v Prosečné

-

Golf Country Club

-

Myslivecké sdružení Horalka

-

TJ Sokol Prosečné
12

-

Občanské sdružení sv. Alžběta Uherská

-

Sbor dobrovolných hasičů

V obci se nenachází žádné sociální zařízení pro občany a ani lékařská ordinace. Nejbližší lékař
a dostupné sociální služby jsou v Hostinném. Nejbližší nemocnice je v Trutnově, dále
v Jilemnici a Česko – německá horská nemocnice ve Vrchlabí. V Hostinném se nachází léčebna
dlouhodobě nemocných.
Ze sportovních a kulturních akcí, které se v obci konají, je možné jmenovat například:
-

Memoriál Václava Dostálka v požárním sportu

-

Letní putování za pohádkou

-

Školní strašení aneb rozloučení s létem

-

Turnaj ve stolním tenise

-

Zimní turnaj v prší

Životní prostředí
Zemědělská půda zaujímá 59,8 % rozlohy území obce. Toto číslo odpovídá průměru za celou
ČR, který je 53,4 %. Lesní pozemky tvoří 32,8 % rozlohy. Trvalý travní porost zaujímá 21,6 %.
Rozloha jednotlivých druhů pozemků je zobrazena v tabulce č. 4.
Tabulka 4 - Rozloha jednotlivých druhů pozemků (ha) podle ČSÚ
31. 12. 2018
Celková výměra

835,17

Zemědělská půda

499,62

-

Orná půda

309,07

-

Chmelnice

-

-

Vinice

-

-

Zahrada

-

Ovocný sad

-

Trvalý travní porost (TTP)

10,15
-

Nezemědělská půda

180,40
335,55
273,67

-

Lesní pozemek

-

Vodní plocha

12,05

-

Zastavěná plocha a nádvoří

11,07

-

Ostatní plocha

38,77
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Správa obce
Starosta obce Prosečné je funkce uvolněná. Funkce místostarosty a zastupitelů jsou funkce
neuvolněné. Obec má dva stálé zaměstnance. Zastupitelstvo obce Prosečné má 9 členů.

Tabulka 5 – Organizační struktura obce Prosečné
Starosta

Jiří Bachtík

Místostarosta

Jiří Novák

Zastupitel

Jan Basař

Zastupitelka

Bc. Kateřina Basařová

Zastupitel

Jan Dostálek

Zastupitelka

Andrea Fejfarová

Zastupitel

Vladimír Krejčí

Zastupitel

Bc. Aleš Tomanica

Zastupitel

Pavel Zeman

Obec spadá na území místní akční skupiny Krkonoše, o. s., patří do svazku obcí DSO Horní
Labe a Krkonoše SMO. Obec má zahájené komplexní pozemkové úpravy.
Graf 5 – Vývoj obecního rozpočtu v letech 2010 – 2018
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
-2 000 000
-4 000 000
2010

2011

2012
Příjmy

2013

2014

Výdaje

2015

2016

2017

Schodek/Přebytek

Zdroj: http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/579602-prosecne/timeline#
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2018

Tabulka 6 - Rozpočet obce 2019 - příjmy
Daň FO ze činnosti

1 600

Daň FO ze SVČ

30

Daň z kapitálových výnosů

160

Daň právnických osob

1 400

DPH

3 600

Poplatek za odpady

240

Poplatek ze psů

14

Rekreační poplatek

20

Poplatek za ubytovací kapacitu

5

Správní poplatky

6

Daň z hazardních her

45

Daň z nemovitostí

300

Neinvestiční dotace ze SR – výkon správy

116,5

Pronájem vodovodu

35

Výdejní místo ČP

130

Zpravodaj

1

Kulturní dům

30

Bytové hospodářství

372

Nebytové hospodářství

10

Pohřebnictví

1,8

Pronájem rybníka a pozemků

8,5

Prodej odpadkových pytlů

3

Využití komunálního odpadu

65

Úroky

8

Prodej knih

1

Příjmy celkem

8 201,8
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Tabulka 7 - Rozpočet obce 2019 - Výdaje
DSO Krkonoše

3,3

Komunikace

230

Pitná voda

37

Odvádění a čištění odpadních vod

500

Mateřská škola

185

Knihovna

37,5

Kronika

20

Kostel

16

Rozhlas

5

Zpravodaj

25

Kulturní dům

187

SPOZ – jubilanti, vítání občánků

85

TJ Sokol

20

Ostatní zájmová činnost a rekreace

10

Bytové hospodářství

93

Nebytové hospodářství

2 105

Veřejné osvětlení

140

Pohřebnictví

330

Komunální služby a územní rozvoj

5,57

Sběr a svoz komunálních odpadů

503,6

Veřejná zeleň

40

Finanční dar – diabetici, klub důchodců

20

Ochrana obyv. – krizový zákon

1

Krizová opatření

82

Hasiči

111,5

Zastupitelstvo obce

580

Správa obce

1 553

Bankovní poplatky

10

Pojištění majetku

26,5

Vratka – volby

14

Rezerva r. 2018

836,83

Výdaje celkem

7 812,8

Zdroj: Obec Prosečné
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1.2 Východiska pro návrhovou část
V analytické části dokumentu byl podrobně rozebrán aktuální stav obce. Ze zjištěných údajů
vyplynulo co je pro obec důležité, jaké jsou její silné stránky, jaké má příležitosti pro další
rozvoj a jaké problémy je nutné řešit. Tyto zjištěné informace jsou přehledně uspořádány do
následující tabulky. Ze zjištěných příležitostí a problémů poté vychází plán aktivit, které chce
obec s různou prioritou realizovat.
Silné stránky

Slabé stránky

Nízká nezaměstnanost

Špatný technický stav mostů

Rostoucí počet obyvatel
Rekreační potenciál
Klidné životní prostředí
Počet dětí do 14 let převyšuje počet obyvatel nad
65 let
Prostory pro výstavbu nových domů
Silná klubová činnost
Mateřská škola v obci

Příležitosti

Hrozby

Rekonstrukce mostů

Stárnutí obyvatel

Zapojovat co největší část obyvatel do rozvoje obce

Pokles zájmu obyvatel o společenské dění, kulturu
a sport v obcích

Při rozvoji obce vycházet z reálných námětů
občanů na rozvoj obce

Nezájem lidí o stěhování se do obce, odliv obyvatel

Turistická infrastruktura (půjčovna kol, ubytování,
cyklostezka, veřejné stravovací zařízení)
Využití fondů EU jako zdroj podpory, využití
národních dotačních titulů
Podpora drobných podnikatelů
regionálních výrobků

–

podpora
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2 Návrhová část
V této části dokumentu jsou specifikovány všechny projektové záměry obce vyplývající
z potřeb zjištěných v analytické části dokumentu.

2.1 Strategická vize
Strategická vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce a o směru jeho vývoje.
Stanovení vize dává obci souhrnný obraz o rozvoji na příštích 10 až 20 let.
Obec Prosečné chce být funkční obcí s kvalitním zázemím pro život svých občanů.

2.2 Projektové záměry
Projektový záměr č. 1 – Přestavba budovy bývalé školy na dům pro seniory



Přestavba bývalé vesnické školy na bytový dům pro seniory. V objektu vznikne 10
malometrážních bytů a společné prostory (společenská místnost, jídelna)

Lokalizace

Prosečné

Odhad nákladů

25 mil. Kč

Možné zdroje financování

Obecní rozpočet, dotační prostředky

Období realizace

2019 – 2025

Priorita

Vysoká

Fáze projektu

Kompletní PD, zahájené stavební řízení
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Projektový záměr č. 2 – Rekonstrukce mostu přes Malé Labe


Z mostních prohlídek vyplynula nutnost celkové rekonstrukce mostu, stávající
nosníky jsou neopravitelné.

Lokalizace

Prosečné

Odhad nákladů

3 mil. Kč

Možné zdroje financování

Obecní rozpočet, dotační prostředky

Období realizace

2019 – 2024

Priorita

Vysoká

Fáze projektu

Protokol z mostní prohlídky (6. 12. 2018),
PD není
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Projektový záměr č. 3 – Oprava kulturní památky


Postupná oprava kostela sv. Alžběty – prohlášeno za kulturní památku

Lokalizace

Prosečné

Odhad nákladů

10 mil. Kč

Možné zdroje financování

Obecní rozpočet, dotační prostředky

Období realizace

2019 – 2030

Priorita

Střední

Fáze projektu

Opravena střešní konstrukce a krytina
kostela, na další etapy není vyhotovena PD
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Projektový záměr č. 4 – Rekonstrukce hřbitovní zdi a márnice


Oprava zvětralého zdiva a výměna výdřevy hřbitovní zdi, oprava střechy a stavby
márnice

Lokalizace

Prosečné

Odhad nákladů

1 mil. Kč

Možné zdroje financování

Obecní rozpočet, dotační prostředky

Období realizace

2019 – 2024

Priorita

Střední

Fáze projektu

Bez PD
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Projektový záměr č. 5 – Oprava kulturní památky


Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého – prohlášeno za kulturní památku

Lokalizace

Prosečné

Odhad nákladů

250 tis. Kč

Možné zdroje financování

Obecní rozpočet, dotační prostředky

Období realizace

2019 – 2024

Priorita

Střední

Fáze projektu

Bez PD

23

Projektový záměr č. 6 – Asanace terénního zářezu místní komunikace


Zabezpečení skalnatého svahu v délce 150 m náchylného k sesuvům a vypadávání
horninových bloků na místní komunikaci

Lokalizace

Prosečné

Odhad nákladů

2,5 mil. Kč

Možné zdroje financování

Obecní rozpočet, dotační prostředky

Období realizace

2019 – 2030

Priorita

Střední

Fáze projektu

Odborný posudek stability zářezu MK
s návrhem zabezpečení z 3/2019
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Projektový záměr č. 7 – Rekonstrukce bytového domu č. p. 200


Kompletní rekonstrukce prázdného objektu se třemi byty

Lokalizace

Prosečné

Odhad nákladů

4,5 mil. Kč

Možné zdroje financování

Obecní rozpočet, dotační prostředky

Období realizace

2019 – 2030

Priorita

Nízká

Fáze projektu

Částečná PD
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Projektový záměr č. 8 – Volnočasový areál


Rekonstrukce volejbalového hřiště na víceúčelové, zřízení dětského hřiště

Lokalizace

Prosečné

Odhad nákladů

1 mil. Kč

Možné zdroje financování

Obecní rozpočet, dotační prostředky

Období realizace

2019 – 2030

Priorita

Střední

Fáze projektu

Není PD
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Projektový záměr č. 9 – Opravy a rekonstrukce obecních budov


Rekonstrukce budovy bývalé požární zbrojnice, oprava fasády, zateplení a
odvlhčení budovy čp. 37 (OÚ a MŠ) údržba ostatních obecních objektů

Lokalizace

Prosečné

Odhad nákladů

10 mil. Kč

Možné zdroje financování

Obecní rozpočet, dotační prostředky

Období realizace

2019 – 2030

Priorita

Střední

Fáze projektu

Není PD
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Projektový záměr č. 10 – Rekonstrukce sběrného dvora, komunitní kompostárna


Rekonstrukce současného svěrného dvora a vybudování komunitní kompostárny

Lokalizace

Prosečné

Odhad nákladů

3 mil. Kč

Možné zdroje financování

Obecní rozpočet, dotační prostředky

Období realizace

2019 – 2024

Priorita

Střední

Fáze projektu

Není PD
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Projektový záměr č. 11 – Rekonstrukce místních komunikací


Rekonstrukce MK v délce cca 5 km

Lokalizace

Prosečné

Odhad nákladů

5 mil. Kč

Možné zdroje financování

Obecní rozpočet, dotační prostředky

Období realizace

2020 – 2030

Priorita

Nízká

Fáze projektu

Není PD
Projektový záměr č. 12 – Oprava mostů



Z mostních prohlídek vyplynul požadavek nutných oprav a údržby dalších sedmi
mostů přes Malé Labe, které jsou v majetku obce.

Lokalizace

Prosečné

Odhad nákladů

2 mil. Kč

Možné zdroje financování

Obecní rozpočet, dotační prostředky

Období realizace

2019 – 2030

Priorita

Střední

Fáze projektu

Protokol z mostní prohlídky (6. 12. 2018),
PD není

Projektový záměr č. 13 – Výstavba chodníků v obci podél silnice III. tř., č. 32552


Dlouhodobý podnět občanů obce, projekt ve fázi Studie proveditelnosti (SP)

Lokalizace

Prosečné

Odhad nákladů

19 mil. Kč (dle SP)

Možné zdroje financování

Obecní rozpočet, dotační prostředky

Období realizace

2019 – 2030

Priorita

Střední

Fáze projektu

PD ve stupni Studie z 08/2015
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2.3 Realizace strategie
Za zajištění, řízení a organizaci naplňování rozvojové strategie po její schválení v orgánech
obce zodpovídá zastupitelstvo obce. Strategický rozvojový dokument obce včetně všech
následných aktualizací bude zpřístupněn na webových stránkách obce Prosečné
www.obecprosecne.cz a rovněž bude k nahlédnutí v tištěné verzi na obecním úřadě.
Strategický rozvojový dokument obce Prosečné bude využíván jako jeden ze základních
podkladů při tvorbě jak rozpočtových výhledů a víceletých finančních plánů, tak při tvorbě
rozpočtu na příslušný rok.
Monitoring plnění rozvojové strategie
Sledování a vyhodnocování realizace rozvojové strategie bude prováděno zastupitelstvem
obce. Samotný proces monitoringu bude spočívat v zjištění aktuálního stavu plnění/neplnění,
respektive již splnění jednotlivých aktivit. O stavu plnění budou podávat informaci subjekty,
které jsou odpovědny za realizaci příslušných aktivit. Odpovědnost za monitoring plnění
rozvojové strategie má zastupitelstvo obce, pokud tato funkce nebyla svěřena vybranému
zástupci.
Aktualizace Programu rozvoje obce
Strategický rozvojový dokument obce bude pravidelně aktualizován. Za aktualizaci
dokumentu zodpovídá zastupitelstvo obce, pokud tato funkce nebyla svěřena vybranému
zástupci.
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Závěr
Obec Prosečné má pro následující období 2019 – 2025 třináct projektových záměrů. Tyto
aktivity by měli přispět zejména ke zlepšení technické vybavenosti obce a zlepšení celkového
vzhledu obce. K financování těchto aktivit budou využity vedle vlastních zdrojů také zdroje z
evropských a národních fondů.
Realizací naplánovaných záměrů dojde k zvýšení životní úrovně v obci. Díky tomu se může
zvýšit zájem o bydlení a podnikání v obci.
Z dlouhodobého hlediska je záměrem obce především vytvoření dobrých životních podmínek
a udržitelný rozvoj.
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