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Úvodem
Naše obec je nedílnou součástí krajiny. Zachování jejího charakteru stejně tak jako
venkovského sídla je jedním z významných cílů strategického plánu. Nová zástavba by měla
citlivě navázat na stávající sídla v souladu s územním systémem ekologické stability
založeném na vhodném propojení zelených ploch, vodních prvků a zastavěného území. Je
nutné důsledně chránit, rozšiřovat a udržovat veřejnou zeleň a eliminovat vizuální znečištění
obce. Na výstavbu centra obce je nutné navázat regenerací historické návsi, zámku a jeho
okolí, zámeckého parku.
Strategický plán
Strategické plány jsou novým typem programových dokumentů regionů, měst a obcí.
Jedná se o ucelený programový dokument, který formuluje strategii rozvoje obce, jejího
fungování i rozvoje celého území. Tato strategie musí být komplexní s důrazem na souvislosti
a vzájemnou podporu navržených cílů a programů.
Strategický plán (dále jen „SP“) je dlouhodobým dokumentem naznačujícím záměry
obce na období minimálně deset let, který se nemůže omezit pouze na jedno volební období
zastupitelstva či na období platnosti územního plánu.
SP představuje jistou formu dohody o tom, čeho chce obec v nejbližším desetiletí
dosáhnout a jak při tom hodlá postupovat. Nejedná se však o dokument neměnný, naopak
musí být průběžně porovnáván se skutečností a aktualizován. Strategický plán usiluje o
dosažení rovnováhy mezi tím, co občané chtějí a tím, co je možné, rovnováhy mezi dalším
rozvojem a ochranou stávajících přírodních, urbanistických a kulturních hodnot.
SP se musí stát důležitým nástrojem řízení obce. Znamená to, že k jeho záměrům a
prioritám bude přihlíženo při sestavování rozpočtu obce a programu investičních akcí. Rovněž
tak územní plán a jeho změny by měly vycházet ze SP jako jistým způsobem nadřazeného
dokumentu (SP je v podstatě základem zákonem požadovaného zadávacího dokumentu). SP
umožní obci zejména:
 naplňovat dlouhodobé cíle a strategickou vizi obce
 rozhodovat v zastupitelstvu v širším koncepčním rámci
 koordinovat aktivity a zájmy různých subjektů působících v obci
 lépe prosazovat a chránit veřejný zájem
 kvalifikovaně formulovat další koncepční dokumenty
 stanovit priority investičního programu
SP musí vycházet z analýzy současného stavu, zhodnotit silné a slabé stránky obce, její
rozvojové příležitosti a identifikovat existující rizika.
Tento strategický plán rozvoje obce navazuje na Program obnovy venkova.

SWOT analýza obce Miroslavské Knínice

Silné stránky obce:
Relativně dobrá dopravní obslužnost - IDS JMK
Individuální charakter bydlení
Příliv nových obyvatel
Množství zeleně a okolní přírody
Absence průmyslových objektů poškozujících životní prostředí
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Slabé stránky:
Nedostatečně rozvinutá infrastruktura cestovního ruchu
Málo možností sportovního vyžití
Špatný stav komunikací (příjezdové i místní)
Vysoká nezaměstnanost
Velmi omezené možnosti kulturního vyžití
Nízké využití čerpání dotací z EU
Příležitosti:
Atraktivnost lokality díky zámku a areálu zámeckého parku
Dobudování dešťové kanalizace a infrastruktury s využitím dotací z EU
Vybudování cyklostezek a cyklotras
Vybudování společenského komunitního centra a sportovního hřiště
Větší a účinnější propagace obce
Programy pro mládež a seniory (kulturní, společenské a vzdělávací) a zapojení
mládeže do dění v obci formou účasti na projektech
Podpora zpracování biomasy na kompost atd.
Hrozby:
Potenciálně se zvyšující kriminalita, zvláště ohroženou skupinou jsou senioři
Nárůst administrativy
Malý zájem občanů o věci veřejné
Zhoršené mezilidské vztahy, sousedské spory a netolerance
Strategické cíle:
C1: Zachování a dotvoření charakteru obce
 Usilovat o účinnější spolupráci a koordinaci prostorového rozvoje s okolními
obcemi.
 Zpevňovat prostorovou strukturu jasným utvořením centrálního veřejného
prostoru, zdůraznit osobitost původní prostorové koncepce.
 Obecně respektovat a rehabilitovat původní prostorový koncept s vhodnými
úpravami při regeneraci.
 V zástavbě bývalých venkovských sídel bránit pronikání velkých cizorodých
prvků do stávající struktury.
C2: Citlivé dotvoření centra obce
 Rekonstruovat náves v obci včetně zeleně.
 Napomáhat regeneraci zámku, jeho okolí a zámeckého parku
 Nepodporovat další fázi rozvoje potenciálních obvodových center.
C3: Zatraktivnění veřejných prostorů obce
 Zlepšit kvalitu a kulturu využití veřejných prostorů, regulovat nevhodné
způsoby využívání veřejných prostranství (zpoplatněním, legislativním
zákazem atd.).
 Vypracovat architektonické a výtvarné návrhy úprav veřejných prostorů a
mobiliáře.
 Dbát na vytváření atraktivních veřejných prostorů v nových projektech i při
rekonstrukcích.
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C4: Zajistit vysokou kvalitu prostorového uspořádání a architektury obce
 Zohledňovat kulturní a estetická hlediska při realizaci rozvojových záměrů
obce. Vyžadovat vysokou urbanistickou a architektonickou úroveň nových
projektů odpovídající hodnotě obce. Spolupracovat s kvalitními architekty a
urbanisty, jejichž úroveň a rozhled dokládají nezpochybnitelné reference.
Citlivě posuzovat estetický vliv nových staveb na tvářnost okolí a jejich dopad
na celkový vzhled obce.
 Regulovat proporci mezi zastavěným územím a volnými plochami zeleně..
 Při přípravě významných projektů prostorového rozvoje posílit spoluúčast
veřejnosti v posuzovacím procesu.
 Dosáhnout vhodné formy partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem
při rozvoji obce, stanovit pravidla pro zapojení vlastníků pozemků.
C5: Eliminovat „vizuální“ znečištění obce
 Zlepšit očistu veřejných prostranství a nadále dodržovat systém svozu odpadu,
včetně velkoobjemového.
 Důsledně postihovat vandalismus.
 Působit na majitele chátrajících objektů a ploch, omezit výstavbu provizorních
či esteticky nevhodných staveb.
 Likvidovat černé skládky a dočasná úložiště zeminy či jiných odpadů.
 Maximálně a koordinovaně využívat stavební odpady.
 Vyžadovat pravidelnou údržbu nezastavěných a neobdělávaných pozemků
majiteli.
C5: Zajištění příznivého podnikatelského prostředí
 Jednat otevřeně, vstřícně a profesionálně s potenciálními investory a
podnikateli.
 Napomáhat vytváření podmínek pro rozvoj drobného a středního podnikání.
 Dobudovat inženýrské sítě v průmyslové zóně obce včetně veřejného osvětlení.
C6: Podpora ekonomických aktivit odpovídajících možnostem a potřebám území obce
 Při umisťování ekonomických aktivit nedopustit nenávratné zneužití území.
 Sledovat efektivnější využití ploch, vyjasnit vlastnické vztahy k pozemkům.
 Podporovat rozvoj cestovního ruchu, případně agroturistiky v návaznosti na
rozvoj turistiky na širším území Jihomoravského kraje. Iniciovat a podílet se na
údržbě turisticky zajímavých míst v okolí.
C7: Bezpečnostní rizika
 Formulovat a realizovat program spolupráce s Policií ČR v oblasti prevence
kriminality a ochrany majetku a veřejného pořádku.
 Nadále pokračovat v preventivní akci „Senioři sobě“ a za tímto účelem
využívat i nově vytvořené komunitní centrum „Generace“.
 Zajistit akceschopnost jednotky zapojené do IZS obce
 Zajistit bezpečný pohyb chodců v obci
 Klást důraz na přístupové cesty k zastávkám hromadné dopravy.
 Realizovat v maximální možné míře přechody pro chodce a další dopravní
opatření s cílem zajištění bezpečnosti pro chodce, zejména děti a mládež.
 Dobudovat chodníky a osvětlení v obci.

Strana 5 (celkem 15)

A. Řešení katastrálního území obce s vyznačením veškerých plánovaných
stavebních a hospodářských aktivit obce a soukr. firem
Základní charakteristika území : Obec Miroslavské Knínice se nachází v severní části
okresu Znojmo, od města Znojma je vzdálena 29 km severovýchodně, od Moravského
Krumlova je 7 km jižně. Svými katastrálními hranicemi sousedí Miroslavské Knínice na jihu
s Miroslaví, na západě s Kadovem, na severu s Lesonicemi a na východě s Bohuticemi,
Našiměřicemi a Suchohrdly.
Počet částí: 1
Katastrální výměra: 863 ha
Nadmořská výška: 292 m n. m.
Počet obyvatel:
340
Průměrný věk:
44,82 (muži 42,81; ženy 46,98)
Počet dětí do 15 let: chlapci 23, děvčata 18
Senioři nad 70 let: muži 20, ženy 30
Pošta: ne
Zdravotnické zařízení: ne
Policie: ne
Škola: ne
Vodovod:
ano
Plynofikace: ano
Kanalizace (ČOV): ano
Řešení katastrálního území obce s vyznačením plánovaných stavebních a hospodářských
aktivit je doloženo na dvou výkresech zpracovaného územního plánu obce.

B. Zjednodušená dokumentace úprav, obnovy, adaptací a rekonstrukcí
event. navrhovaných staveb jednotlivých akcí Rozvojového
strategického dokumentu
1. Objekty památkově hodnotné : V obci Miroslavské Knínice jsou registrovány
prohlášené kulturní památky :
6571 zámek v parku u obce
6572 hlavice v zámeckém parku
6573 park u zámku
6274 filiální kostel sv.Mikuláše v parku u zámku
6275 socha sv.Jana Nepomuckého.
Zdejší zámek je nenáročná jednopatrová dvoutraktová čtyřkřídlá budova uzavírající
lichoběžníkové nádvoří. Vnější fasády člení kordonová římsa, nádvoří obíhá v přízemí
chodba s pilířovými arkádami. Zámek obklopuje přírodně krajinářský park.
Zámek č.p.1 se nachází na pozemku p.č. 1 v k.ú. Miroslavské Knínice, od roku 1947 je
v majetku obce a jeho rekonstrukce je zahrnuta do investičního výhledu obce.
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Název projektu : 1.1 Odvod dešťových vod od budovy č.p.1 a rekonstrukce nádvoří
Popis situace :

Cíl :

Zámek se nachází na území s vysokou hladinou podzemní vody.
Obvodové zdivo je narušené vzlínající zemní vlhkostí, jejíž účinky
posilují dešťové vody stékající volně ze svodů na terén. Kombinace
zemní vlhkosti a dešťových vod zatékajících pod budovu způsobují její
podmáčení. Především v atriu, kde byla v 70 letech minulého století
nevhodně provedená zpevněná plocha v kombinaci beton a teracová
dlažba, nedochází k žádnému vsakování povrchových vod a tyto stékají
pod pilíře podloubí.
Odvod dešťových vod z nádvoří nově vybudovanou dešťovou
kanalizací.
Odstranění nevhodné betonové plochy v atriu a nahrazení zpevněnou
propustnou plochou – mlat nebo štípaný kámen.

2. Veřejné budovy občanské vybavenosti : V obci není škola, školka ani ordinace
lékaře. Základní občanské vybavení je soustředěno v centru obce, na návsi (hasičská
zbrojnice, prodejna a hostinec Jednoty), v zámeckém areálu: v budově zámku (obecní
úřad, sál, knihovna) v zámeckém parku (kostel sv.Mikuláše, požární nádrž), u
zámeckého parku (občerstvení), na severozápadním okraji obce (hřiště na kopanou).
Hlavní prioritou obce je celková rekonstrukce a zkapacitnění vnitřních prostor budovy
zámku tak, aby se zde soustředilo veškeré kulturní dění obce.
Název projektu :

2.1 Komunitní centrum GENERACE a nové sociální zařízení
v severním křídle zámku

Popis situace :

Postavení obce a její rozvoj jsou a budou výrazně ovlivňovány
množstvím, skladbou a aktivitami obyvatel obce. V důsledku nové
výstavby sice přibývá rodin s malými dětmi, ale věkový průměr se
výrazně nesnižuje. Téměř 20% obyvatel obce je starších 70ti let. S
těmito demografickými ukazateli souvisí rostoucí kvalitativní i
kvantitativní požadavky na občanskou vybavenost a možnosti trávení
volného času. Vzhledem k absenci předškolního a školního zařízení
v obci je cílem celkově podporovat zkvalitnění mimoškolního využití
volného času mládeže, připravit podmínky pro provoz plnohodnotného
centra volnočasových aktivit – komunitního centra „Generace“
v prostorách zámku pro všechny věkové kategorie. Rovněž realizovat
výstavbu sociálního zařízení pro toto centrum.

Cíl :

Vytvořit důstojné zázemí pro volnočasové aktivity dětí, mládeže i
ostatních obyvatel obce.
Dosáhnout celospolečenské prospěšnosti projektu prostřednictvím nově
vytvořeného pracovního místa v komunitním centru.
Zajištění odpovídajících hygienických podmínek pro návštěvníky
komunitního centra.

3. Drobná lidová a sakrální architektura : Na katastru obce se nachází několik
drobných sakrálních staveb. Jejich současný stav však výhledově nevyžaduje akutní
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restaurátorský zásah. V předchozích letech byly restaurovány Mgr.Kozlovem z Prahy
dva kříže a socha sv.Jana Nepomuckého (kulturní památka). Kaple u hřbitova a
kostelík v parku jsou v majetku Římskokatolické církve a nejsou tedy zahrnuty
v investičním plánu obce. V rámci projektu MAS Znojemské vinařství se aktivně
podílet, zejména se zapojením žen a mládeže, na záchraně drobných sakrálních staveb
v okolí obce formou péče o tyto krajinotvorné prvky. Jedná se o dlouhodobý projekt
s názvem „Moje krajina, moje Znojemsko.“
4. Technické památky – v obci se nenachází
5. Komunikace a komunikační plochy : Silniční síť je stabilizovaná, v dohledné době
však bude vyžadovat celkovou obnovu a to zejména hlavní průtah obcí, který je
v majetku Jihomoravského kraje. Z komunikací v majetku obce je nejhorší situace
v prostoru návsi a u komunikace k ČOV. Výhledově bude zpracován projekt na
vybudování přístupové a obslužné komunikace v zámeckém parku. V rámci
urbanistické studie navé bytové zástavby bude navrženo vybudování nové komunikace
s napojením na stávající silnici III.třídy na Moravský Krumlov.
Název projektu :

5.1 Úprava místní komunikace a prostoru návsi v Miroslavských
Knínicích

Popis situace :

Prostor návsi a místní komunikace k ČOV se ve dvou místech napojuje
na silnici III/4136 ve správě SÚS JmK. Vlastní prostor návsi je
v současné době neupravený a poničený důsledkem budování
inženýrských sítí v tomto prostoru. Velmi kritická situace je u
navazující komunikace k ČOV, kde je z důvodu havarijního stavu
v současné době zakázán vjezd vozidel nad 3,5 tun.

Cíl :

Vytvořit z původní návsi vhodným architektonickým řešením
odpovídající centrum obce, zajistit příjezdy k rodinným domům na
návsi, vybudovat parkoviště a obnovit původní plochu pro máji a
konání tradičních hodů.
Komunikace k ČOV o délce 243 m bude provedena v asfaltovém
povrchu, podél celé komunikace bude vybudován chodník o proměnné
šířce ze zámkové dlažby.

6. Veřejná prostranství, zeleň : V příštím období se předpokládá údržba stávajících
ploch zeleně v obci podle vypracovaných architektonických a výtvarné návrhů úprav
veřejných prostorů (Ing.arch.Vlasta Šilhavá), zejména však zámeckého parku (kulturní
památka). V investičním výhledu je realizace výsadby zeleně a mobiliář v prostoru
návsi. Do tohoto projektu budou zapojeny místní děti.
Obec i nadále bude důsledně dbát na vytváření atraktivních veřejných prostorů v
nových projektech i při rekonstrukcích. V rámci možností se budou zřizovat v
rozvojových lokalitách (nová bytová zástavba) dětská hřiště, dokončí se projektová
dokumentace na víceúčelové hřiště v areálu zámeckého parku.
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Název projektu :

6.1 Zapojení dětí a mládeže do úpravy zeleně v prostoru návsi

Popis situace :

Po realizaci projektu „Úprava prostoru návsi“ zde bude potřeba obnovit
veřejnou zeleň a opticky tím napojit náves na stávající zámecký park.
Součástí obnovy zeleně bude i mobiliář – lavičky.

Cíl :

Vytvořit v centru obce plochu zeleně s umístěním mobiliáře (lavičky,
odpadkové koše a stojany na jízdní kola). V prostoru pomníku padlých
vysázet záhony růží a trvalek, vhodně ošetřit stávající vzrostlé stromy a
vysázet nové dřeviny podle návrhů zpracovaných místními dětmi.
V okolí zámecké sádky provést výsadbu vodomilných rostlin, obnovit
vodní fontánu v nádrži před zámeckou bránou.

Název projektu :

6.2 Lesopark Žlíbek

Popis situace :

Plocha v těsné blízkosti zastavěného území obce, která je zcela
nevyužitá, nachází se zde náletové dřeviny a černá skládka. Vzhledem
k atraktivnosti polohy bylo již při zpracování územního plánu s touto
lokalitou počítáno jako s možnou plochou pro rekreaci.

Cíl :

Vytvořit plochu zeleně s mobiliářem (lavičky). Na místě původní
skládky po její sanaci bude vytvořen umělý val pro sportovní aktivity
dětí.

7. Vodní plochy, vodoteče : Na vodním toku v katastru obce budou prováděny
revitalizační úpravy, odstranění zatrubnění a pozůstatků původních opěrných stěn a
další úpravy v souladu s platnou legislativou (travnaté plochy podél vodní plochy toku
Našiměřického potoka pro snížení množství splavenin apod.) Bude připraven projekt
statického zajištění svahu navazujícího na již realizovanou opěrnou zeď na pozemku
p.č. 311. Postupně realizovat výstavbu ekologického systému odvodu neznečištěných
vod (dešťová kanalizace) z území intravilánu obce a následně tyto vody využívat pro
krajinotvornou funkci při maximálním využití či obnově původních vodních děl (stok)
Jižně pod obcí bude navržena obnova rybníku na Hátech, jehož hlavní funkce bude
retenční a ekostabilizující (nebude navržen jako rekreační nebo pro intenzivní
hospodářské využití). Udržovací práce na vodním toku budou prováděny průběžně,
investiční projekty jsou věcí dlouhodobého horizontu deseti let.
8. Energetické a telekomunikační sítě a objekty : Obec Miroslavské Knínice je
zásobena elektrickou energií systému 22 kV přes distribuční trafostanice. Distribuční
síť je vedena vedených otevřenou krajinou k obci. Toto vedení zajištuje dostatečnou
rezervu elektrické energie . Vnitřní část obce je z jedné pětiny zásobena elektrickou
energií po zemních kabelových vedeních. V tomto trendu jsou již řešeny lokality
nových bytových zón. Do budoucna bude pokračovat ukládání vzdušného vedení NN
do země. Provozovatelem distribuční soustavy a distribuci elektrické energie fyzickým
a právnickým osobám zajišťuje společnost E-ON Distribuce, a.s..
Obec je od roku 1995 plynofikována STL plynovody o provozním tlaku 300 kPa. V
současnosti neplánuje žádné opravy a rekonstrukce stávající STL plynovodní sítě ani
přípojek. Provozovatelem distribuční soustavy a distribuci plynu fyzickým a
právnickým osobám zajišťuje společnost RWE, a.s..
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9. Vodohospodářské objekty, likvidace odpadů : Obec je vlastníkem vodovodního
řádu, zásobování pitnou vodou provádí na základě smluvního vztahu Správa majetku
města Miroslav. Pitná voda je přiváděna z hlubinného vrtu v Kašenci. Stav
vodovodního řádu není úplně vyhovující, v budoucnu bude nutná jeho celková
rekonstrukce. Obec má vybudovanou splaškovou kanalizaci zakončenou biologickomechanickou ČOV. Vlastníkem a provozovatelem splaškové kanalizace a ČOV je
obec. Její stav je vyhovující a bude sloužit i v dalším období. Likvidace kalů a shrabků
z česlí je zajišťována smluvně s oprávněnou firmou ENVIRO-EKOANALYTIKA.
Děšťová kanalizace je z konce 50 let minulého století, v následujícím období bude
přistoupeno v rámci jednotlivých investičních akcí k její postupné rekonstrukci.
Likvidace směsného komunálního odpadu, vytříděných nebezpečných složek, stavební
suti i ostatních odpadů je na úrovn obce zajišťována ve spolupráci s oprávněnou
firmou A.S.A.

C. Zjednodušená dokumentace úprav a obnovy kulturní krajiny
Priorita

Popis situace :

Cíl :

Organizace využití pozemků
orná půda 657 ha
vinice 7 ha
zahrady 6 ha
ovocné sady 26 ha
lesní půda 116 ha
vodní plochy 2 ha
zastavěné plochy 11 ha
ostatní plochy 41 ha
Mezi hlavní subjekty hospodařící na zemědělské půdě je
Agrodružstvo Miroslav a Ing.Ladislav Souček, v lesích jsou to Lesy
ČR. Obec je vlastníkem 62 ha lesů, hospodaří zde na základě
schváleného LHP pod odbornou správou Ing.Dušana Utinka, PhD.
Zásadní změny ve struktuře využití pozemků jsou již realizovány a
popsány ve schváleném územním plánu obce.

Priorita

Lokální ÚSES, ochrana biotopů a přírodních útvarů

Popis situace :

Bohutický a Lesonický les o celkové váměře 116 ha zaujímá plochu
při severní hranici, po hřebenu se táhne pás lesů až k rybníku
Suchánek. Jedná se o lesy smíšené. Větrolany a remízky jsou
z převážné většiny tvořeny akátovým porostem. Přírodní rezervace
ani Chráněné krajinné celky se v katastrálním území obce nenachází.
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Priorita

Cestní sítě
Katastrálním územím obce Miroslavské Knínice prochází silnice:
III/4136 Moravský Krumlov - Miroslavské Knínice - Suchohrdly
III/4137 Miroslavské Knínice - Miroslav

Popis situace :

Cíl :

Obě silnice III. třídy procházejí zástavbou obce a na jejím jižním
okraji tvoří křižovatku tvaru "T". V Miroslavi je silnice III/4137
připojena na silnici II/400 Moravské Budějovice - Višňové Miroslav. Silnice II/408 a III/4136 jsou připojeny na silnici I/53
Pohořelice - Znojmo jihovýchodně od zájmového území obce. Místní
komunikace jsou v majetku obce
Východní části katastru obce (ve vzdálenosti 2,5 km od obce) je
vedeno těleso železniční tratě č. 244 Brno - Hrušovany n. Jev. V
Hrušovanech. Těleso této tratě křižuje trať č. 246 Břeclav - Znojmo a
č. 245 Hevlín - Hrušovany n.Jev. Jedná se o tratě regionálního
významu.
Na páteřní síti silnic III/4136 Moravský Krumlov - Miroslavské
Knínice – Suchohrdly a III/4137 Miroslavské Knínice – Miroslav je
plánována celková rekonstrukce, neboť stávající komunikace
neodpovídá parametrům pro současnou kamionovou dopravu.
Místní komunikace budou postupně rekonstruovány podle finančních
možností obce.

D. Seznam akcí k rozvoji hospodářství obce
Název akce
silniční průtah obcí
realizace krajinných úprav, ÚSES, interakčních prvků
s protierozní funkcí v ohrožených lokalitách podle
podrobnější dokumentace
příprava nových lokalit pro bydlení v souladu s územním
plánem obce, návrhh ploch veřejných prostranství, řešení
dopravní a technické infrastruktury a napojení na silnici

termín
2015 - 2020
2013 - 2020

2012 - 2020

E. Seznam nejdůležitějších osvětových, kulturních a společenských akcí
k podpoře realizace Rozvojového strategického dokumentu obce
Název akce
Výstava mladých vín
Tradiční hasičský ples
Dětský maškarní ples

pořadatel
Vinařský spolek
SDH
SDH
Strana 11 (celkem 15)

termín
leden
únor
únor

Masopust
Dětský den
Tradiční hody
Vinobraní
Adventní koncert – posezení s
důchodci
Vánoční přání
Živý Betlém
Poslední leč

Spolek žen
Obec
Chasa + Spolek žen
Vinařský spolek
Obec + Vinařský spolek +
Myslivecké sdružení
Obec
Římskokatolická farnost
Myslivecké sdružení

únor
červen
září
říjen
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec

F. Aproximativní stanovení nákladů na jednotlivé akce, návrh způsobu
financování v jednotlivých letech realizace Rozvojového strategického
dokumentu se specifikací zdrojů, které zajistí obec, okres a které jsou
požadovány z jiných zdrojů
Název projektu
Zdroje financování
Termín realizace
Název projektu
Zdroje financování
Termín realizace
Název projektu
Zdroje financování
Termín realizace

5.1 Úprava místní komunikace a prostoru návsi
v Miroslavských Knínicích
Dotace SZIF + spoluúčast obce
2012 - 2013
Předpokl. náklady 7.000.000,-Kč
1.1 Odvod dešťových vod od budovy č.p.1 a rekonstrukce
nádvoří
Dotace SZIF + spoluúčast obce
2012 - 2013
Předpokl. náklady 1.200.000,-Kč
2.1 Komunitní centrum GENERACE a nové sociální
zařízení v severním křídle zámku
Dotace prostřednictvím MAS + spoluúčast obce
2013-2016
Předpokl. náklady 1.000.000,-Kč

Zdroje financování
Termín realizace

6.1 Zapojení dětí a mládeže do úpravy zeleně v prostoru
návsi
Ministerstvo pro místní rozvoj + spoluúčast obce
2013
Předpokl. náklady 300.000,-Kč

Název projektu
Zdroje financování
Termín realizace

6.2 Lesopark Žlíbek
Prostředky obce
2013 - 2015
Předpokl. náklady 300.000,-Kč

Název projektu

Možnosti rozvoje obce jsou a budou ovlivňovány vlastním obecním rozpočtem, ale v
nemalé míře i rozpočtem státním a úspěšností při získávání podpory z Evropských fondů.
Příjmová část obecního rozpočtu je výrazně závislá na státních přerozdělovacích
procesech (rozpočtovém určení daní). Výdaje rozpočtu a především užití dotačních
zdrojů je nutno plánovat v souladu se strategickými zájmy obce. Je potřeba připravit
střednědobý i dlouhodobý výhled rozpočtu, zejména v oblasti investic a následně využívat
všech dostupných forem zdrojového krytí.
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Optimální využívání majetku obce a finančních zdrojů
 Přednostně využívat finanční prostředky obce k částečnému financování
veřejných projektů, kde je finanční účast obce podmínkou pro získání
prostředků z fondů EU a jiných zahraničních zdrojů.
 Zajišťovat a kontrolovat odpovídající úroveň zadluženosti obce na základě
stanovené strategie úvěrové politiky.
 Vypracovat dlouhodobý plán rozhodujících investičních akcí obce, podřídit
alokaci investic prioritám, zkvalitnit procedury vyhodnocování rozvojových
projektů a vytvořit systém posuzování investic a kontroly jejich realizace.

G. Další dokumentace, vyplývající z požadavků obce nebo místní pracovní skupiny
Seznam výchozích podkladů pro zpracování RSDO:
 Program rozvoje venkova
 Územní plán obce
 Rozpočtový výhled obce
 SWOT analýza
Tento strategický plán rozvoje obce schválilo ZO na svém 30.zasedání dne 8.10.2010 pod
usnesením číslo 8/30/10.

Ing.Jiří Balík, místostarosta

Petr Příkazský, starosta

V Miroslavských Knínicích dne 8.10.2010

Aktualizaci č.1 RSDO schválilo zastupitelstvo obce dne 23.března 2012 pod usnesením číslo
14/12/12.

Petr Příkazský, místostarosta

Ing.Jiří Balík, starosta

V Miroslavských Knínicích dne 23.března 2012
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