Strategie obce do roku 2024
Strategie obce Soběšovice do r. 2024
V Soběšovicích dne 18.3.2021
Projednáno a schváleno na 12. zasedání zastupitelstva obce dne 18. 3. 2021,
usnesením č. 182 /12ZO/2021 – „Zastupitelstvo obce Soběšovice schvaluje rozšířený
Strategický plán rozvoje obce Soběšovice do roku 2024“.
I. Stručný popis obce Soběšovice
První písemná zmínka o obci je zaznamenána v soupisu vratislavského biskupství
z roku 1305. Původní Soběšovice ležely na obou březích řeky Luciny. Výstavbou
Žermanické přehrady přišla obec o značnou část svého původně 777 ha velkého
území.
Území obce Soběšovice je geomorfologicky součástí Těšínské pahorkatiny a soustavy
Pobeskydské pahorkatiny. Nadmořská výška je v průměru 330 m.n.m. Katastr obce
tvoří tři části, Dolní Soběšovice, Horní Soběšovice a Pitrov. Sousedí s obcemi Dolní
Domaslavice, Žermanice, Lučina a Těrlicko. Rozloha obce je 365 ha. K 1. 1. 2016 byl
počet obyvatel 891.
II. Vize obce Soběšovice do r. 2024
Chceme být místem, které podporuje své občany, vytváří příjemné prostředí pro
život a dokáže pomoci v obtížných životních situacích. Vůči návštěvníkům obce jsme
přátelští a vstřícní, snažíme se naplnit a uspokojit jejich potřeby. Záleží nám na
prostředí, ve kterém žijeme, chováme se k němu šetrně, protože je to místo pro
budoucnost našich dětí. Budujeme stabilní a oboustranně respektované vztahy k
našim partnerům a orgánům státu i samosprávy.
III. Priority obce do r. 2024
a) Realizace spolkového domu
b) Správa místních komunikací a zvýšení bezpečnosti silničního provozu
c) Realizace cyklostezky okolo vodní nádrže Žermanice
d) Realizace cyklotrasy mezi Žermanickou a Těrlickou přehradou
e) Péče o veřejnou zeleň a životní prostředí v obci
f) Nakládání s odpady vč. využití plochy u bývalého kravína
g) Venkovní víceúčelové hřiště u školy
h) Komunikační strategie
i) Oprava fotbalového hřiště
j) Rozšíření kanalizace
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k) Oprava hřbitova vč. márnice, oplocení, chodníků
l)

Podpora cestovního ruchu

m) Realizace bydlení pro mladé a seniory
n) Snižování energetické náročnosti na provoz a modernizace technického
vybavení budov v majetku obce

IV. Pojetí strategie obce
Strategie je koncipována jako soubor cílů a opatření v osmi základních oblastech (v
závorce je uvedeno, co oblasti především zahrnují). Materiál zpracoval starosta a
rada obce.
1. Rozvoj infrastruktury (kanalizace, komunikace)
2. Sociální rozvoj (péče o vybrané skupiny obyvatel)
3. Ochrana životního prostředí (odpady, péče o vzhled obce)
4. Bezpečnost území (protipožární bezpečnost)
5. Cestovní ruch (kemp, cyklostezka)
6. Volný čas, kultura a sport (sportoviště, podpora zájmových skupin)
7. Řízení a správa obce (komunikační strategie, informovanost )
8. Energetická náročnost, modernizace majetku obce

V. Cíle a opatření v jednotlivých oblastech
V. 1. Rozvoj infrastruktury
Cíl:
1. Rozšíření kanalizace směrem k Dolním Domaslavicím
Opatření:
1.1 Vybudovat novou síť kanalizačních sběračů pro možnost napojení dalších
nemovitostí
Projekt (A/N)

A

Náklady

18,5 mil. Kč

Zdroje financování

obecní rozpočet, dotace

Termín realizace

2021- 2024

Odpovědnost

starosta a rada obce
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Cíl:
2. Pořizovat prvky zvyšující dopravní bezpečnost, především v lokalitách se
zvýšenou intenzitou pohybu ohrožených skupin (chodci, cyklisté, děti atp.)
Opatření:
2.1. Realizovat opravy místních komunikací
a) oprava propustku Pitrov (500 tis.Kč)
b) komunikace do chatoviště nad R-Zátokou (300 tis.Kč)
c) část komunikace u chaty Česká pošta (Rozbrojová, Hrabec) (500 tis.Kč)
d) komunikace k přehradě „Obluk – Musialek – Voznica“ (13 000 tis.Kč)
e) rozšíření chodníku pro pěší na zastávku Pitrov (500 tis.Kč)
Projekt (A/N)

A

Náklady

14,80mil. Kč

Zdroje financování

obecní rozpočet, dotace, revitalizace MSK

Termín realizace

2020 – 2024 (průběžně)

Odpovědnost

starosta a rada obce

Cíl:
3. Rozšířit možnost parkování pro návštěvníky objektu Nová Husarůvka
Opatření:
3.1. Vybudovat parkoviště za objektem Nová Husarůvka
Projekt (A/N)

A

Náklady

500 tis.Kč

Zdroje financování

obecní rozpočet, dotace

Termín realizace

2020 – 2024

Odpovědnost

starosta a rada obce

V. 2. Sociální rozvoj
Cíl:
1. Rozvíjet a podporovat individuální aktivity obyvatel
Opatření:
1.1.
1.2.

Podpořit rodiny s malými dětmi vybudováním dětského hřiště v areálu na
fotbalovém hřišti
Podpora spolupráce mezi spolky obce

3

Projekt (A/N)

A

Náklady

200 tis.Kč

Zdroje financování

obecní rozpočet, dotace

Termín realizace

2020 – 2024

Odpovědnost

starosta a rada obce

Cíl:
2.

Rozvoj spolkové činnost

Opatření:
2.1.
2.2.
2.3.

Realizace Spolkového domu v areálu fotbalového hřiště pro rozvoj spolkové
činnosti v obci
Podpora činnosti spolků formou dotací z prostředků rozpočtu obce a dotačních
titulů
Vytváření podmínek pro rozvoj zázemí a aktivit spolků

Projekt (A/N)

A

Náklady

7 mil.Kč

Zdroje financování

obecní rozpočet, dotace

Termín realizace

2020 – 2024

Odpovědnost

starosta a rada obce

Cíl:
3.

Bydlení pro mladé a seniory

Opatření:
3.1.

Zajištění zpracování studie, projektové
stavebního povolení pro realizaci

Projekt (A/N)

A

Náklady

40 mil.Kč

Zdroje financování

obecní rozpočet, dotace

Termín realizace

2020 – 2024

Odpovědnost

starosta a rada obce

dokumentace

V.3. Ochrana životního prostředí (péče o vzhled obce)
Cíl:
1. Udržet vysoký standard nakládání s odpady v obci
Opatření:
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všech

stupňů

a

1.1. Vybudovat stání pro kontejnery na odpady, operativně řešit rozšiřování počtu
sběrných míst
Projekt (A/N)

N

Náklady

50 tis.Kč ročně

Zdroje financování

obecní rozpočet, dotace

Termín realizace

2020 – 2024

Odpovědnost

starosta a rada obce

Cíl:
2. Průběžné monitorování a vyhodnocování svozu odpadů vč. BRKO a
dokončení plochy u bývalého kravína
Opatření:
2.1. Monitorování, evidence a vyhodnocování svozu komunálního odpadu vč.
tříděných složek, operativní řešení potřeb na kontejnery a svoz BRKO
2.2. Dokončení zpevnění plochy u bývalého kravína vč. oplocení
Projekt (A/N)

A

Náklady

1,5 mil. Kč

Zdroje financování

obecní rozpočet, dotace

Termín realizace

2020 - 2024

Odpovědnost

starosta a rada obce

Cíl:
3. Soustavná péče o zeleň v obci vč. údržby lesa
Opatření:
3.1. Pravidelná údržba travních porostů vč. pozemků kolem přehrady
3.2. Péče o les
3.3. Údržba stromů a zeleně v obci
Projekt (A/N)

N

Náklady

0,3 mil. Kč ročně

Zdroje financování

obecní rozpočet

Termín realizace

2020 - 2024

Odpovědnost

starosta a rada obce

Cíl:
4. Oprava hřbitova vč. márnice, oplocení, chodníků
Opatření:
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4.1. Oprava stávající budovy márnice, výměna dveří a oken
4.2. Oprava oplocení, včetně sloupů
4.3. Oprava chodníků, zpevněných ploch
Projekt (A/N)

A

Náklady

1 mil. Kč

Zdroje financování

obecní rozpočet, dotace

Termín realizace

2020 -

Odpovědnost

starosta a rada obce

V. 4. Bezpečnost území
Cíl:
1.Zabezpečit akceschopnost jednotky SDH
Opatření:
1.1. Udržovat průběžně techniku a obnovovat přístroje a zařízení
1.2. Vytvářet podmínky pro odbornou přípravu a cvičení jednotky
Projekt (A/N)

N

Náklady

200 tis.Kč ročně

Zdroje financování

obecní rozpočet, dotace

Termín realizace

2020 a dále

Odpovědnost

starosta, velitel SDH

Cíl:
2. Kamerový systém obce
Opatření:
2.1. Realizace kamerového systému
a) hřbitov
b) náměstí a před / za objektem Nová Husarůvka
Projekt (A/N)

N

Náklady

100 tis.Kč

Zdroje financování

obecní rozpočet, dotace

Termín realizace

2020 - 2024

Odpovědnost

starosta a rada obce
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V.5. Cestovní ruch
Cíl:
1.Zvýšit úroveň poskytovaných služeb pro rekreaci a využití volného času
občanů a návštěvníků obce
Opatření:
1.1. Vybudovat kvalitní plážové a rekreační plochy v obci Soběšovice, včetně
infrastruktury
Projekt (A/N)

A

Náklady

5 mil. Kč

Zdroje financování

obecní rozpočet, dotace

Termín realizace

2020 - 2024

Odpovědnost

starosta a rada obce

Cíl:
2. Realizace cyklostezky okolo vodní nádrže Žermanice
Opatření:
2.1. Realizovat výstavbu
Projekt (A/N)

A

Náklady

25,380 mil.Kč

Zdroje financování

obecní rozpočet, dotace (revitalizace MSK)

Termín realizace

2020 - 2024

Odpovědnost

starosta a rada obce

Cíl:
3. Realizace cyklotrasy mezi vodní nádrží Žermanice a v.n. Těrlicko
Opatření:
3.1. Převedení pozemků pod a u komunikací ve vlastnictví ČR na obec Soběšovice
3.2. Zpracování PD do fáze stavebního povolení
3.3. Realizace stavby
Projekt (A/N)

A

Náklady

dle požadavku ČR

Zdroje financování

obecní rozpočet, dotace

Termín realizace

2020 - 2024

Odpovědnost

starosta a rada obce
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V.6. Volný čas, kultura a sport
Cíl:
1.Vybudovat materiální zázemí pro volný čas občanů
Opatření:
1.1. Rekonstrukce plochy fotbalového hřiště
1.2. Realizace venkovního víceúčelového hřiště u tělocvičny
1.3. Modernizace vybavení knihovny a veřejného přístupu na internet
Projekt (A/N)

A

Náklady

7 mil. Kč

Zdroje financování

obecní rozpočet, dotace (revitalizace MSK)

Termín realizace

2020 - 2024

Odpovědnost

starosta a rada obce

V.7. Řízení a správa obce (komunikační strategie, informovanost)
Cíl:
1. Zajistit základní poradenský a informační servis pro obyvatele obce
Opatření:
1.1. Poskytovat informační servis obyvatelům prostřednictvím dostupných médií
(zpravodaj obce, letáky, brožury, webové stránky, sociální sítě, webové aplikacemapový portál, mapové vrstvy, rozklikávací rozpočet, hlášení poruch, rezervační
systém na služby, které poskytuje obec a její příspěvkové organizace apod.)
1.2. Zprostředkovat poradenskou činnost pro obyvatele zajišťováním kontaktu na
obce s rozšířenou působností
Projekt (A/N)

N

Náklady

200 tis.Kč ročně

Zdroje financování

obecní rozpočet

Termín realizace

2020 – 2024

Odpovědnost

starosta a rada obce

Cíl:
2. Komunikační strategie
Opatření:
2.1. Poskytovat obyvatelům a návštěvníkům obce obousměrnou možnost
elektronické komunikace s obecním úřadem.
a) webové stránky, sociální sítě, hlášení poruch, rezervační systém na služby, které
poskytuje obec a její příspěvkové organizace
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b) mobilní aplikace
c) elektronická úřední deska
Projekt (A/N)

N

Náklady

0,40 mil.Kč

Zdroje financování

obecní rozpočet, dotace

Termín realizace

2020 - 2024

Odpovědnost

starosta a rada obce

V.8. Energetická náročnost, modernizace majetku obce
Cíl:
1. Snižování energetické náročnosti na provoz a modernizace technického
vybavení budov v majetku obce
Opatření:
1.1. Zajistit realizaci úsporných opatření pro snižování energetické náročnosti na
provoz a modernizace technického vybavení budov v majetku obce
Projekt (A/N)

A

Náklady

3 mil.Kč

Zdroje financování

obecní rozpočet, dotace

Termín realizace

2020 - 2024

Odpovědnost

starosta a rada obce
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