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Název obce:

Mirošov

Obecní úřad:

Mirošov

Internetové stránky obce:

www.obecmirosov.cz

Starosta obce:

Lukáš Fíla
Tel. Mobil: 736 218 698

Místostarosta obce:

Ing. Libor Hlaváček
Tel. Mobil: 737 449 438

Návrh Rozvojového strategického dokumentu byl projednán a schválen na verejnem
15. zasedání Zastupitelstva obce Mirošov dne 17. ledna 2020, usnesením č 85/15/2020
(pořadové číslo, číslo schůze, rok).
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uc Ú v o f
Obec Mirošov se rozhodla v rámci rozvojových aktivit pro zpracování Rozvojového
strategického dokumentu obce (dále jen RSDO) na období 2020-2024, kterým se snaží určit
a přehledně popsat směr potřebného rozvoje obce s ohledem na její charakter a potřeby.
RSDO je prvním krokem ke zlepšení vzhledu a kvality života v obci Mirošov.
Obec Mirošov je malou obcí s nízkým obecním rozpočtem, který značně zatěžují
finančně náročné projekty. Nutností pro úspěšný rozvoj obce se tak stává plánování
a vynakládání obecních prostředků a jejich případné doplnění finančními zdroji fondů EU,
státního rozpočtu a dalších nadací kraje. RSDO určuje směry potřebného rozvoje obce
na příštích S let a na základě provedených analýz definuje hlavní cíle a priority
pro rozvoj obce. Umožňuje efektivní hospodaření obce a zároveň usnadňuje čerpání dotací
a grantů, které jsou mnohdy vázány právě na soulad projektu s RSDO. Díky tomuto
dokumentu výrazně vzroste informovanost obyvatel, podnikatelských a dalších subjektů
o plánovaném směru rozvoje obce.

RSDO se obsahově dělí do čtyř hlavních částí - situační analýzy, SWOT analýzy,
strategie a záměrů. V první části jsou charakterizovány základní rysy obce Mirošov, její
historie, demografie, hospodářství, dopravní obslužnost a další. Tyto informace slouží jako
vstupní data pro vypracování SWOT analýzy.
SWOT analýza obce, tedy analýza silných a slabých stránek (vnitřní prostředí obce),
příležitostí a ohrožení (vnější prostředí obce) je druhou částí dokumentu. Zpracování analýzy
přispěje k rozvíjení silných stránek a příležitostí obce a eliminaci obecních slabin a ohrožení.
SWOT analýza poskytuje informace pro stanovení strategie rozvoje obce.
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Praktickým

výstupem

RSDO je

strategie

rozvoje

obce,

která tvoří třetí část

dokumentu. Zde je stanovena vize, strategické oblasti a navrhované priority.
Závěrečnou částí je zpracování záměrů budoucího rozvoje, spolu s možnostmi jejich
financování a odhadovaná finanční náročnost.

Použité zdroje:

Český statistický úřad
Statistika Úřadu práce

Seznam obrázků:

Dominanta obce

Náves Jed lov
Náves Mirošov

Seznam tabulek:

Vývoj počtu obyvatel

Průměrný věk obyvatel
Předpokládaný vývoj počtu dětí

s

2. SITUAČNÍ ANALÝZA OBCE MIROŠOV
2.1.

Charakteristika obce Mirošov

Obec Mirošov se nachází v okrese Jihlava, kraj Vysočina. Polohou je situována 10 km
od krajského města Jihlava a 20 km od města Pelhřimov. Od dálnice Dl je vzdálená 17 km.
Katastr obce je tvořen jedním celkem, obec samotná se však skládá ze dvou samostatných
částí. Obec se nachází v průměrné nadmořské výšce 580 m.
Počátky obce časově sahají do 13. století, do prostoru v blízkosti vymezující
se Česko-moravské zemské hranice. Úsek řeky Jihlavy se stal přirozenou částí zemské
hranice, z České strany držela přilehlá území přemyslovská knížata, která měla pro tuto
oblast správní středisko v Želivě. Nově založená ves Mirošov tak ležela v těsné blízkosti
zemské hranice, ale i na samé hranici mezi panstvím kláštera Želivského a biskupství
pražského. Tuto hranici tvoří říčka Otvírná, dnes zvaná Jedlovský potok. Historie obce je
velmi podrobně zpracována v knize (Mirošov a Jedlov dějiny obce) od autorů Jaroslavy
Paulusové a Jiřího Bořeckého.
Dopravní spojení zajišťuje silnice li.třídy č.602, která Mirošov a Jedlov pomocí
krátkých úseků místních komunikací přímo spojuje s krajským městem Jihlava a směrem na
západ s městem Pelhřimov. Obyvatelé bez možnosti automobilové dopravy mohou využít
společné autobusové zastávky v obcích Nový a Starý Hubenov. Přímo na této komunikaci
jezdí autobusy v pravidelných intervalech v průběhu celého dne. Mezi jednotlivými částmi
Mirošova a Jedlova je také asfaltová spojnice, která pokračuje do obce Boršov, paralelně se
státní silnicí.
Obec disponuje vlastním vodovodem, pro každou část samostatně fungujícím
vodovodním řádem i studnami. Obě části jsou plně plynofikovány, osvětleny veřejným
osvětlením a vybaveny místním rozhlasem. Samospráva sídlí v budově obecního úřadu
v Jedlově, obecní budova v Mirošově zajišťuje zázemí pro dobrovolné hasiče.
Celá obec je pokryta signálem nejvýznamnějších mobilních operátorů, všechny domy
mají možnost připojení k internetu. V místní části Jedlov v těsném sousedství zástavby je
plynová regulační stanice, která umožňuje pokrýt jakýkoliv nárůst spotřeby v případě
rozvoje.
Obec je součástí Mikroregionu Dušejovsko. Přímo v Dušejově se nachází sběrný dvůr,
který smluvně zajišťuje odběr odpadu. Tříděný odpad mají občané možnost odkládat do
sběrných nádob, které jsou rozmístěny na třech místech.
V obci působí svaz dobrovolných hasičů, který je i zásahovou jednotkou pro obec
v případě požáru.
Obec Mirošov je členem Místní akční skupiny Třešťsko, která má za cíl všestrannou
podporu trvale udržitelného rozvoje daného území - venkovského mikroregionu, zejména
činností ve prospěch obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních
6

podniků a dalších subjektů působících na území s ohledem na ochranu přírody a krajiny.
Sdružení vytváří a naplňuje rozvojové koncepce a strategie a rozvíjí mezisektorovou
spolupráci.
Výchova předškolních a školních dětí je zajištěna v Mateřské a Základní devítileté
škole v Dušejově, dále je možné využívat specializovaných tříd s mnoha zaměřeními v Jihlavě.
Základní devítiletá škola má i speciální vzdělávací program umožňující výuku autistických
dětí, dětí s dyslexií a ostatními vadami, které vyučuje speciální pedagog.

2.2.

Obyvatelstvo a hospodaření obce Mirošov

V lednu 2020 žilo v obci Mirošov celkem 163 obyvatel. Z tohoto počtu je 90 mužů
a 73 žen, 11 dětí do 6 let, 24 dětí do 15 let
Vývoj počtu obyvatel s trvalým pobytem v obci znázorňuje tabulka č.1

ROK

2015

2016

2017

2018

2019

C EL

189

190

173

168

167

MUŽI

104

105

92

92

90

Ž E N Y

85

85

81

76

77

K E M

Zdroj: Český statistický úřad
Vývoj počtu obyvatel se po významnějším poklesu odstěhováním romské menšiny
opět ustálil.
Tabulka č.2. Průměrný věk obyvatel

ROK

2015

2016

2017

2018

2019

Prům.věk

40,44

40,18

41,58

41,33

42,36

M u ž i

37,76

37,84

39,98

39,74

40,94

Ženy

43,72

43,07

43,41

43,25

44,01

Zdroj: Český statistický úřad
Průměrný věk obyvatel se mírně zvyšuje.
Tabulka č.3. Počet dětí

ROK

2015

2016

2017

2018

2019

Předškolní

10

11

10

8

8

Školáci

24

27

19

19

19
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Rozpočet obce byl vždy situovaný jako vyrovnaný, až mírně přebytkový. Pro rok
2020 je schválen ve výši S 100 000 opět jako vyrovnaný. Přesuny v jednotlivých kapitolách
se

realizují

na

základě

rozpočtových

opatření

schvalovaných

zastupitelstvem

obce,

příp. samostatně starostou obce, ale jen do zastupitelstvem obce určené výše změny na
jedné položce. Střednědobí výhled počítá opět s vyrovnaným rozpočtem a investičními výdaji
do 1 500 000,-Kč na rok. Každá předpokládaná investice počítá s dotačním příspěvkem.
Samotná obec neprovádí žádnou hospodářskou činnost.

3. SWOT ANALÝZA OBCE MIROŠOV
SWOT analýza je v praxi nejčastěji využívaným analytickým nástrojem, který mohou
využívat všechny subjekty od jednotlivce až po velké firmy, státy nebo nadnárodní integrační
celky. Vstupem pro SWOT analýzu je situační analýza obce Mirošov, ve které jsou vystiženy
její základní rysy. SWOT analýzou určíme vnitřní silné a slabé stránky obce a také její vnější
příležitosti a ohrožení. Zjištěné údaje budou dále využity při zpracování strategie obce.
Výsledky analýzy jsou pro větší přehlednost rozděleny podle jednotlivých strategických
oblastí rozvoje obce.

3.1.

Silné stránky obce Mirošov

Ekonomický rozvoj a kvalita života
spolupráce obcí v rámci Mikroregionu Dušejovsko a MAS Třešťsko
-

vysoké procento obyvatel v produktivním věku
zájem obyvatel zůstat v obci
udržování místních tradic a zavádění nových
dojezdová vzdálenost do krajského města

-

vesnický ráz intravilánu obce
čistota ovzduší
plánované investice do rozvoje obce

Dopravní infrastruktura
obec se nachází v těsné blízkosti komunikace druhé třídy na spojnici Jihlava Pelhřimov
obec leží cca 17 km od dálnice Dl
poměrně kvalitní propojení mezi jednotlivými částmi obce

Životní prostředí
krajinné bohatství
nízká míra hluku
příležitost pro rekreaci a sport
ochranné pásmo - klidová zóna Čeřínek
8

plánovaná cyklotrasa

Občanská vybavenost
vybudované dětské hřiště v Mirošově
plánované víceúčelové sportoviště v Jedlově
společenská místnost v Jedlově

Rozvoj cestovního ruchu
atraktivní okolí obce pro pěší výlety a cykloturistiku
podpora cestovního ruchu v rámci rozvoje Mikroregionu Dušejovsko
obcí přímo prochází značená turistická stezka
možnost sportovního rybolovu v obecním rybníce
Á3Z3
Slabé stránky obce Mirošov

Ekonomický rozvoj a kvalita života
nízké finanční přijmi obyvatel
nepřítomnost sociálních služeb v obci
nutnost dojíždění za prací
malá možnost kulturního a společenského vyžití v obci
slabá nabídka práce v místě
nízký obecní rozpočet
obtížná realizovatelnost investičních akcí
částečné zanedbání investičního rozvoje v minulosti

Dopravní infrastruktura
velmi špatný stav místních komunikací
malá bezpečnost chodců a cyklistů při pohybu v obci

Životní prostředí
nízká míra třídění odpadu
spalování fosilních paliv při vytápění
neupravenost návesních prostor
nepřítomnost odpočinkové klidové zóny v obci

Občanská vybavenost
hřiště na kolektivní sporty
odpočinková zóna pro matky s malými dětmi
nutnost docházet na autobus
minimální společenský život v obci
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Rozvoj cestovního ruchu a propagace
nedostatek turistických cílů v bezprostředním okolí
chybí ubytovací prostory a možnost stravování
nedostatečná propagace obce
plán rozvoje cestovního ruchu a propagace není zpracován

3.3.

-

Příležitosti pro obec Mirošov
Ekonomický rozvoj a kvalita života

vytvoření podmínek pro malé a střední podnikání
využít všech obecních objektů pro pořádání akcí
vytvoření konkrétní strategie pro zvýšení životní úrovně obyvatel
zlepšení spolupráce veřejného a soukromého sektoru
zvýšení bezpečnosti v obci
zapojení obyvatel do veřejného života v obci
rozvoj základních sociálních služeb
vybudování technické infrastruktury v obci
vytvoření nabídky volnočasových aktivit
zvýšení počtu obyvatel, příprava stavebních parcel
kompletní úprava prostor uvnitř obce
realizace plánovaných investičních akcí
využití lidského potenciálu obyvatel pro rozvoj obce
využití možnosti čerpání dotací a grantů

Dopravní infrastruktura
atraktivní podmínky pro rozvoj cykloturistiky a turistiky
rekonstrukce polních cest po dokončených pozemkových úpravách
příprava vlastních projektů s využitím obecních vodních ploch

Občanská vybavenost
propagace možností občanské spolupráce
zlepšení středu obce včetně tvorby klidových zón
pořádání kulturních akcí

Životní prostředí
podpora využití obnovitelných zdrojů energie
prostor pro rozšíření veřejné zeleně
lepší třídění odpadu
propagace a tvorba naučných stezek
koupání, bruslení, sportovní rybolov
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Rozvoj cestovního ruchu a propagace

vyšší propagace obce v rámci mikroregionu
cílená podpora kultury, spolků a občanů ochotných se této činnosti věnovat
podpora turistické infrastruktury
spolupráce s ostatními obcemi v regionu

3.4.

Ohrožení obce Mirošov

Ekonomický rozvoj a kvalita života

úbytek počtu ekonomicky aktivních obyvatel
dlouhodobá nezaměstnanost
nezájem občanů o veřejné dění
nízká bezpečnost
obava ze zadlužování při velkých projektech
změny v ekonomice a dotačních pravidlech
malý rozsah obecního majetku (pozemků)
Dopravní infrastruktura

nevyužití možnosti obnovy cestní sítě po skončení komplexních pozemkových úprav
těžká doprava způsobená kůrovcovou kalamitou
výrazná změna rázu krajiny
hrozba stavby jaderného úložiště
Životní prostředí

rostoucí znečištění odpadních vod
absence koncepce budoucího čištění odpadních vod
neochota občanů podílet se na zlepšení životního prostředí v obci
zařazení lokality Čeřínek jako potencionálního úložiště jaderného odpadu
nedostatek pramenité vody
Rozvoj cestovního ruchu a propagace

ničení obecního majetku
znečišťování životního prostředí uvnitř obce
malý zájem turistů o památky obce
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4. STRATEGIE
4.1.

Vize obce Mirošov

Být obcí zodpovědnou k životnímu prostředí a svěřenému majetku. Být dobrým
partnerem pro občany obce hlásící se k tradičním hodnotám společnosti a svým možným
rozvojem zvyšovat kvalitu životních podmínek obyvatel obce a snahou o využití příležitostí
pro trvalý rozvoj.

4.2. Strategické oblasti rozvoje a priority
Obec Mirošov si stanovuje 6 strategických oblastí rozvoje
Ekonomický rozvoj a kvalita života
Dopravní infrastruktura
Občanská vybavenost
-

Životní prostředí

-

Atraktivita obce
Občanská společnost

4.3.

Plánované záměry dle jednotlivých strategických oblastí

Na základě podkladů SWOT analýzy a dotazníkového šetření se obec rozhodla zaměřit
na následující priority.

V prioritě ekonomického rozvoje a kvality života
-

Technická infrastruktura - rekonstrukce obecního vodovodu
Bezpečnost - rekonstrukce veřejného osvětlení a komunikace v obci
Volný čas - víceúčelové sportoviště
Občanská společnost - dokončení stavby hasičské zbrojnice
Kultura - dokončení oprav kostela a kaple

V prioritě dopravní infrastruktury
Obslužnost vně obce - příjezdová komunikace a spojnice obou částí přes Mirošovský
les
Obslužnost uvnitř obce - opravy a celková rekonstrukce cest v části obce Mirošov

V prioritě občanská vybavenost
-

Vzhled obce - úpravy návesních ploch, rekonstrukce návesního rybníka v Jedlově
Volný čas - odbahněni rybníka v Mirošově
Potřeby pro občany - vytvoření klidových zón pro odpočinek

V prioritě životní prostředí
Ochrana krajiny - památné stromořadí
Úspora energií - veřejné osvětlení, oprava budovy OÚ
12

-

Veřejné prostranství, zeleň - návesní plochy

-

Odpadové hospodářství - podpora třídění odpadu

V prioritě atraktivita obce
Kulturní památky - dokončení oprav kostela a kaple
Prezentace obce - spolupráce v mikroregionu

V prioritě občanská společnost
-

Pořádání akcí - víceúčelové sportoviště
Podpora spolkového života - zázemí v budově OÚ
Podpora dobrovolných hasičů - zázemí a vybavení

4.4.

Předpokládaná realizace rozvojového strategického plánu

Pro období 2020 - 2024 plánuje obec Mirošov realizaci 10 záměrů, které jsou uvedeny
jednotlivě s konkrétním popisem a odhadovanou finanční náročností. Součástí popisu
jednotlivých záměrů je stručné hodnocení přínosu pro obec a předpokládaný způsob
financování. Termín realizace je závislý na vyhlášených dotačních výzvách, projektové
přípravě, schvalovacím řízení a v neposlední řadě na úspěchu žádosti o dotační příspěvky.

S. ZÁMĚRY BUDOUCÍHO ROZVOJE
5.1.

Dokončení oprav kostela v Mirošově a kaple v Jedlově

V minulé dekádě obec s přispěním několika dotačních titulů opravila na kostele
sv. Josefa v Mirošově vnější omítky, odvodnění obvodového zdiva, vnitřní omítky, podlahu,
lavice, krov, střechu, okapy a mnoho dalšího. Celkové náklady dosáhly od roku 2007, kdy byl
kostel vydán rozhodnutím Ministerstva kultury obci do konce roku 2019 částky 4 496 156 Kč.
Obdržené dotace dosáhly 2 613 101 Kč. V roce 2019 bylo započato s průzkumem vnitřních
maleb a jejich restaurováním v nákladu 324 524 Kč a opravou vnitřních omítek 431 762 Kč.
Pro rok 2020 je počítáno s nákladem 296 681 Kč na dokončení druhé etapy oprav interiéru.
Druhá etapa celoplošného odkryvu, restaurování a rekonstrukce dekorativních nástěnných
maleb v interiéru v ceně 1 878 122 Kč nemá přesný termín realizace. Realizace tohoto díla
v plném rozsahu je odvislá na získání dotační podpory.
Kaple v Jedlově je v současnosti pomocí brigádnické práce připravena na potřebné
vysoušení obvodového zdiva. Uvnitř byla do výšky cca 1 m odstraněna omítka, vyzvednuta
kamenná dlažba a pomocí odkopu podkladní zeminy do hloubky 0,6m připravena na
samovolné vysoušení. V letošním roce bude zpracován projekt na celkovou rekonstrukci
a v případě možnosti i realizován, bude-li možnost čerpání investiční dotace. Doposud
vynaložené prostředky za rok 2019 nedosáhly celých 10 000 Kč. Předpokládané náklady do
800 000 Kč. Realizace v plném rozsahu pouze v případě dotační podpory.
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Předpokládaný přínos realizace tohoto záměru naplňuje čtyři strategické oblasti/
kvalita života, občanská vybavenost, atraktivita obce, občanská společnost/. Protože se jedná
o dominantu obce, navazující projekt veřejného osvětlení počítá s nasvícením obou památek.

5.2.

Úprava návesních ploch v Mirošově a Jedlově

Realizace předpokládá celkovou úpravu zeleně, vytvoření odpočinkových zón,
výsadbu okrasných prvků, optimální rozvrstvení bylinného pásma, keřů a stromů se zřetelem
na snadnou údržbu, funkčnost a estetiku. Pro letošní rok zastupitelstvo schválilo na svém
14 zasedání, zadání zpracování projektové studie. Předpokládaná cena za celé dílo do
600 000 Kč. Realizace v plném rozsahu je závislá na získání dotační podpory.
Projekt se dotýká S strategií/kvalita života, občanská vybavenost, atraktivita obce,
životní prostředí, občanská společnost/, předpokládá realizaci v obou částech obce.
Přínosem pro obec je výrazná změna vzhledu, možnost odpočinku pro starší spoluobčany
a maminky s malými dětmi. Tento záměr předpokládá aktivní účast občanů obce při tvorbě
záměru i realizaci.

5.3.

Výstavba víceúčelového sportoviště

Začátkem roku 2019 byl zpracován projekt na stavbu víceúčelového sportoviště
v Jedlově. Záměr předpokládá výstavbu multifunkční plochy pro sportovní využití, dětské
hřiště pro malé děti, částí pro větší děti, pískovištěm a dráhou pro cvičení hasičů.
Projektované náklady dle rozpočtu do výše 4 600 000 Kč. Realizace předpokládá schválení
žádosti o dotaci z MM R.
Záměr splňuje podmínky čtyř strategií/kvalita života, občanská vybavenost, atraktivita
obce, občanská společnost/, nahradí zanedbanou stávající plochu a výrazně přispěje
ke změně vzhledu obce.
Přínosem realizací tohoto záměru je sportovní zázemí pro všechny věkové skupiny
obyvatel. Dále vznikne prostor pro pořádání kulturních akcí.

5.4.

Rekonstrukce a odbahnění obou obecních rybníků

V roce 2019 byl zpracován projekt na odbahnění rybníka v Mirošově v celkovém
nákladu 2 500 000 Kč. Schválením dotace z MZe ve výši 2 000 000 Kč byl záměr
zastupitelstvem schválen. Součástí odbahnění je celková úprava hráze, výpustného zařízení
a bezpečnostního přelivu. S rekonstrukcí bylo započato na konci roku 2019. Dále ve stejném
roce byl zpracován projekt na rekonstrukci návesního rybníčka v Jedlově. Celkové náklady ve
výši 1 670 000 Kč jsou opět pokryty z 80% dotací z MZe. Se stavbou opěrných zdí,
výpustného zařízení a celkovým odbahněním bude započato na jaře 2020. Obě stavby budou
dokončeny do konce tohoto roku.
Záměr splňuje

podmínky tří strategií/občanská vybavenost,

atraktivita obce

a životního prostředí/, výrazně přispěje ke změně vzhledu v části Jed lov a umožní mimo jiné
zpřístupnit k procházkám hráz rybníka v Mirošově.
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Přínosem realizace je zlepšení stavu obecního majetku, zvlášť výpusť návesního
rybníčka v Jedlově je v havarijním stavu. Přidanou hodnotou je zlepšení vzhledu a možnost
dalšího využití třeba i pro sportovní účely.

S.S.

Dokončení hasičské zbrojnice a garáže s možností vytvoření jedné
bytové jednotky

Hasičská zbrojnice je přímo navazující stavbou přes garáž na budovu č.p. 22, která je
též obecním majetkem. Tato budova slouží jako společenská místnost pro občany a klubovna
pro hasičský sbor. Obec nákladem 1 204 686 Kč v průběhu let 2015-2018 provedla částečnou
rekonstrukci interiéru, kompletní výměnu krovu a střechy a po odstranění zbytku stavby
i výstavbou nového objektu garáže. Náklady byly sníženy čerpáním POV v celkové výši
329 000 Kč. Garáž nemá dokončenu fasádu.
Od roku 2017 bylo započato s odstraněním stavby původní hasičské zbrojnice a na
jejích základech založena stavba nové zbrojnice. V celkovém nákladu 731150 Kč byla
vybudována základová deska a obvodové zdivo jednoho podlaží. Objekt není zastřešen,
pouze provizorně zakryt plachtou. Náklady byly sníženy čerpáním POV ve výši 127 000 Kč.
Záměrem je dokončení stavby hasičské zbrojnice a v prvním nadzemním podlaží případně
vytvořit jednu samostatnou bytovou jednotku jako jedinou možnost zlevnit náklady na
dokončení. Celkové náklady 1 800 000 Kč. Realizace záměru je možná pouze při získání
dotačních prostředků.
Záměr splňuje podmínky tří strategií/ekonomický rozvoj, občanská vybavenost,
občanská společnost/, stavba je již rozpracována a nedokončením by došlo k znehodnocení
vynaložených prostředků.
Přínosem realizace je vytvoření potřebného zázemí pro svaz dobrovolných hasičů,
zhodnocení obecního majetku a vytvořením prostoru pro ekonomickou činnost obce.

5.6.

Dopravní infrastruktura

Účelem tohoto záměru je zlepšení stavu obecních cest, zvláště spojruce mezi
Jedlovem a Mirošovem přes Mirošovský les. Druhou částí záměru je rekonstrukce cesty
p. č. 1264 v k.ú. Mirošov u Jihlavy. Součástí této rekonstrukce je plánované uložení
kanalizace a přípojek. Projektová příprava pro stavební povolení u obou záměrů byla
zahájena již v roce 2019. Předpokládaná cena obou zakázek je kolem 3 000 000 Kč. Realizace
tohoto záměru předpokládá získání dotace.
Záměr splňuje podmínky dvou strategií/ekonomický rozvoj a kvalita života, dopravní
infrastruktura/, předpokládá se rozdělení obou akcí na dvě samostatné části.
Přínosem pro obyvatele je možnost vytvoření komunikace sloužící nejen k obslužnosti
přiléhajících pozemků, ale jako odpočinkové trasy k procházkám, popřípadě k jízdě na kole.
Do cesty uvnitř obce je nutné zabudovat přívod vody pro napojení na vodovodní řád
a zpevnit povrch.
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5.7.

Oprava přívodu vody v části Mirošov

V minulosti ve snaze zlepšit kvalitu vody v části Mirošov bylo postaveno zařízení pro
odstranění radonu na přívodu vody v blízkosti vsi. Provozem tohoto zařízení dochází
k výraznému poklesu tlaku ve vodovodním řádu, což způsobuje problém se zásobením vodou
výše

položených domů.

Záměrem je přesun tohoto zařízení k vodojemu, celková

rekonstrukce jímacích nádrží a výměna přívodního potrubí do vsi. Realizace předpokládá
získání dotace.
Záměr

splňuje

dvě

priority/kvalita

života,

občanská

vybavenost/,

realizace

významnou měrou přispěje k vyšší kvalitě vody. Záměr je ve fázi přípravy zadání
dokumentace pro stavební řízení.
Přínosem pro obec je bezporuchový provoz přípojky, vyšší kvalita a kvantita vody.

5.8.

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Základem pro vznik požadavku je potřeba rozšíření veřejného osvětlení, jeho
poruchovost a vysoké provozní náklady. Důležitým faktorem je i celkový vzhled a rozmístění
jednotlivých svítidel. Záměr předpokládá celkovou rekonstrukci, zvýšení počtu a náhradu
svítidel za úspornější.
Záměr splňuje tři

priority/ekonomický

rozvoj,

občanská

vybavenost,

životní

prostředí/, realizace vytváří úsporu nákladů rozpočtu a významně zvyšuje bezpečnost v obci.
Přínosem je obecně ochrana životního prostředí, vzhled a funkčnost nového typu
svítidel, snížení nákladu na provoz, úspora potřebné energie a režijních nákladů.

5.9.

Rekonstrukce budovy obecního úřadu

Na budově v minulosti proběhla výměna střešní krytiny. V části mimo kancelář
obecního úřadu byla vybudována společenská místnost sloužící občanům pro pořádání
společenských akcí. Obvodové zdivo trpí vlhkem, fasáda vyžaduje zateplení. V obou částech
je instalováno plynové topení bez aktivní cirkulace. Prostor kanceláře, vstupní chodby
i sociální zařízení vyžadují opravu.
Záměr splňuje čtyři priority/kvalita života, občanská vybavenost, životní prostředí,
občanská společnost/,realizace přispěje ke zlepšení vzhledu obce. Pro realizaci tohoto
záměru nebyly učiněny žádné přípravné kroky, nebyl stanoven ani plánovaný rozsah
stavebních prací.

5.10. Plán čištění odpadních vod a snížení tvorby netříděného odpadu
Obec provozuje kanalizaci, která není oddělena pro dešťovou a splaškovou vodu.
Provoz doposud splňuje přípustné limity na vypouštění odpadních vod. Záměr si dává za cíl
zpracovat koncepci budoucího nakládání s odpadními vodami jako nutné podmínky dalšího
rozvoje občanské zástavby. Společně s tvorbou této koncepce bude řešeno omezení tvorby

16

netříděného odpadu.

Pro podporu separace biologicky rozložitelného odpadu byly zřízeny

pomocí brigád dvě sběrná místa v části Mirošov. Odhadované náklady do 300 000 Kč.
Záměr

splňuje

dvě

priority/ekonomický

rozvoj,

životní

prostředí/,

realizace

předpokládá dva oddělené stupně. Podpora třídění odpadu je naplánovaná na letošní rok,
tvorba koncepce čištění odpadních vod na rok 2022. Snížením množství netříděného odpadu
a jeho důkladné třídění pro další využití lze dosáhnout výrazné úspory obecního rozpočtu.

6. REALIZACE ROZVOJOVÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU OBCE
MIROŠOV
Rozvojový strategický dokument je důležitým plánem pro management obce, který
přispěje k řízenému a úspěšnému rozvoji obce. Plánované obecní záměry se vytvořením
RSDO stávají transparentnějšími a srozumitelnějšími pro občany. Stanovením cílů rozvoje
obce je určen směr dalšího vývoje a poskytuje jasný signál snahy dosáhnout stanovených
cílů. RSDO je prvním dokumentem zpracovaným pro obec Mirošov a jeho přijetí umožní obci
přístup k dotačním prostředkům.
Dokument

vchází

v platnost

schválením

zastupitelstvem

obce

a

je

platný

po stanovenou dobu /2020-2024/. Dosažení stanovených cílů je možné pouze při zajištění
spolufinancování pomocí dotací. Obec neuvažuje o financování pomocí úvěrů s možným
zadlužováním do budoucna. RSDO je mnohdy nutnou podmínkou pro získání finančních
prostředků ze strukturálních fondů EU, státního rozpočtu, dalších fondů a nadací, pro obec
této velikosti mnohdy i jedinou cestou možného rozvoje.
Realizace RSDO bude zajištěna zastupitelstvem obce, které schvaluje pořadí
a realizaci jednotlivých projektových záměrů, způsob jejich financování, zajišťuje prostředky
a kontroluje plnění.
Jasným směrem rozvoje je zkvalitnění stávajícího vhledu obce, rozvoj potřebné
infrastruktury a především zlepšením občanské vybavenosti s důrazem na rozvoj občanské
společnosti. Přidanou hodnotou je ochrana životního prostředí a zvýšení bezpečnosti v obci.
Pro úspěšný rozvoj obce nejsou potřeba pouze strategické dokumenty, finanční
prostředky a dotační výzvy, ale především společenství lidí ochotných rozvíjet své okolí,
pracovat k prospěchu jednotlivců i celé společnosti. Stanovených cílů nelze bez lidské snahy
a touhy po úspěchu dosáhnout. Mnoho úspěchů, cílů není málo.
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