PROGRAM ROZVOJE OBCE

SKALICE

NA OBDOBÍ LET

2020 - 2030
Program rozvoje obce schválilo zastupitelstvo obce Skalice,
v souladu s § 84, odst. 2, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění.

Datum schválení: ……………………………

Číslo usnesení: …………………………

Text usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Program rozvoje obce Skalice na období let 2020-2030.

Úvod

Program rozvoje obce (dále jen „PRO“) je dlouhodobý programový dokument vytyčující záměry obce na
období 10 i více let. Jedná se o komplexní programový dokument, který formuluje strategii rozvoje celého
území obce, včetně komunity a jejího fungování.
PRO usiluje o dosažení rovnováhy mezi tím, co občané chtějí a tím, co je dosažitelné. Rovnováhy mezi
dalším rozvojem a ochranou stávajících přírodních a kulturních hodnot.
PRO je důležitým nástrojem k upevnění pozice obce v regionu a posílení její konkurenceschopnosti. Je
podkladem pro rozvojové aktivity a územní plánování v obci, ale i v regionu. Přispívá k tomu, aby obec
efektivně využívala finanční prostředky, a to nejen z vlastního rozpočtu.
Dokument umožní představitelům obce koncepční plánování rozvoje obce.

Program rozvoje obce umožní:








naplňovat dlouhodobé cíle a strategickou vizi obce
rozhodovat v zastupitelstvu v širším koncepčním rámci
koordinovat aktivity a zájmy různých subjektů působících v obci
prosazovat a chránit veřejný zájem
stanovit priority obce, obyvatel, podnikatelských subjektů a následně investičního plánu
posílit sounáležitost mezi lidmi navzájem
posílit sounáležitost a odpovědnost obyvatel za další rozvoj obce tak, aby přicházeli s konkrétními
návrhy a řešením daného problému.

PRO musí vycházet z analýzy současného stavu, zhodnotit silné a slabé stránky obce, její příležitosti a
identifikovat rizika. Dále musí navrhnout řešení a naplánovat postupy realizace a aktualizace.
Jako jeden ze zásadních analytických nástrojů pro východiska k návrhové části Plánu rozvoje obce byl
zvolen dotazník spokojenosti občanů. Dotazník byl distribuován v říjnu 2017. Celkem rozdáno 484
dotazníků s návratností 31 %, tj. 150 vyplněných dotazníků. Cílovou skupinou byly osoby starší 15 let
pobývající v obci Skalice.
PRO Skalice je zpracován dle metodiky garantované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 Charakteristika obce
Obecná charakteristika

31. 12. 2018
Typ obce
Obec s rozšířenou působností
Pověřený obecní úřad
Pracoviště finančního úřadu
Katastrální pracoviště
Matriční úřad
Katastrální plocha (ha)
Počet katastrů
Počet částí obce
Nadmořská výška (m nad mořem)
První písemná zpráva (rok)

obec
Hradec Králové
Smiřice
Hradec Králové
Hradec Králové
Smiřice
829,92
3
3
242
1143

Zdroj: ČSÚ

1. Území
Obec Skalice leží přibližně 10 km severně od Hradce Králové, na levém břehu řeky Labe v nadmořské
výšce okolo 242 m n.m. Ze severu sousedí s městem Smiřice (4km) a z východu s obcí Černilov (4km).
Obec Skalici tvoří tři místní části a katastrální území. Skalice (centrální část), Skalička (JV část) a
Číbuz (SZ část). Z hlediska územně správního členění České republiky patří do Královéhradeckého
kraje a okresu Hradec Králové. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je Hradec Králové a obcí s
pověřeným obecním úřadem jsou Smiřice. Skalice je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregionu
Černilovsko a spadá pod územní působnost MAS Hradecký venkov.
Obec Skalice leží uprostřed „trojúhelníku“ větších měst a obce (Hradec Králové, Smiřice a Černilov).
Urbanisticky jsou místní části tvořeny venkovskou zástavbou podél místních komunikací.
Geomorfologicky patří území obce k Labské a Orlické tabuli, z klimatického hlediska do teplé a mírně
teplé oblasti. Z hydrologického hlediska je v tomto prostoru dominantní řeka Labe, tekoucí přibližně
1 km severozápadně od obce, jejím levostranným přítokem je Malostranský potok tekoucí při
severním okraji obce a obcí samotnou protéká Černilovský potok, který se 1,5 km jižně od Skaličky
vlévá zprava do Librantického potoka. Nad Skaličkou se nachází návrší Pardědub, nad Skalicí
Chumbárek (vpravo od silnice do Hradce Králové). V Číbuzi na návrší stojí od roku 1601 kostel
sv. Václava.
Název obce Skalice je pravděpodobně odvozen od opukové stráně zvané Skála patřící do druhohor
(230–195 mil. let př. n.l.). Podle nálezů na Pardědubu z roku 2020 bylo okolí osídleno již ve starší
době kamenné (Paleolit 8 tis.- 2,5 mil. let p.n.l.). Skalička je zdrobnělinou od skála (dříve Malá
Skalice). Číbuz zřejmě získala jméno od zakladatele Čibuda. Nejstarší dochovaná písemná zmínka o
obci je z roku 1143, kdy biskup Jan z Lochenic daroval Strahovskému klášteru v Praze „újezd
skalický“.
Program rozvoje obce Skalice
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Struktura využití půdy v obci Skalice v roce 2015
Z celkových 829 ha katastru obce tvoří orná půda 625,80 ha, trvalé travní porosty 53,09 ha, zalesněná
plocha 29,42 ha, zahrady 23,26 ha, vodní plochy 18,06 ha, zastavěné území zabírá 15,00 ha, ovocné
sady 0,06 ha a ostatní plochy tvoří 65,23 ha.

Zdroj: ČSÚ

2. Obyvatelstvo
Královéhradecký kraj má něco přes 550 tisíc obyvatel, kteří žijí v celkem 448 obcích s průměrnou
velikostí 1231 obyvatel. Ve venkovských obcích do 2000 obyvatel žije na 30 % všech krajanů, naopak
ve městech o velikosti nad 10000 obyvatel žije na 42 % všech občanů kraje. Na začátku roku 2015
zaujímala obec Skalice svou velkostí 142. místo.
K 31. 12. 2018 měla naše obec 618 osob. Hustota obyvatel je okolo 70 obyvatel na km2, což je pod
2
průměrem Královéhradeckého kraje (116 obyvatel/km ) i okolních obcí podobné velikosti (např.
Smržov má 95 obyvatel na km2, Lochenice 96 obyvatel na km2).
Věková struktura obyvatel v roce 2018

Období: 31. 12. 2018
Počet obyvatel
v tom ve věku (let) 0-14
15-64
65 a více
Průměrný věk (let)

Celkem
618
104
426
88
40,6

Muži
324
63
219
42
39,1

Ženy
294
41
207
46
42,2

Zdroj: ČSÚ
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Vývoj počtu obyvatel
Z níže uvedených grafů je patrné, že za posledních 100 let klesl počet obyvatel v obci z téměř 800 v
roce 1910 na skoro 500. Od roku 2012 má přírůstek obyvatel rostoucí trend. V dekádě 2005-2015
činil přirozený přírůstek 1 obyvatele za rok, zatímco migrační přírůstek byl 6 obyvatel ročně.
Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel obce Skalice od roku 1910

Vývoj počtu obyvatel obce Skalice v letech 2009 – 2015

Vzdělanostní strukturu obyvatelstva ukazuje další graf, ze kterého je patrné, že většinu obyvatel
tvoří středoškoláci, přes 60 %, téměř pětina obyvatel má nejvyšší dosažené vzdělání základní a
vysokoškoláci tvoří celých 11 %. Lze říci, že s drobnými odchylkami tak údaje kopírují krajské a
celostátní statistiky.
Vzdělanostní struktura obyvatel v roce 2011

Zdroj: ČSÚ
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3. Hospodářství
Struktura zaměstnanosti v obci Skalice podle odvětví v roce 2011 (%)
Zemědělství a lesnictví Průmysl a stavebnictví Služby
Skalice

3,28%

27,01%

63,14%

HRADEC KRÁLOVÉ

2,63%

26,56%

60,72%

Královéhradecký kraj 3,48%

35,20%

49,01%

ČR

2,74%

32,23%

53,87%

Smržov

2,68%

29,02%

57,59%

Černilov

1,88%

35,22%

58,15%

Smiřice

2,82%

32,68%

53,37%

Zdroj: ČSÚ

V obci je dlouhodobě nízká nezaměstnanost, k 31.12 2018 byla 2,9% (zdroj: ČSÚ).
Většina obyvatel dojíždí za prací a škol do Hradce Králové.
Z šetření z roku 2017 vyplývá že převážná většina respondentů (36,67 %) dojíždí do práce či
zaměstnání automobilem, autobusem pak 8 % a na kole 2,67 %. Nejvíce podnětů občanů se týkalo
bezpečnosti v dopravě, především na silnici III. třídy Hradec Králové – Jaroměř.
Ekonomické subjekty se sídlem na území Skalice
V obci je registrováno 170 podnikajících subjektů. Skutečnou činnost v obci jich vykonává mnohem
méně (přibližně 50).
Obec o nich nemá přesný přehled. Do dotazníkového šetření se místní podnikatelé příliš nezapojili,
odpovědělo pouze 8 podnikatelů. Ani obec však v současné době nemá s podnikateli vybudovánu
formální platformu pro vzájemnou spolupráci.
V obci je 5 podnikatelských areálů. Drůbežárny Skalička a Skalice, bývalé JZD Skalice a dva areály
v Číbuzi u silnice Hradec Králové - Jaroměř.
Ekonomické subjekty se sídlem na území obcí k 31. 12. 2018
v tom velikostní kategorie podle počtu zaměstnanců
Název obce

Královéhradecký
kraj

Celkem
bez
zaměstnanců

1-5

6 - 19

20 - 99

100 a více

neuvedeno

140 354

48 160

8 502

2 489

1 236

263

79 704

170

69

7

4

-

-

90

Skalice
Zdroj: ČSÚ

4. Infrastruktura
V této kapitole jsou analyzovány základní infrastrukturální oblasti, technická a dopravní vybavenost.
Skalice je obec řadového typu s osídlením v jednotlivých částech podél silnic III. třídy, případně
podél místních komunikací, bez výrazných návesních ploch. Skalička a Číbuz mají uprostřed
centrální část v majetku obce. Nákupem nemovitostí bývalého Havlíkova statku ve Skalici čp. 9, 132
a prodejny potravin čp. 50, získala obec strategické nemovitosti ve svém centru s významným
Program rozvoje obce Skalice
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potenciálem pro další architektonicko-urbanistický rozvoj (centrum komunitního života,
administrativní správy, rozvoje služeb aj.).
Obcí prochází úsek silnice III. třídy č. 2997 ze směru Hradec Králové - Rusek severovýchodně
směrem na Vlkov, Rasošky a Josefov, v délce cca 4 km, ke které se napojuje silnice III. třídy č. 3086
vedoucí přes obecní část Číbuz směrem na Újezd v délce cca 0,8 km, z křižovatky na návsi v Číbuzi
pak vede další silnice III. třídy č. 3087 směrem na Hubíles v délce cca 1,2 km. Dalších několik
kilometrů tvoří síť místních komunikací, které zajišťují veškerou dopravní obslužnost v obci.
Vybavenost základní technickou infrastrukturou obydlených domů a bytů (voda, elektřina, plyn,
kanalizace, internet) je dostatečná. Chybí pouze splašková kanalizace.
Hromadná doprava
Dopravní obslužnost obce je zajišťována prostřednictvím Integrovaného dopravního systému kraje
IREDO. Do obce zajíždí linka č. 311 na trase Hradec Králové - Jaroměř cca 12 x denně v obou směrech
v pracovní dny a 4x oběma směry o víkendu. Nejbližší vlakové zastávky jsou v Lochenicích (2 km) a
Smiřicích (4 km) od obce, na trati Hradec Králové-Smiřice-Jaroměř (č. 031). Spoje v pracovních
dnech odjíždějí v době mezi 5.00 - 22.00 téměř každou hodinu, s o něco menší frekvencí o víkendu.
Doprava – komunikace
Silnice: dle pasportu komunikací je v obci 6 167 m silnic ve správě KHK (42 703 m2) a 6974 m místních
komunikací ve správě obce (44 732 m2).
Z toho: asfalt = 5 751 m (34 422 m2), beton = 1 092 m (5 130 m2), štěrk = 1042 m (4 264 m2),
tráva = 62 m (126 m2), zámková dlažba = 28 m (111 m2)
Chodníky: 4 443 m chodníků (5 897 m2)
Z toho: Skalice 2 106 m (3 396 m2), Skalička 953 m (1 606 m2), Číbuz 1 384 m (895 m2).
Stále vzrůstající je dopravní zátěž, především na silnici III. třídy č. 2997 (Hradec Králové – Smiřice),
procházející Skaličkou a částí Skalice (odhadem 7500 vozidel/den). Dále směr Lochenice (odhad 1500
vozidel/den) a Číbuz protínající silnice Smiřice – Černilov (odhad 700 vozidel/den).
Celostátní sčítání dopravy ŘSD ČR 2016
Úsek
křižovatka Piletice (směr Rusek)
Rusek - Smiřice
Smiřice – Libřice
HK – Černilov

vozidel celkem/den
10 023
5 650
4 746
4 037

z toho nákladních
1 248
609
776
743

Zdroj: ŘSD
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Bezmotorová doprava
Obcí prochází značená cyklo trasa „Betlémská“ č. 4252 (Hradec Králové, Šrámkův statek Piletice –
Braunův betlém Kuks). Mezinárodní cyklotrasa „Labská“ č. 2 vede cca 1,5 km od obce, bohužel
po druhé straně Labe.
Na katastru obce existuje síť účelových komunikací (polních cest), které propojují zajímavá místa v
obci a částečně také sousední obce. Polní cesty lze využívat převážně za sucha k terénní turistice a
cyklistice.
Výrazným problémem je bezpečnost cyklistů a chodců (šířkové parametry silnice, vysoká rychlost
projíždějících automobilů včetně nákladních, vysoká intenzita dopravy). Řešením by mohla být
výstavba stezky pro pěší a cyklisty a revitalizace polních cest.
V obci není žádná cyklostezka. Bezpečné stezky pro pěší a cyklisty se nacházejí nejblíže
v Lochenicích, Ruseku, Smiřicích a Černilově.
Vodovod
V obci je dostupný veřejný vodovod napojený na městskou síť Hradce Králové přes Rusek. V současné
době je obec zásobována vodou z Hradce Králové, s možností využití vodojemu Bohuslavice.
Kanalizace
Kanalizační síť v jednotlivých částí obce je tvořena nespojitými úseky dešťové kanalizace pro odvod
dešťové vody z jednotlivých nemovitostí, vč. přípojek ze septiků. Tato dešťová kanalizace je vyústěna
do místních vodotečí.
Plynovod
Obec je kompletně napojena na středotlaký plynovod vedoucí ze Smiřic do Černilova. Přípojka je na
návsi v Číbuzi, poté vede přes Skalici do Skaličky, kde je ukončena.
Telekomunikace
Obec je z hlediska telekomunikací pokryta sítí všech mobilních operátorů občas s místně slabším
signálem. Internet je v obci rychlý a kvalitně fungující.
Likvidace odpadů
Svoz a likvidace komunálního odpadu jsou řešeny prostřednictvím společnosti Marius Pedersen.
Ve všech částech obce jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad (papír, plast, sklo).
Elektroodpad, kovy, velkoobjemový a nebezpečný odpad je likvidován svozem několikrát ročně.
Obec nemá žádný sběrný dvůr.
V obci není zajištěna likvidace dřevěného odpadu ze zahrad (větve). Tento odpad se sváží do Skaličky
na kopec, kde se 2x za rok podpálí.
Likvidace odpadů v roce 2019
plast
papír
sklo čiré
sklo barevné
BRKO (bioodpad)

t/rok

25ks x 1 100l
7ks x 1 100l
1ks x 1 100l, 5ks x 1 500l
1ks x 1 100l, 9ks x 1 300l, 2ks x 1 500l
4ks kontejnerů na bioodpad

SKO (komunální
odpad)
průměrně cca 220 ks popelnic
Náklady za rok 2019
567 000,-/rok (úhrada svozové firmě)
Příjmy v roce 2019
132 981,-/rok (odměna od EKO-KOM)
263 000,-/rok (platba občanů)
CELKEM
-171 000,-/rok
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18,12
7,06

180,10

vývoz 1x za 14 dní
vývoz 1x za 14 dní
vývoz 1x za 4 měs.
vývoz 1x za 4 měs.
dle potřeby

77,75

dle potřeb občanů

9,52
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5. Vybavenost obce
Domovní a bytový fond v obci Skalice dle SLDB 2011
Počet domů

201

Počet obydlených domů

171

Podíl obydlených domů

85,07%

Podíl obydlených domů v ČR

83,40%

Počet rodinných domů

163

Podíl rodinných domů

81,09%

Podíl rodinných domů v ČR

72,18%

Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet

55,61%

Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet v ČR 53,00%
Zdroj: ČSÚ
Vzhledem k tomu, že sčítání je z roku 2011, skutečný stav je ve všech parametrech vyšší.
Počty domů a bytů k 20.6.2020:
Skalička
81
Skalice
112
Číbuz
47
Zdroj: obec (roznáška tiskovin)
Obecní úřad
Obec vlastní řadu nemovitostí. Část však využívá neefektivně.
2
Administrativní budova v obci je obecní úřad ve Skalici čp. 32, s celkovou výměrou 125 m , jejíž
součástí je i obecní knihovna s knihovním fondem na 3000 knih všech žánrů.
Obec vlastní prodejnu potravin a smíšeného zboží Skalice čp. 50. Prodejnu i byt v podkroví pronajímá.
Obec dále spravuje obecní majetek spolků (hasičská zbrojnice Skalička čp. 44 a Skalice čp. 108,
klubovna Číbuz čp. 33).
Je zřizovatelem Mateřské školy Číbuz čp. 20. Zde pronajímá 3 byty.
Dům Skalička čp. 15 je neobyvatelný z důvodu zdravotního rizika spojeného s naměřenou úrovní gama
záření z použitého stavebního materiálu. Je využíván jako skladiště.
„Holečkův statek“ Skalice čp. 2 je nevyužívaný. Objekt byl zakoupen v roce 2017 za účelem výstavby
nového obecního domu, kde bylo plánováno zázemí pro správu obce, obecní techniku a kulturní akce.
Jedná se o soubor nemovitostí o celkové výměře cca 2100 m2. Převážná část je určena k demolici.
„Havlíkův statek“ Skalice čp. 9 a 132, objekt byl zakoupen v roce 2019. Jedná se o soubor nemovitostí
o celkové výměře 3500 m2, zakoupen s ohledem na výhodnou polohu v centru obce blízko prodejny
potravin, hasičské zbrojnice, dětského hřiště, návesního rybníku a dalších přilehlých obecních
pozemků se záměrem vybudovat zde administrativně kulturní centrum a zázemí pro technickou
správu obce.
Skalice čp. 9. Přízemí obec pronajímá. V podkroví jsou dva prázdné byty. S ohledem na stav
nemovitosti a jeho stavební dispozici je uvažováno o jeho demolici.
Skalice čp. 132 je nevyužívaný. Nabízí se jednoduchá a ne příliš nákladná adaptace částečně
rekonstruovaného objektu na kancelářské prostory. Je zde také již k dispozici společenský prostor o
výměře téměř 43 m2. Zbývající část objektu se zdá být využitelná jako technické zázemí pro
pracovníky obce.
Obecní byty jsou pronajímány v průměru za 40 Kč/m2 měsíčně + služby.
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Vzdělání
Mateřská škola se nachází v Číbuzi.
Zahájila jako příspěvková organizace obce svou činnost 18. 6. 1996.
Kapacita školky je celkem 42 dětí.
Počty dětí v MŠ Číbuz
kapacita MŠ
přijato dětí k 1.9.
z toho ze spádové oblasti

2017/2018
42
42
30

2018/2019
42
40
22

2019/2020
42
37
18

Spádové oblasti pro MŠ Číbuz: Skalice, Skalička, Číbuz, Hubíles, Smržov.
Zápisy do MŠ
tremín zápisu
květen 2017
květen 2018
květen 2019
květen 2020

přihlášek k zápisu
12
6
9
13

přijato dětí
12
6
8
13

ze spádové oblasti
10
5
5
12

Vývoj rozpočtového hospodaření MŠ Číbuz v letech 2017 - 2019 (v tis. Kč)
2017
2018
2019
Náklady
3 191 3 533 3 811
z toho dotace na platy od MŠMT
2 117 2 356 2 665
z toho provozní dotace od zřizovatele
700
830
825
Výnosy
3 180 3 540 3 820
Výsledek hospodaření
-10
7
9
Škola v obci není.
Spádovou základní školou pro děti ze Skalice a Číbuze je ZŠ Smiřice.
Pro děti ze Skaličky je spádovou školou ZŠ Hradec Králové – Pouchov.
Středoškolské vzdělávání je pro studenty dostupné převážně v Hradci Králové.
Sport
V obci Skalice aktivně nepůsobí žádná sportovní organizace.
Ve východní části Skalice je malé travnaté fotbalové hřiště (leží na soukromém pozemku) a dvě
víceúčelová zpevněná hřiště. Další travnaté hřiště na fotbal leží ve Skaličce při místní komunikaci. V
místních částech Skalička a Skalice se také nachází plochy vybavené hracími prvky pro děti, v Číbuzi
lze využívat hrací prvky MŠ. V obci není žádné plnohodnotné fotbalové hřiště ani tělocvična.
Kultura a volnočasová činnost
V obci se koná každoročně několik kulturních akcí (Obecní ples, Posvícení ve Skaličce, Pivní
slavnosti Skalice, MDŽ Skalička). Skalice nemá kulturní či spolkový dům.
Ve Skalici působí i několik spolků:
Klubovna Číbuz, z.s.
více zde: https://www.klubovnacibuz.cz/
Myslivecké sdružení Polabí ve Skalici
Sbor dobrovolných hasičů Skalice
Sbor dobrovolných hasičů Skalička
Sestry Chalupovy volné sdružení žen ze Skalice
více zde: https://sestrychalupovy.webnode.cz/
Služby – maloobchodní prodejna
Ve Skalici se nachází maloobchodní prodejna. Budova je od roku 2018 ve vlastnictví obce.
Program rozvoje obce Skalice
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Pohostinství
V žádné části obce není pohostinství.
Zdravotnictví a sociální péče
V obci Skalice není žádné zdravotnické zařízení. Obyvatelé obce navštěvují zdravotnická zařízení
především v Hradci Králové.
Obec nezřizuje žádnou sociální službu. Sociální služby jsou v obci řešeny v rodinách. Obec pravidelně
přispívá poskytovateli sociálních služeb Obecný zájem o.s.p.
Hřbitov a kostel
Leží v obecní části Číbuz a slouží též občanům Újezda, Smržova a Hubílesa.
Pošta
Pošta v obci není. Pro obyvatele Skalice a Číbuze je ve Smiřicích, pro Skaličku v Hradci Králové.

6. Životní prostředí
Koeficient ekologické stability (KES) vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními plochami (jako jsou
lesy, zahrady atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv.
nestabilními). Vyšší hodnota koeficientu obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 znamená
vyváženou (stabilní) krajinu. V obci Skalice dosahuje koeficient hodnoty 0,19, čímž se řadí mezi
území nadprůměrně využívaná, se zřetelným narušením přírodních struktur, kde musí být základní
ekologické funkce soustavně nahrazovány technickými zásahy.

Zdroj: http://www.regionalnirozvoj.cz/index.php/148.html, ČSU
Retenční funkci v území ohroženém lokálními záplavami plní rybníky a záplavové louky.
V obci většinou chybí zeleň podél vodních toků a komunikací.
Velmi negativně působí znečištěný Černilovský potok, protékající obcí.
K diskutabilním akcím z hlediska ochrany životního prostředí by se dala zařadit i místní tradice "Pálení
čarodějnic" která probíhá ve Skaličce formou spalování dřevěného zahradního i domovního odpadu.
Doutnající zbytky obtěžují okolní obyvatele i několik týdnů.

7. Správa obce
Vývoj rozpočtového hospodaření obce Skalice v letech 2015 - 2019 (v tis. Kč)
2015
2016
2017
2018
Daňové příjmy
6 357
7 194
7 653
8 602
Nedaňové příjmy
840
775
896
996
Kapitálové příjmy
7
0
0
6
Neinvestiční přijaté dotace
3488
232
164
683
Investiční přijaté dotace
0
0
0
0
PŘÍJMY CELKEM
10 692
8 201
8 713
10 287
Běžné výdaje
4311
5 027
5 669
6 534
Kapitálové výdaje
3687
780
2 802
1 229
VÝDAJE CELKEM
7998
5 807
8 471
7 763
Saldo příjmů a výdajů
2694
2 394
242
2 524
Podíl kapitálových výdajů
46,10%
13,43%
33,08%
15,83%
Podíl běžných výdajů na celkových příjmech
40,32%
61,30%
65,06%
63,52%

2019
9 328
1 667
0
793
0
11 788
8 576
10 069
18 645
-6 856
54%
72,75%

Zdroj: obec
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Územní plán byl schválen v roce 2006, v současné době se připravuje nový územní plán obce.
Organizace obce
Obecní úřad Skalice je složen ze starosty obce, 1 pracovníka (administrativa) a 2 pracovníků na údržbu
obce. Má 7 zastupitelů. Obec je členem Svazku obcí Mikroregionu Černilovsko a spadá do územní
působnosti místní akční skupiny Hradecký venkov o.p.s. Provozuje knihovnu a mateřskou školu.
Vzhled obce
Skalice je obcí s rozvinutou obytnou funkcí. Veřejná prostranství jsou pravidelně udržována.
Nevzhledně působí stanoviště kontejnerů na tříděný odpad. Z hlediska vnímání návštěvníka obce
negativně působí žalostný stav některých opuštěných soukromých objektů především ve Skaličce a ve
Skalici. Problémem je i neřešení brownfield Skalice (areál bývalého JZD).
Pozitivně naopak do budoucna působí obcí zakoupený areál uprostřed Skalice (č.p. 9, 132 a 50),
obecní pozemky pro bytovou výstavbu v Číbuzi a Skaličce, či větší obecní pozemky v centrální části
Skaličky. Potenciál využití má i opuštěný objekt bývalé fary v Číbuzi.
V těchto lokalitách lze spatřovat rozvojový potenciál obce.

brownfield Skalice (areál bývalého JZD)
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A.2 Východiska pro návrhovou část
Z klíčových výstupů analytické části vyplývá, že Skalice je obcí zaměřenou především na
dostupné bydlení nedaleko krajské metropole s pouze minimální občanskou vybaveností. Zásadní
rozvojové trendy Skalice jsou především v oblastech vzájemné komunikace, plánování a investic.

SWOT analýza
Silné stránky
• Skalice je příměstskou venkovskou obcí s polohou nedaleko krajské metropole
• rozloha obce s nízkou mírou hustoty zalidnění
• příznivý demografický vývoj
stabilní příznivý vývoj narozených a přistěhovalých, pozvolný růst počtu obyvatel
• dobrá dopravní dostupnost krajského města a spádových center
• dlouhodobě nízká míra nezaměstnanosti
• rozvinutá základní technická infrastruktura v obci
mimo splaškové kanalizace
• prodejna smíšeného zboží, mateřská škola a obecní knihovna v obci
• dobrá dostupnost základního a středního vzdělání
• zodpovědné rozpočtové hospodaření bez zadlužení
dlouhodobě přebytkový rozpočet kontrolovaný podíl běžných výdajů obce
• existující pasport místních komunikací
• pravidelné kulturní akce
• dětská hřiště v každé části, workout hřiště ve Skalici

Slabé stránky
• periferní poloha obce ve vztahu k větším celkům
obec se nachází vždy na okraji větších celků (Hradec Králové, MAS Hradecký venkov,
Mikroregion Černilovsko)
• nízká podnikatelská aktivita v obci
obec nemá přehled o podnikatelích a podnikatelé jsou v převážné většině vůči obci
málo aktivní
• neexistence splaškové kanalizace
• nedostatečně fungující odpadové hospodářství v obci
chybí kontejnery či sběrné místo na textil, elektroodpad, drobné kovy, nebezpečný a
velkoobjemový odpad, nakládání s dřevěným zahradním odpadem - odpad se vozí do
Skaličky na kopec a tam se pálí
• vytápění některých objektů tuhými palivy
• vysoká intenzita průjezdové dopravy
• nebezpečnost bezmotorové dopravy na silnicích
nebezpečí především pro pěší a cyklisty
• technický stav části vozovek a chodníků
• velmi malá rozmanitost struktury území
převážně zemědělské plochy
• neexistence základní školy v obci
je nevýhodou pro mateřskou školu Číbuz
• nevzhledné neobydlené soukromé domy
• chybějící zázemí pro vnitřní kulturní a sportovní aktivity
• nízká míra zapojení občanů do věcí veřejných
• malá rozloha obecních pozemků
• nízká podpora rodin s dětmi
• téměř žádný turistický ruch
• neexistence strategie nakládání s obecním majetkem
obec vlastní nemovitosti, které neefektivně využívá
• žádné pravidelné volnočasové sportovní a kulturní aktivity pro děti a mladistvé v obci
Program rozvoje obce Skalice
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Příležitosti
• dotační možnosti
obecní dům, stezky pro pěší a cyklisty, splašková kanalizace
• rekonstrukce a využití obecních nemovitostí ve Skalici čp. 132.
• revitalizace účelových komunikací pro potřeby bezmotorové dopravy
oprava polních cest a výstavba stezky pro pěší a cyklisty Rusek–SkaličkaLochenice
• vytvoření podmínek pro rozvoj bydlení na obecních pozemcích ve Skaličce a v Číbuzi
• zvýšené zaměření na krajinná opatření
výsadbou stromořadí podél vodních toků a komunikací, revitalizace biocenter ve
Skaličce, obnova polních cest příznivě změní ráz krajiny
• navázat na současný příznivý směr města Hradce Králové
rekreačně klidová zóna Hradec Králové sever
• změna systému financování obcí v ČR
posílení standardní příjmové strany obecních rozpočtů na úkor dotací
• vybudovat sběrné místo odpadů
využít brownfield Skalice (bývalé JZD)

Hrozby
• odklon dětí a mládeže do sousedních obcí z důvodu nedostatku volnočasových aktivit
• neúměrné zadlužení obce při realizaci nákladných projektů (splašková kanalizace)
• neřešení stavu brownfield (areál bývalého JZD Skalice)
• suburbanizace jako příčina úpadku komunitního života
přibližování hranic krajské metropole způsobuje ochlazování původních sousedských vztahů,
rodinné domy slouží pouze pro přespání, život občanů se odehrává převážně mimo obec.
• ztráta venkovského rázu zástavby
v souvislosti se suburbanizací hrozí vznik tzv. satelitních městeček - díky neexistenci
regulačního plánu obce zde budou vznikat různé typy staveb, jejichž různorodost nenávratně
naruší venkovský ráz obce
• nedostatek finančních prostředků pro rozvoj obce
• nezájem občanů o dění v obci
• legislativa
hrozí riziko, že legislativní omezení např. v oblasti ekologie aj. předběhnou finanční
možnosti obce
• živelná nebezpečí
bleskové povodně či silné větry z důvodu malého členění krajiny a intenzivního využívání
půdy (5x nižší koeficient ekologické stability)
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 Strategická vize do roku 2030
SKALICE klidný a bezpečný domov, otevřený všem generacím, kde se dobře žije a kam se
každý rád vrací.
Pro naplnění této vize je nutno sledovat společenské trendy a vytvářet podmínky pro splnění nároků
obyvatel. Předpokladem pro splnění těchto oprávněných nároků je:


infrastrukturně zajištěné klidné a kvalitní bydlení,



vytváření podmínek pro vhodné podnikání,



zajištění dostupnosti základního a předškolního vzdělání,



vytváření podmínek pro dostupnost sportovních, kulturních a volnočasových aktivit pro všechny
věkové kategorie v obci,



příprava obce na potenciální rostoucí nároky a požadavky obyvatel v sociální oblasti.

Skalice se skládá ze tří místních částí (Skalička, Skalice a Číbuz). Obec toto členění využije tak, že
každá část bude mít jednu dominantní funkci. Zároveň bude však v každé části zázemí pro kulturní,
sportovní a rekreační činnost.
Skalička – rekreačně sportovní (napojení na cyklostezky Rusek a Lochenice, požární i jiné sporty),
biocentra funkčně vyvážena z hlediska rekreace občanů i zachování ochrany životního prostředí,
Skalice – správní a sociální (obecní úřad, zázemí obce, spolkový dům obchod a služby)
Číbuz – kulturně vzdělávací (školka, škola, kostel)
Výstavba rodinného bydlení bude preferována na obecních pozemcích a v intravilánu obce. Pro
zachování venkovského rázu obce nebudeme stavět satelitní městečka ani jiné velké lokality mimo
intravilán obce.
Podnikatelské aktivity budou podporovány především v lokalitách bývalého JZD Skalice a dvou areálů u
silnice III. třídy v Číbuzi.
Na základě odborného posudku objektů ve vlastnictví obce (viz. příloha PRO) nastavuje obec
následující strategii v krátkodobém a dlouhodobém horizontu:
„Havlíkův statek“ Skalice čp. 132
Dlouhodobý cíl: obecní úřad
Krátkodobý cíl: obecní úřad se zázemím pro komunitní aktivity
„Havlíkův statek“ Skalice čp. 9
Dlouhodobý cíl: demolice, využití pozemku pro rozšíření obecního úřadu (spolkový dům)
Krátkodobý cíl: pronájem
Přilehlé pozemky se upraví do podoby příjemného rynku.
„Holečkův statek“ Skalice čp. 2
Dlouhodobý cíl: demolice a prodej (finanční rezerva pro investice obce)
Krátkodobý cíl: uskladnění obecního majetku a strojů, zázemí pro údržbu obce
obecní úřad Skalice čp. 32
Dlouhodobý cíl: rekonstrukce či demolice a výstavba domu služeb
Krátkodobý cíl: knihovna, klubovna, sklad či archiv obce
prodejna Skalice čp. 50.
Dlouhodobý cíl: pronájem
Krátkodobý cíl: pronájem s využitím příležitostného občerstvení pro potřeby obecního úřadu
Program rozvoje obce Skalice
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hasičská zbrojnice Skalice čp. 108
Dlouhodobý cíl: pro potřeby SDH Skalice
Krátkodobý cíl: pro potřeby SDH Skalice
hasičská zbrojnice Skalička čp. 44
Dlouhodobý cíl: pro potřeby SDH Skalička, pořádání menších akcí, možné rozšíření pro spolkovou
činnost
Krátkodobý cíl: pro potřeby SDH Skalička, pořádání menších akcí
dům Skalička čp. 15
Dlouhodobý cíl: prodej či demolice a prodej (finanční rezerva pro potřeby obce)
Krátkodobý cíl: uskladnění obecního majetku a strojů
klubovna Číbuz čp: 33
Dlouhodobý cíl: pro spolkovou činnost v Číbuzi
Krátkodobý cíl: pro spolkovou činnost v Číbuzi
Mateřská školy Číbuz čp. 20.
Dlouhodobý cíl: MŠ Číbuz
Krátkodobý cíl: MŠ Číbuz
brownfield JZD Skalice
Dlouhodobý cíl: zázemí pro údržbu obce a podnikatelská zóna bez negativního vlivu
Krátkodobý cíl: zázemí pro údržbu obce

Bývalý „Havlíkův statek“ Skalice č.p. 132 a č.p. 9 (v pozadí).
Společně s prodejnou potravin č.p. 50 a okolními pozemky vznikne nové centrum obce.
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B.2 Cíle, opatření a aktivity

Obyvatelé, bydlení, úřad
Strategický cíl: Obec má realistický plán investičních aktivit a plní jej
Opatření tematická: vytvořit dlouhodobý plán investic
Opatření prostorová: nemovitosti v majetku obce, případně soukromé dle potřeb
Aktivity – důležitost: vysoká
Aktivity – termín: do 30.6.2021
Aktivity – odpovědnost: starosta obce, nebo jím pověřená osoba
Aktivity – náklady: 0
Aktivity – zdroje financování:
Strategický cíl: Nové centrum obce Skalice
Opatření tematická: vytvořit architektonicko-urbanistickou studii pro centrální část Skalice (obecní
budovy a pozemky, veřejná prostranství, hlavní ulice od rybníku ke sportovnímu areálu)
Opatření prostorová: nemovitosti v majetku obce
Aktivity – důležitost: vysoká
Aktivity – termín: do 31.3.2021
Aktivity – odpovědnost: starosta obce, nebo jím pověřená osoba
Aktivity – náklady: 40 000 Kč
Aktivity – zdroje financování: rozpočet obce
Strategický cíl: Obecní úřad se zázemím pro komunitní aktivity, případně služby
Opatření: zajistit projektovou dokumentaci a následnou realizaci
Opatření prostorová: dům v majetku obce Skalice čp. 132
Aktivity – důležitost: vysoká
Aktivity – termín: do 31.12.2021
Aktivity – odpovědnost: starosta obce, nebo jím pověřená osoba
Aktivity – náklady: projektová dokumentace – 200 000 Kč, náklady na realizaci budou upřesněny na
základě projektové dokumentace
Aktivity – zdroje financování: obecní rozpočet, případně dotace
Strategický cíl: Nový spolkový dům
Opatření: zajistit studii, projektovou dokumentaci a následnou realizaci
Opatření prostorová: pozemek po demolici domu v majetku obce Skalice čp. 9
Aktivity – důležitost: nízká
Aktivity – termín: do 31.12.2030
Aktivity – odpovědnost: starosta obce, nebo jím pověřená osoba
Aktivity – náklady: budou upřesněny na základě projektu
Aktivity – zdroje financování: dotace, případně obecní rozpočet
Strategický cíl: Rozvojová lokalita bytové výstavby v majetku obce, Skalička - východ
Opatření: zhotovit studii a vybudovat základní infrastrukturu pro výstavbu
Opatření prostorová: pozemky v majetku obce, k.ú. Skalička, parc.č. 954/5
Aktivity – důležitost: střední
Aktivity – termín: do 31.12.2021
Aktivity – odpovědnost: starosta obce, nebo jím pověřená osoba
Aktivity – náklady: studie 20 000 Kč, infrastruktura dle studie
Aktivity – zdroje financování: rozpočet obce
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Strategický cíl: Rozvojová lokalita v majetku obce, Číbuz - východ
Opatření: zhotovit studii a vybudovat základní infrastrukturu pro výstavbu
Opatření prostorová: pozemky v majetku obce, k.ú. Číbuz, parc.č. 42, 64, 65/1, 65/3, 73/3, 73/4,
73/24, 92/1, 92/4, 93/2, 1196, 1309
Aktivity – důležitost: střední
Aktivity – termín: do 31.12.2021
Aktivity – odpovědnost: starosta obce, nebo jím pověřená osoba
Aktivity – náklady: náklady: studie 40 000 Kč, infrastruktura dle studie
Aktivity – zdroje financování: rozpočet obce
Strategický cíl: Obec systematicky udržuje veřejná prostranství
Opatření: vytvořit mapu údržby a systematicky naplánovat údržbu obecních pozemků
Opatření prostorová: obec Skalice
Aktivity – důležitost: vysoká
Aktivity – termín: do 31.3.2021
Aktivity – odpovědnost: starosta obce, nebo jím pověřená osoba
Aktivity – náklady: 2 000 Kč
Aktivity – zdroje financování: rozpočet obce

Sport a kultura
Strategický cíl: Obec má v pořádku majetkové poměry pozemků (hřiště Skalice, nádrž Číbuz, MŠ
Číbuz)
Opatření: vytvořit pasport obecních pozemků a pozemků na plochách občanského vybavení a
veřejných prostranství, zpracování strategie s jejich nakládáním
Opatření prostorová: pozemky v majetku jiných vlastníků, MŠ Číbuz, parc.č. 104/1, 104/2, 104/8,
nádrž Číbuz parc.č. 31/4, 32/2, 32/17, 32/18, hřiště Skalice parc.č. 610/5
Aktivity – důležitost: vysoká
Aktivity – termín: do 31.12.2021
Aktivity – odpovědnost: starosta obce, nebo jím pověřená osoba
Aktivity – náklady: budou upřesněny dle výsledků jednání
Aktivity – zdroje financování: rozpočet obce, obecní pozemky pro směnu
Strategický cíl: Skalice a Číbuz má vhodnou lokalitu pro důstojné sportoviště
Opatření: vyhledat vhodnou lokalitu, nakoupit, či směnit pozemky s vlastníky
Opatření prostorová: bude upřesněno dle lokalit(y)
Aktivity – důležitost: střední
Aktivity – termín: do 31.12.2022
Aktivity – odpovědnost: starosta obce, nebo jím pověřená osoba
Aktivity – náklady: bude upřesněno dle lokality
Aktivity – zdroje financování: rozpočet obce, pozemky obce pro směnu
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Strategický cíl: Sportoviště ve Skalici má sociální zázemí
Opatření: mobilní WC, ostatní dle jednání s vlastníky hřiště, či nové lokality
Opatření prostorová: pozemek obce
Aktivity – důležitost: střední
Aktivity – termín: do 31.12.2021
Aktivity – odpovědnost: starosta obce, nebo jím pověřená osoba
Aktivity – náklady: 30 000 Kč
Aktivity – zdroje financování: rozpočet obce

Strategický cíl: Skalička má důstojné zázemí pro sportovní a volnočasové aktivity
Opatření tematická: aktualizovat studii Zařízení sportovních aktivit a volného času Skalička, zajistit
realizaci
Opatření prostorová: pozemky v majetku obce
Aktivity – důležitost: vysoká
Aktivity – termín: do 31.12.2021
Aktivity – odpovědnost: starosta obce, nebo jím pověřená osoba
Aktivity – náklady: 10 000 Kč – studie, realizace dle studie (projektové dokumentace)
Aktivity – zdroje financování: rozpočet obce, dotace

Zdroj: obec Skalice – studie z roku 2007

Strategický cíl: Číbuz má ke školce i malotřídní školu
Opatření: aktivně jednat s církví o zřízení školského zařízení ve faře v Číbuzi
Opatření prostorová: fara v Číbuzi
Aktivity – důležitost: střední
Aktivity – termín: do 30.9.2022
Aktivity – odpovědnost: starosta obce, nebo jím pověřená osoba
Aktivity – náklady: bude upřesněno dle jednání
Aktivity – zdroje financování: církev, rozpočet obce, dotace
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Životní prostředí, krajina
Strategický cíl: Obec má plán likvidace odpadních vod
Opatření: připravit technicko - ekonomickou studii za použití nejmodernějších trendů
Opatření prostorová: obec Skalice
Aktivity – důležitost: vysoká
Aktivity – termín: do 31.3.2021
Aktivity – odpovědnost: starosta obce, nebo jím pověřená osoba
Aktivity – náklady: 65 000 Kč
Aktivity – zdroje financování: rozpočet obce, dotace
Strategický cíl: Obec pečuje o krajinu, obnovuje stromořadí a biocentra
Opatření: obnovit či založit stromořadí podél vodotečí a komunikací, obnovit biocentra ve Skaličce
Opatření prostorová: obec Skalice
Aktivity – důležitost: střední
Aktivity – termín: do 30.9.2022
Aktivity – odpovědnost: starosta obce, nebo jím pověřená osoba
Aktivity – náklady: bude upřesněno dle osazovacího plánu
Aktivity – zdroje financování: dotace, případně rozpočet obce

Strategický cíl: Obec má kompletně vyřešené nakládání s odpady (i dřevěný odpad ze
zahrad)
Opatření: část brownfieldu JZD Skalice revitalizovat na sběrné místo, zajistit kontejnery na textil,
elektro, drobné kovy
Opatření prostorová: brownfieldu JZD Skalice
Aktivity – důležitost: vysoká
Aktivity – termín: do 31.12.2021
Aktivity – odpovědnost: starosta obce, nebo jím pověřená osoba
Aktivity – náklady: bude upřesněno dle jednání s likvidátorem Reska s r.o.
Aktivity – zdroje financování: obecní rozpočet, dotace

Podnikání, práce a cestovní ruch
Strategický cíl: Obec aktivně spolupracuje s podnikateli a podporuje cestovní ruch
Opatření: zmapovat aktivní podnikatelské subjekty v obci, nastavit podmínky podpory lokální
ekonomiky, vytvořit portfolio lokálně dostupných služeb v obci, podpořit obnovu historických míst
(Pardědub, Chumbárek)
Opatření prostorová: obec Skalice
Aktivity – důležitost: střední
Aktivity – termín: do 30.9.2021
Aktivity – odpovědnost: starosta obce, nebo jím pověřená osoba
Aktivity – náklady: přímé náklady zanedbatelné
Aktivity – zdroje financování: obecní rozpočet
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Doprava
Strategický cíl: Stezka pro pěší a cyklisty Rusek–Skalička–Lochenice
Opatření: připravit studii, projekt, zrealizovat stavbu
Opatření prostorová: k.ú. Rusek, Skalička, Lochenice
Aktivity – důležitost: střední
Aktivity – termín: do 31.12.2025
Aktivity – odpovědnost: starosta obce, nebo jím pověřená osoba
Aktivity – náklady: studie 50 000 kč, ostatní bude upřesněno dle studie
Aktivity – zdroje financování: studie – rozpočet obce, projekt a realizace - dotace
Strategický cíl: Obec má vyhovující dopravní infrastrukturu napříč místními částmi
Opatření: opravené a nově vybudované pozemní komunikace a parkovací plochy, při opravách a
budování chodníků stavět stezky s parametrem pro pěší a cyklisty, postupně opravovat polní cesty pro
rekreační a turistické účely
Opatření prostorová: obec Skalice
Aktivity – důležitost: střední
Aktivity – termín: do 31.12.2025
Aktivity – odpovědnost: starosta obce, nebo jím pověřená osoba
Aktivity – náklady: bude upřesněno dle konkrétních akcí
Aktivity – zdroje financování: obecní rozpočet, dotace
Strategický cíl: Obyvatelé a návštěvníci Skaličky a Skalice se cítí bezpečně i v okolí silnice III. třídy
Opatření: navrhnout nové bezpečnostní prvky na silnici III. třídy ve Skaličce a Skalici,
v rámci rekonstrukce silnice III. třídy Hradec Králové – Jaroměř usilovat o odklonění dopravy mimo
obydlenou část Skaličky
Opatření prostorová: obec Skalice
Aktivity – důležitost: vysoká
Aktivity – termín: do 31.12.2025
Aktivity – odpovědnost: starosta obce, nebo jím pověřená osoba
Aktivity – náklady: dle konkrétních staveb a opatření
Aktivity – zdroje financování: rozpočet Královéhradeckého kraje, rozpočet obce, dotace
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B.3 Podpora realizace programu
Program rozvoje obce Skalice ukazuje základní směr rozvoje obce v období let 2020 - 2030.
Dokument obsahuje opatření, potažmo aktivity, pomocí jejichž realizace bude tohoto směru,
resp. strategické vize obce, dosaženo. Zpracovaný dokument bude sloužit k rozvoji obce,
případně pomáhat obci při čerpání dotací.
Způsob realizace PRO
Zpracováním a schválením dokumentu plánovací a rozvojové aktivity obce nekončí, nýbrž začínají. V
této fázi je nutné stanovit postup realizace, sledování a aktualizace dokumentu, resp. celého
rozvoje obce.
Realizace dokumentu bude uskutečňována pomocí konkrétních projektů, které budou naplňovat
jednotlivé aktivity a opatření. Tím bude dosaženo naplnění stanovených programových cílů a v
konečném důsledku také strategické vize, která ovšem časově převažuje do roku 2030.
Osobou zodpovědnou za realizaci aktivit je starosta/ka obce. Ta/Ten bude, ve
spolupráci se zastupitelstvem obce, především:







iniciovat realizaci opatření a aktivit,
vyhledávat a zajišťovat zdroje financování aktivit programu rozvoje,
projednávat podněty vztahující se k realizaci opatření a aktivit,
předkládat ke schválení zastupitelstvu obce zprávy o realizaci PRO,
předkládat k projednání změny a aktualizace PRO,
delegovat jednotlivé činnosti a pravomoci na odpovědné osoby.

Monitoring realizace PRO
Starosta/ka obce je zodpovědný/á také za monitoring a vyhodnocování naplňování programu
rozvoje obce. Mezi povinnosti patří zejména:






shromažďování informací o průběhu realizace projektů, aktivit a opatření,
upřesňování informací o odpovědnosti za realizaci jednotlivých aktivit,
každoroční zpracování přehledu realizovaných aktivit,
1x ročně sestavování Monitorovací zprávy o průběhu realizace PRO – jako podklad pro sestavení
ročního rozpočtu a rozpočtového výhledu obce,
vypracování komplexního zhodnocení stávajícího PRO v roce 2030, jakožto podklad pro jeho
aktualizaci.

Monitorovací zpráva bude obsahovat informace o realizaci dílčích aktivit a projektů, které se
podařilo v daném roce zrealizovat, zdůvodnění odchylek od plánovaného průběhu realizace a
návrh na změny či revize PRO.
Monitorovací zprávy o průběhu realizace PRO budou po projednání zastupitelstvem obce zveřejněny
na webu obce.
Způsob aktualizace PRO
Program rozvoje obce je živým dokumentem, mění se jak prostředí v obci, tak vnější podmínky
mimo obec. Dokument je nutné revidovat, případně měnit, již v průběhu jeho realizace. To jako
reakci na závažnou změnu vnějších podmínek, naplnění části PRO, potřebu stanovení nových cílů
a podobně.
Aktualizace celého dokumentu proběhne nejpozději v roce 2022. Dle potřeby je samozřejmě
možné provést dílčí revizi dokumentu dříve, většinou pak ke konci kalendářního roku ve vazbě na
zpracování rozpočtu obce na další rok. V případě realizace dílčí revize bude podkladem přehled o
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realizovaných aktivitách, resp. Monitorovací zpráva o průběhu realizace PRO, jež připraví
starosta/ka obce a členům zastupitelstva obce jej předá v dostatečném předstihu před jednáním
zastupitelstva obce.
Změny budou provedeny přímo v dokumentu a budou v textu označeny spolu s datem, ke kterému
byly provedeny. Aktualizace PRO a jeho změny budou schváleny zastupitelstvem obce spolu se
schvalováním rozpočtu a rozpočtového výhledu obce. Aktualizovaný PRO bude též zveřejněn na
internetových stránkách obce.
Financování PRO
Základním zdrojem financování rozvojových aktivit jsou vlastní zdroje obce. V případě možnosti
budou využity také prostředky z veřejných rozpočtů (kraj, ČR, fondy EU apod.). Obec bude usilovat o
zapojení také soukromého a neziskového sektoru. Informace o možnostech finančních zdrojů budou
upřesňovány v průběhu realizace PRO.
Aktivity PRO budou realizovány v úzké vazbě na rozpočet obce, přednostně by měly být realizovány
akce, které se podílí na naplňování stanovených cílů PRO.

Program rozvoje obce Skalice byl vytvořen v roce 2020.
Příloha: Popis stavu pozemních objektů v majetku obce Skalice včetně přilehlých pozemků a návrh na
jejich dlouhodobé využití.
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