květen 2015 – listopad 2015
aktualizace 12/2020

PROGRAM
ROZVOJE
MĚSTA
Kostelec na Hané 2015 - 2022
aktualizovaná verze 12/2020

Obsah
Úvod .........................................................................................................................................................3
1

Analytická část ..................................................................................................................................5

A1. Charakteristika města Kostelec na Hané..............................................................................................5
1.1
1.1.1

Sídelní struktura a územní příslušnost obce Kostelce na Hané ...............................................5

1.1.2

Historický vývoj obce ............................................................................................................ 6

1.1.3

Shrnutí za kapitolu ............................................................................................................... 9

1.2

Obyvatelstvo města Kostelec na Hané .................................................................................... 10

1.2.1

Demografická situace .......................................................................................................... 10

1.2.2

Sociální situace ve městě Kostelec na Hané ......................................................................... 16

1.2.3

Spolková, osvětová a informační činnost ............................................................................. 17

1.2.4

Shrnutí za kapitolu .............................................................................................................. 18

1.3

Hospodářská charakteristika města Kostelec na Hané ............................................................. 19

1.3.1

Ekonomická situace............................................................................................................. 19

1.3.2

Trh práce ............................................................................................................................ 24

1.3.3

Cestovní ruch města ............................................................................................................ 31

1.3.4

Shrnutí za kapitolu .............................................................................................................. 33

1.4

Technická a dopravní infrastruktura města Kostelec na Hané .................................................. 34

1.4.1

Technická infrastruktura...................................................................................................... 34

1.4.2

Dopravní infrastruktura .......................................................................................................39

1.4.3

Shrnutí za kapitolu .............................................................................................................. 41

1.5

Občanská vybavenost, zařízení sociální a kulturní infrastruktury města Kostelec na Hané ...... 42

1.5.1

Bydlení ............................................................................................................................... 42

1.5.2

Školství a vzdělávání............................................................................................................45

1.5.3

Zdravotnictví ...................................................................................................................... 48

1.5.4

Sociální péče ...................................................................................................................... 48

1.5.5

Kultura ............................................................................................................................... 49

1.5.6

Sport a volnočasové aktivity ................................................................................................50

1.5.7

Další zařízení občanské vybavenosti ....................................................................................50

1.5.8

Shrnutí za kapitolu ..............................................................................................................50

1.6

1

Území města Kostelec na Hané .................................................................................................5

Životní prostředí ......................................................................................................................52

1.6.1

Stav životního prostředí.......................................................................................................52

1.6.2

Ochrana přírody ..................................................................................................................54

1.6.3

Shrnutí za kapitolu ..............................................................................................................54

Strategie města Kostelce na Hané 2015 - 2022

1.7

Správa obce............................................................................................................................. 55

1.7.1

Úřad města Kostelec na Hané a jeho kompetence ............................................................... 55

1.7.2

Hospodaření a majetek města Kostelec na Hané ................................................................. 57

1.7.3

Bezpečnost města Kostelec na Hané ...................................................................................59

1.7.4

Vnější vztahy a vazby města ............................................................................................... 60

1.7.5

Shrnutí za kapitolu ............................................................................................................. 62

1.7.6 Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi obyvateli a podnikatelskými subjekty města
Kostelce na Hané .............................................................................................................................63
A2 Východiska pro návrhovou část ..........................................................................................................65
2

B Návrhová část.............................................................................................................................. 68
B1. Strategická vize města Kostelce na Hané do roku 2020 a programové cíle.................................... 68
2.1.1

Vize .................................................................................................................................... 68

2.1.2

Programové cíle ................................................................................................................. 69

B. 2 Rozvojové aktivity ........................................................................................................................ 70
2.1.3

Opatření .............................................................................................................................. 70

2.1.4

Aktivity ................................................................................................................................ 72

2.1.5

Aktualizace 2020 ................................................................................................................. 83

B3 Podpora realizace programu .......................................................................................................... 84
2.1.6

Způsob realizace Programu rozvoje města ......................................................................... 84

2.1.7

Monitoring realizace Programu rozvoje obce ......................................................................85

2.1.8

Způsob aktualizace Programu rozvoje města ......................................................................85

2.1.9

Způsob financování Programu rozvoje města ..................................................................... 86

3

Seznam příloh ................................................................................................................................. 87

4

Seznam tabulek, grafů a obrázků .................................................................................................... 87

2

Strategie města Kostelce na Hané 2015 - 2022

Úvod
Program rozvoje obce je základním strategickým rozvojovým a plánovacím dokumentem obce
zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Prvotním předpokladem pro úspěšný a kvalitní program
rozvoje je přítomnost partnerského dialogu mezi veřejnou a privátní sférou, měly by být zohledněny
aktuální problémy v obci i přání či záměry nejen volené místní samosprávy, ale i občanů, podnikatelů, či
majitelů pozemků. Tento dokument je dlouhodobějšího charakteru a také si tak stanovuje své cíle, které
chce obce dosáhnout v rámci definovaných postupů, ovšem nejedná se o dokument neměnný, naopak
musí být průběžně porovnáván se skutečností a aktualizován.
Program rozvoje města Kostelce na Hané na období 2015 – 2022 je dokument, v němž jsou definovány
hlavní rozvojové priority obce a navržené aktivity, kterými by měly být stanovené rozvojové priority
realizovány v praxi.

Program rozvoje obce především:









postihuje hlavní problémy a předpoklady rozvoje obce,
vymezuje možná řešení – umožňuje tak komplexní přístup k řešení problémů,
přispívá k efektivnímu využívání finančních kapacit obce,
je podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech,
slouží k prevenci budoucích sporů a zajišťuje kontinuitu udržitelného rozvoje obce,
napomáhá spolupráci různorodých subjektů v obci
podporuje využití potenciálu lidí a organizací působících v obci,
zvyšuje šance získat finanční prostředky z vnějších zdrojů – např. z dotačních titulů.

Na zpracování programu rozvoje města Kostelec na Hané se podílela místní samospráva, pracovní skupiny
a široká veřejnost, která byla zapojena během veřejných projednání. V rámci pracovních skupin byly
ustanoveny tyto oblasti:
1) Infrastruktura a životní prostředí (technická infrastruktura, doprava, bezpečnost, ŽP a
krajinotvorba)
2) Podnikání, zemědělství a cestovní ruch
3) Život v obci (školství, sociální služby, spolky, kultura, strategický rozvoj, spolupráce, propagace)

Zpracování programu rozvoje obce probíhalo od května do listopadu 2015.

Pro zpracování Programu rozvoje města Kostelce na Hané byly použity jako výchozí podklady následující:
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dotazníková šetření, která proběhla v dubnu 2015
prezentované představy či žádosti občanů při konzultacích na obecním úřadě,
veřejná schůze konaná dne 4. 11. 2015, kde byly prezentovány a konzultovány rozvojové záměry,
statistické údaje z Českého statistického úřadu,
programové dokumenty obce
internetové stránky spolků města Kostelec na Hané
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Internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu,
Ministerstva financí

Program rozvoje obce Kostelce na Hané 2015-2022 byl vytvořen podle Metodiky tvorby programu rozvoje
obce, zpracované Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky v rámci projektu „Elektronická
metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“ (CZ.1.04/4.1.00/62.00008), financovaného z
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.
V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, které se týkají
zajišťování všestranného udržitelného rozvoje územního obvodu obce, z důvodu výše uvedených
zpracovalo město Brandýs nad Orlicí vlastní program rozvoje obce.
Aktualizace 2020
Program rozvoje byl v roce 2020 revidován a podrobně aktualizován. Analytická část byla aktualizována
pouze zčásti, a to zejména v bodech zásadních pro změny ve strategické části. Část údajů (zejména obecná
statistická data) byly ponechána stávající, bez aktualizace. Podrobně bude tato část zahrnuta
v navazujícím programu rozvoje, který bude zpracován v roce 2022. V tuto dobu již budou k dispozici údaje
z nového SLDB, prováděného českým statistickým úřadem v desetiletých periodách.
Podrobnější aktualizace PRV byla provedena v návrhové části, kde byly aktualizovány rozvojové aktivity
v jednotlivých programových cílech.
Plánem pro další postup ve strategickém plánování města Kostelec na Hané je zpracování poslední
aktualizace PR na konci roku 2021, a poté již bude následovat zpracování nového programu rozvoje v roce
2022.

Schvalovací doložka
Program rozvoje města Kostelec na Hané schválilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
v platném znění zastupitelstvo obce.
Datum schválení: 14.12.2020
Číslo usnesení: UZ 17/14/2020
Text usnesení: Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje „Program rozvoje města Kostelec na Hané na
období 2015-2022“.
Zpracovatel:
Mgr. Jitka Krásová, Ing. Petra Andrýsková
Expirit, s.r.o.

Zpracovatel aktualizace:
Region HANÁ, z.s., místní akční skupina
Ing. Jaroslav Brzák
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1 Analytická část
A1. Charakteristika města Kostelec na Hané
1.1 Území města Kostelec na Hané
1.1.1 Sídelní struktura a územní příslušnost obce Kostelce na Hané
Město Kostelec na Hané se nachází na březích řeky Romže v nadmořské výšce 241 m. n. m. přibližně 7 km
od okresního města Prostějov. Kostelec na Hané se rozprostírá na východním úpatí Drahanské vrchoviny
po levé straně Hornomoravského úvalu a ze severu je město chráněno masivem Velkého Kosíře. Město je
dodnes železničním uzlem lokálního významu, neboť se zde rozdvojují železniční tratě Prostějov –
Chornice a Červenka – Prostějov.

Obrázek 1 - Lokalizace města Kostelce na Hané

Zdroj: www.mapa.cz

Město Kostelec na Hané sousedí ze severu se Stařechovicemi, na severovýchodě se Slatinkami, Kaplemi a
Olšany u Prostějova, na východě s Čelechovicemi na Hané, na jihovýchodě se Smržicemi, Prostějovem
a Krasicemi, na jihu s Čechovicemi, Domamyslicemi a Mostkovicemi, na jihozápadě s Ohrozimem
a Lešany, na západě s obcí Bílovice-Lutotín a na severozápadě s Hluchovem.
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Tabulka 1: Přehled sousedních obcí/měst

Název obce/města
Stařechovice
Slatinky
Kaple
Olšany u Prostějova
Čelechovice na Hané
Smržice
Prostějov
Krasice
Čechovice
Domamyslice
Mostkovice
Ohrozim
Lešany
Bílovice-Lutotín
Hluchov

Hranice města
Severní
Severovýchodní
Severovýchodní
Severovýchodní
Východní
Jihovýchodní
Jihovýchodní
Jihovýchodní
Jižní
Jižní
Jižní
Jihozápadní
Jihozápadní
Západní
Severozápadní

Zdroj: Kostelec na Hané, vlastní zpracování

Kostelec na Hané se rozprostírá na rozloze 1 385,6 ha, z toho na zemědělskou půdu připadá 1 110,6 ha,
ornou půdu 1 029,1 ha a např. zahrad 59,0 ha.

Tabulka 2: Podíl jednotlivých složek půdního fondu (k 31. 12. 2014, v ha)

Katastrální výměra v ha
Zahrady
Orná půda
Ovocné sady
Trvalé trávní porosty

1 385,6
1 110,6
59,0
1 029,1
13,8
8,7

Lesní plochy
Zastavěné plochy
Vodní plochy
Ostatní plochy

112,4
32,9
13,5
114,5

Zemědělská půda

V tom

Nezemědělská půda

Zdroj: Český statistický úřad

1.1.2 Historický vývoj obce
Kostelec na Hané leží v oblasti pradávného osídlení, o čemž svědčí četná archeologická naleziště,
a to nejen na místě, kde se nyní Kostelec na Hané nachází, ale také v jeho nejbližším okolí. Rozsáhlá
pohřebiště Germánů v prvních staletí našeho letopočtu právě u Kostelce na Hané ukazují na jejich kulturu
a také na styky s Římskou říší. Poté byl Kostelec na Hané osídlován slovanskými kmeny. Z archeologických
nálezů lze určit, že právě Kostelec na Hané patří k nejstarším obývaným místům v okrese Prostějov.
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Samotné město Kostelec na Hané se poprvé připomíná v roce 1131, kdy se na pergamenové nadační listině
olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka objevují informace o všech osadách, které patřily k hlavnímu kostelu
sv. Václava v Olomouci. O dalším vývoji města v dalších zhruba 150 letech můžeme jen spekulovat, neboť
další zprávy o městě pocházejí až z konce 13. století, kdy bylo zjištěno, že majitelem města je Mikuláš,
vévoda opavský a levoboček krále Přemysla II. Postupem doby se vystřídalo několik majitelů města, ať už
to byli takové osobnosti jako Jan Lucemburský či pánové z Pernštejna1. Právě pánové z Pernštejna byli pro
město Kostelec na Hané velmi významnými, neboť za jejich vlády se město těšilo obrovskému blahobytu.
Tento významný rod obdařil město četnými výsadami, které podporovaly jejich hmotný rozkvět a značně
také rozšířily obecní a církevní samosprávu. Mezi tyto výsady patřily například tyto:








právo obsazovati svobodně faru,
právo svobodného nálevu vína,
právo svobodného vaření piva,
darovali kosteleckým vinohrady na Kučné a Kašné hoře na Kosíři2,
osvobodili je od povinnosti lovení ryb,
zrušili pěší robotu menším usedlíkům,
značnou výsadou bylo také právo mílové3.

V této době dostává Kostelec na Hané také pečeť zelenou namísto doposud užívané pečeti černé. Město
také vlastnilo Bezděkovský dvůr, mělo svůj pivovar, sladovnu, lázně a také zde byly konány výroční a
později týdenní trhy. Robota byla odváděna ve formě poplatků. Důležitými mezníky ve vývoji městečka
byly roky 1539, kdy byly Janem z Pernštejna potvrzeny artikule pěti řemeslnických cechů (ševcovského,
krejčovského, kovářského, řeznického a tkalcovského), a 1595, kdy přešlo panství plumlovské s Kostelcem
do rukou rodu Lichtenštejnského. Právě tento rod vlastnil panství až do revolučního roku 1848. Zpočátku
vlády Lichtenštejnců byly městečku potvrzeny všechny doposud udělené výsady a navíc městečko získalo
výsady nové, a to osvobození od stavění sirotků na zámek a dalekých fůr, dal Kostelci právo udělovat
sirotkům povolení k sňatku jak v městečku, tak i mimo něj. Rozkvět městečka byl pozastaven bitvou na
Bílé hoře a třicetiletou válkou, neboť obyvatelstvo uvrhla do bezměrné bídy. Městečko v této době ztrácí
Bezděkovský dvůr, za účast na povstání proti císaři také pivovar, sladovnu a veškerá privilegia. Obyvatelé
museli navíc postavit knížeti tzv. poplužní dvůr4 a konat všechny roboty. Kostelec díky tomuto klesl na
obyčejnou poddanskou obec s otrockými nevolníky.
Změna nastala až v již výše zmiňovaném revolučním roce 1848, kdy tento rok přinesl osvobození,
ale poroba byla příliš dlouhá a krutá, než aby mohl nastat ihned obrat k lepšímu. Navíc městečko postihly

1

Znakem tohoto rodu byla známá zubří hlava.

2

Toto kosteleckým umožňovalo pěstovat víno a řídit se podle horenského práva platného po celé Moravě. Právo
myslivosti však kostelečtí neměli.
3

Právo mílové znamenalo, že v obvodu 1 míle od města se nesměl usadit žádný řemeslník nebo živnostník.

4

Poplužní dvůr je historické označení pro panský dvůr, ke kterému náležela dominikální půda. Součástí
poplužního dvora byly hospodářské budovy a tzv. kmetcí neboli selské grunty se selskými pozemky. Vlastní
personál v čele se šafářem byl na poplužním dvoru minimální, neboť část práce zastali poddaní v rámci svých
robotních povinností a námezdní pracovníci.
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hned dvě katastrofy, a to v letech 1839 a 1867, kdy její větší část vyhořela. Čilejší ruch v obci nastal teprve
až v 60. letech minulého století. V roce 1970 byl městečku přiznán status města.
Historický vývoj názvu města Kostelec na Hané
Za dobu své existence město Kostelec na Hané vystřídal několik označení. Jeho jméno je odvozeno od
latinského „castellum“, od toho pochází název kostel a z toho pak vznikl název Kostelec. Původní název
obce a od 16. století městečka byl Kostelec. Název „Kostelec“ městečko neslo až do roku 1861, kdy bylo
městečko přejmenováno na „Kostelc“ nebo také „Kostelec nad Romží“. Teprve až v roce 1918 se název
městečka definitivně ustálil na označení „Kostelec na Hané“, aby se odlišil od dalších 8 Kostelců na Moravě
a dalších 21 v Čechách.

Symboly města
Symbolem města Kostelec na Hané je erb. Na červeném štítě je na soklu stříbrné
průčelí kostela z kvádrů s otevřenou branou bez vrat a se dvěma polokruhově
zaleknutými okny. Nade zdí stojí tři stříbrné věže, přičemž prostřední věž je
poněkud vyšší než krajní. Každá věž má jedno polokruhem zaklenuté okno a
kuželovou modrou střechu vrcholící zlatým křížem.

Sídelní struktura a územní příslušnost města
Město Kostelec na Hané je z hlediska územního členění přičleněn k Olomouckému kraji, konkrétně pak leží
v jeho jihozápadní části. Detailněji toto město leží v okrese Prostějov, resp. v jeho severozápadní části.
Z hlediska územní příslušnosti je pro město Kostelec na Hané přirozeným centrem město Prostějov, které
se nachází necelých 7 km jižně od města a poskytuje základní standard pro občanskou vybavenost.
Spádovou oblastí pro obyvatele Kostelec na Hané je samozřejmě také krajské město Olomouc, které je od
Kostelce na Hané vzdáleno přibližně 24,5 km, a které poskytuje obyvatelům Kostelce na Hané důležité
příležitosti v podobě dojíždění za prací, kulturou, ale také do škol, zdravotnických zařízení, atd.

Tabulka 3: Územní příslušnost města Kostelec na Hané

Obec s rozšířenou působností
Pověřený obecní úřad
Stavební úřad
Matriční úřad
Finanční úřad
Katastrální, pozemkový úřad
Celní úřad

Prostějov
Kostelec na Hané
Kostelec na Hané
Kostelec na Hané
Prostějov
Prostějov
Prostějov

Zdroj: Kostelec na Hané, vlastní zpracování
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1.1.3 Shrnutí za kapitolu
Město Kostelec na Hané je městem nacházejícím se přibližně 7 km od okresního města Prostějov
a je dodnes železničním uzlem lokálního významu. Město Kostelec na Hané leží v oblasti pradávného
osídlení, o čemž svědčí četná archeologická naleziště.
Samotné město Kostelec na Hané se v prvních písemných listinách připomíná v roce 1131 díky
pergamenové nadační listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Postupem doby se ve městě Kostelec
na Hané vystřídalo několik majitelů, kteří město pozvedli a zasloužili se o jeho rozvoj. Rozkvět města byl
pozastaven Třicetiletou válkou, kdy město ztrácí veškerá doposud udělená privilegia a obyvatelstvo upadá
do bezměrné bídy. Město díky této skutečnosti klesá na obyčejnou poddanskou obec s otrockými
nevolníky. Další rozvoj města přichází až v 60. letech minulého století.
Město Kostelec na Hané je z hlediska územní příslušnosti přičleněno k Olomouckému kraji. Pro obyvatele
města je přirozeným centrem okresní město Prostějov či krajské město Olomouc. Tyto města poskytují
obyvatelům Kostelce na Hané základní standard občanské vybavenosti.
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1.2 Obyvatelstvo města Kostelec na Hané
1.2.1 Demografická situace
Počet obyvatel a jeho vývoj
Město Kostelec na Hané byl dle posledního sčítání k 26. 3. 2011 na 415. místě z 602 měst a patří tedy mezi
menší města.
K 1. 1. 2015 mělo město Kostelec na Hané celkem 2 867 obyvatel, z toho 1 465 žen.
K 1.1.2020 mělo město Kostelec na Hané celkem 2 900 obyvatel, z toho 1 491 žen.
Tabulka 4 - Počet obyvatel Kostelce na Hané (k 1. 1. 2020)

Město
Kostelec na Hané

Obyvatelstvo
Muži
1 409

Celkem
2 900

Ženy
1 491

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Graf 1 - Rodinný stav obyvatel ve městě Kostelec na Hané (podle posledního sčítání k 26. 3. 2011)

7%

8%

38%
47%

svobodní
ženatí, vdané
rozvedení
ovdovělí

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Historicky se počet obyvatel ve městě Kostelec na Hané postupně zvyšoval a poprvé přesáhl počet
obyvatel 2000 dle údajů o sčítání lidí, domů a bytů v roce 1910. Od roku 1869 do roku 1930 se počet
obyvatel více než zdvojnásobil. Po druhé světové válce došlo k jeho snížení, ale od té doby zase pozvolna
narůstá.
V druhé polovině 20. století dosáhl počet obyvatel 2 500. Kromě menších výkyvů pak i počet obyvatel ve
městě neustále rostl a zatím nejvyššího počtu 2 867 dosáhl k 31. 12. 2014.
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Tabulka 5 - Historický vývoj počtu obyvatel města Kostelce na Hané dle sčítání

rok
Kostelec na
Hané
rok
Kostelec na
Hané

1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

1 365

1 541

1 745

1 869

2 204

2 274

2 804

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2011

2 499

2 616

2 454

2 785

2 688

2 724

2 791

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Pohyb obyvatel
Počet narozených dětí v posledních 20 letech kopíroval celorepublikový trend. Více jak 30 dětí ročně se
narodilo v letech 2006 až 2012. Nejvíce dětí za posledních 20 let se narodilo v roce 2004 (celkem 47). Tento
trend odpovídá věkové struktuře obyvatelstva ve městě.
Bohužel i přes vysokou porodnost je počet zemřelých vyšší než každoroční přirozený přírůstek kromě let
2004 a 2009. Důvodem může být i lokalizace Domova pro seniory ve městě, kde jsou občané velmi
pokročilého věku.

Tabulka 6 - Přirozený přírůstek v Kostelci na Hané - vývoj

Počet narozených
Počet zemřelých
Přirozený přírůstek

1993
27
31
-4

1995
25
28
-3

2000
19
21
-2

2005
26
31
-5

2010
34
38
-4

2011
29
38
-9

2012
35
40
-5

2014
19
25
-6

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Obrázek 2 - Okresní a krajské srovnání přirozeného přírůstku

11

Strategie města Kostelce na Hané 2015 - 2022

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

V rámci okresu Prostějov dosahuje Kostelec na Hané podprůměrných hodnot – negativní přirozený
přírůstek více jak 1,1. Podobně je tomu i ve srovnání s ostatními kraji.

Tabulka 7 - Migrační saldo a celkové saldo v Kostelci na Hané - vývoj

Přirozený přírůstek
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Migrační saldo
Celkový přírůstek

1993
-4
71
67
4
0

1995
-3
75
62
13
10

2000
-2
101
47
54
52

2005
-5
43
63
-20
-25

2010
-4
73
68
5
1

2011
-9
60
62
-2
-11

2012
-5
88
78
10
5

2014
-6
67
65
2
-4

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Město Kostelec na Hané má velké výkyvy v počtu přistěhovalých a vystěhovalých. Největší migrační vlnu
mezi lety 2000 – 2013 zažilo v rozmezí let 2000 až 2004, kdy se do obce přistěhovalo přes 500 nových
obyvatel a 347 se odstěhovalo. K opačnému trendu došlo v roce 2005, kdy naopak město opustilo o 20 osob
více, než se přistěhovalo.
Celkový přírůstek kopíruje migrační saldo a je navíc tedy zatížen o negativní přirozený přírůstek.

Graf 2 - Celkový přírůstek v Kostelci na Hané -vývoj
150

100

50

Přírůstek stěhováním .
Přirozený přírůstek -2
Celkový přírůstek -21

0
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
-50

-100
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování
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Věkové složení a předpokládaný vývoj obyvatel
Počet obyvatel v produktivním věku klesá a naopak počet seniorů má nezadržitelně rostoucí tendenci.
Podobný trend mají i okolní obce a prognóza do budoucna není vůbec příznivá.

Graf 3 - Věková struktura obyvatel v Kostelci na Hané - vývoj
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Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

V předproduktivním věku je pouze kolem 16 % obyvatel (dle odhadované prognózy na základě dat
z posledního sčítání k 26. 3. 2011 odhlédnuto od migračních vlivů v posledních 4 letech). Dle detailnějšího
členění je ovšem alarmující fakt, že nejvíce zastoupené kategorie v produktivním věku jsou 35 – 45 (téměř
17,4%) a naopak nejméně v kategorii 0 - 4 let (pouze 3,8%). Dá se tedy očekávat, že porodnost dosáhla
v posledních letech vrcholu a během následujících 20 let prudce poklesne, pokud nedojde k ovlivnění
věkové struktury pozitivním migračním saldem zaměřeném na mladé rodiny.

Tabulka 8 - Věkově složení obyvatelstva v hlavních kategoriích v Kostelci na Hané v letech 2010, 2013, 2014

Obec
Kostelec
na Hané

Obyvatelstvo v r. 2010
0 - 14
15 - 64
65+
443
1.917
364

Obyvatelstvo v r. 2013
0 - 14
15 - 64
65+
469
1 885
517

Obyvatelstvo v r. 2014
0 - 14
15 - 64
65+
460
1 858
549

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování
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Tabulka 9- Věková struktura obyvatelstva v Kostelci na Hané (podle posledního sčítání k 26. 3. 2011) a
odhad k roku 2016

Obyvatelstvo celkem 2011

Obyvatelstvo celkem 2016 odhad*

abs.

%.

abs.

%

2 791

100

2 867

100

0-4

149

5,3

108

3,8

5-9

147

5,3

149

5,2

10 - 14

142

5,1

147

5,1

15 - 19

140

5

142

5,0

20 - 24

154

5,5

140

4,9

25 - 29

164

5,9

154

5,4

30 - 34

255

9,1

164

5,7

35 - 39

245

8,8

255

8,9

40 - 44

166

5,9

245

8,5

45 - 49

159

5,7

166

5,8

50 - 54

157

5,6

159

5,5

55 - 59

205

7,3

157

5,5

60 - 64

238

8,5

205

7,2

65 - 69

142

5,1

238

8,3

70 - 74

89

3,2

142

5,0

75 - 79

104

3,7

89

3,1

80 - 84

66

2,4

104

3,6

85 a více

63

2,3

66

2,3

nezjištěno

6

0,2

37

1,3

Obyvatelstvo celkem
z celku podle věku:

Zdroj: ČSÚ k 26. 3. 2011 dle SLDB , *pozn. _ odhad dle roku 2011

Město Kostelec na Hané bude i nadále stárnout a to rychlejším tempem, protože v kategoriích nad 60 let
je téměř třetina obyvatelstva.
Tempo stárnutí je vidět na indexu stáří. Mezi lety 2009 a 2014 vzrostl o 26 z 93,6 na 119,3. Rok 2010 byl
tedy přelomovým a od té doby obec definitivně stárne.
Tabulka 10 - Index stáří v Kostelci na Hané

2009
2010
2011
2012
2013
2014

Počet
obyvatel k
31.12.

v tom podle pohlaví
muži
ženy

2 926
2 927
2 893
2 898
2 871
2 867

1 412
1 408
1 400
1 399
1 398
1 402

1 514
1 519
1 493
1 499
1 473
1 465

v tom ve věku
0 až 14 let 15 až 64
let
484
1 989
485
1 979
468
1 942
486
1 917
469
1 885
460
1 858

65 a více
let
453
463
483
495
517
549

Index
stáří
93,6
95,5
103,2
101,9
110,2
119,3

Zdroj: ČSÚ, pozn. Index stáří - počet osob ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0-14 let
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V porovnání s okolními obcemi v rámci mikroregionu Kostelec, má město Kostelec na Hané nejstarší
obyvatelstvo (43,6) a je nad krajským (43,1) a republikovým průměrem (43,5).
Tabulka 11 - Průměrný věk - srovnání s obcemi v mikroregionu Kostelec k 31. 12. 2014

Název
obce/města/městyse
Bílovice-Lutotín
Čechy pod Kosířem
Čelechovice na Hané
Hluchov
Kostelec na Hané
Pěnčín
Přemyslovice
Ptení
Smržice
Stařechovice
Zdětín
Prostějov
Olomoucký kraj
ČR

Počet obyvatel
celkem
muži
ženy

Průměrný věk
celkem
muži

ženy

513
1078
1287
345
2867
755
1297
1077
1694
532
320
44094

261
548
640
159
1402
390
647
543
871
266
164
20659

252
530
647
186
1465
365
650
534
823
266
156
23435

41,8
41,1
42,1
42,2
42,0
39,5
41,9
42,2
40,7
42,0
41,7
42,9

41,3
39,7
40,8
42,8
40,3
37,8
40,3
39,5
39,3
41,1
43,2
40,9

42,4
42,6
43,4
41,7
43,6
41,3
43,4
45,0
42,1
43,0
40,1
44,6

10538275
635711

5176927
310718

5361348
324993

41,7
42,0

40,2
40,4

43,1
43,5

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Vzdělanostní struktura obyvatelstva
Přes 50% obyvatele města Kostelec na Hané dosáhlo dle posledních údajů k 26. 3. 2011 středoškolského
vzdělání včetně vyučení bez maturity. Téměř 10% tvoří vysokoškolsky vzdělaní obyvatelé. Počet obyvatel
pouze se základním vzdělání (13,7%) převyšuje počet vysokoškolsky vzdělaných osob v městě.
Nástavbové a vyšší odborné vzdělání má 3,3 % obyvatelstva města Kostelec na Hané.

Tabulka 12 - Vzdělanostní struktura obyvatelstva (k 26. 3. 2011)

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let

z toho
podle
stupně
vzdělání

Bez vzdělání
Základní včetně
neukončeného
Střední vč. vyučení
(bez maturity)
Úplné střední
(s maturitou)
Nástavbové
studium
Vyšší odborné
vzdělání
Vysokoškolské

Celkem

%

Muži

Ženy

2 353

84,3

1 122

1 231

5

0,2

4

1

381

13,7

128

253

906

32,5

495

411

626

22,4

281

345

68

2,4

26

42

26

0,9

8

18

269

9,6

146

123

Zdroj: ČSÚ, SLDB
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Ostatní
V rámci posledního sčítání lidu, domů a bytů, které proběhlo v roce 2011, se jako věřící označila téměř
čtvrtina obyvatel města. K těm, kteří se hlásí k nějaké církvi nebo náboženské společnosti patří 86 %, a to
k římsko-katolické církvi. Bez vyznání bylo k 26. 3. 2011 celkem 26,8 % obyvatel, přičemž téměř polovina
(45 %) obyvatel města svůj vztah k víře nijak nespecifikovala.
Tabulka 13 - Obyvatelstvo města Kostelce na Hané podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo celkem
Věřící – nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti
Věřící – hlásící se k církvi, náboženské společnosti
Z toho
Církev adventistů sedmého dne
Církev československá husitská
Církev římskokatolická
Českobratrská církev evangelická
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi
Pravoslavná církev v českých zemích
Slezská církev evangelická augsburského
vyznání
Starokatolická církev v ČR
Bez náboženské víry
Neuvedeno

Celkem
2 791

Muži
1 343

Ženy
1 448

206
466
5
401
9
1
-

99
195
1
165
2
-

107
271
4
236
7
1
-

748
1 371

382
667

366
704

Zdroj: ČSÚ

1.2.2 Sociální situace ve městě Kostelec na Hané
Ve městě Kostelec na Hané se obyvatelstvo řadí především k české a moravské národnosti. Pouze 23 osob
má národnost slovenskou. Kromě těchto národností se po jednom obyvateli hlásí k národnosti německé,
ruské a ukrajinské.
Tabulka 14 - Národnostní skupiny obyvatel města Kostelce na Hané

Obyvatelstvo celkem
abs.
%

v tom
muži

ženy

Obyvatelstvo celkem

2 791

100,0

1 343

1 448

česká
moravská
slezská
slovenská
maďarská
německá
polská
romská
ruská
ukrajinská
vietnamská
neuvedeno

1 610
311
23
1
1
1
755

57,7
11,1
0,8
0,0
0,0
0,0
27,1

734
161
14
1
385

876
150
9
1
1
370

Zdroj: ČSÚ

16

Strategie města Kostelce na Hané 2015 - 2022

1.2.3 Spolková, osvětová a informační činnost
Ve městě fungují tyto sportovní oddíly:






FC Kostelec na Hané - oddíl kopané
TJ Sokol Kostelec na Hané - lukostřelecký klub LK 1997 - oddíl lukostřelby
TJ Sokol Kostelec na Hané – oddíl házená
Klub kuší Savana
Centrum Haná – oddíl házené

Další spolky:
Hasiči
Hasiči fungují v Kostelci na Hané od roku 1882 a od svého založení nikdy nepřerušili činnost. Od skromných
začátků urazili velký kus cesty a nyní vyjíždí k desítkám případů ročně. Je jich patnáct a jejich zásahová
jednotka je součástí druhého stupně sborů požární ochrany, takže do pěti minut musí vyrazit ve čtyřech
mužích k zásahu.
Pořádají soutěž zásahových jednotek O hanáckó sekyrko, při níž se jednotky naučí to, co pak mohou
uplatnit u reálných zásahů.
Sbor dobrovolných hasičů využívá hasičskou zbrojnici, která v současné době potřebuje rekonstrukci
střechy. Vybavení hasičů je kvalitní, ovšem hasičská zbrojnice není v dobrém stavu.

Klub kuší SAVANA
Hlavní činností klubu je závodní střelba z polní kuše, která se řídí podle mezinárodních pravidel IAU.
Dvě naše družstva střílí v nejvyšší 1. celostátní lize družstev. V současné době patří kostelečtí kušisté mezi
nejlepší v České republice nejen v soutěži družstev, ale i mezi jednotlivci. Naši střelci získali několik
mistrovských titulů a drží několik českých rekordů. Ti nejlepší pravidelně reprezentují Českou republiku na
mezinárodních závodech – Mistrovství světa, Mistrovství Evropy, závody Světového poháru.

Hanácký folklórní soubor Kosíř
Vznik se datuje do roku 1938 a před 2. světovou válkou získal velkou popularitu. Soubor se každoročně
potýká s problémem uskladnění krojů.

Mateřské centrum
V roce 2014 bylo nově otevřeno mateřské centrum, kde se scházejí maminky s malými dětmi.

Svatojakubský chrámový sbor
Chrámový sbor při kostele sv. Jakuba Staršího v Kostelci na Hané má asi 60. letou tradici. Těžiště činnosti
sboru spočívá hlavně ve zpěvu při nedělních bohoslužbách a při církevních svátcích, o Vánocích,
Velikonocích a při dalších slavnostech v průběhu celého liturgického roku
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Další spolky:





Junáci
Myslivci
Zahrádkáři,
Český svaz drobných chovatelů

Město Kostelec na Hané každoročně podporuje aktivitu spolkové činnosti ve výši 750.000,- Kč.

1.2.4 Shrnutí za kapitolu
Město Kostelec na Hané prošlo v posledním desetiletím porodním boomem, protože ve věku zakládání
rodin byly dvě nejpočetnější skupiny obyvatelstva. I přes vysokou porodnost byl přirozený převážně
negativní. Tento negativní trend nebyl ani zvrácen migračním saldem, protože město Kostelec na Hané
bylo sice místem, kam se stěhovali mladé rodiny, ovšem přibližně stejný počet obyvatele se vystěhovalo.
Vzdělanostní strukturu obyvatel převážně tvoří středoškolsky vzdělané osoby.
Budoucí vývoj není pro město Kostelec na Hané příznivý. Vzhledem ke struktuře obyvatelstva bude města
čím dál více stárnout a již dnes patří k nejstarším obcím v okolí. Pokud nebude podpořena migrace do
města především osob ve věku zákládajících rodin dojde navíc k dramatickému poklesu porodnosti,
protože věkovou kategorii 20 – 24 let tvoří pouze 2% obyvatelstva, čímž se ještě více zvýší index staří.
Ve městě Kostelec na Hané působí pouze několik spolků zaměřených na sport a kulturu (folklórní soubor,
chrámový sbor) a nově spolek pro maminky s malými dětmi. Úspěšná je jednotka hasičů, která získala i
ocenění. Bohužel má nedostatečné zázemí a je třeba rekonstrukce hasičské zbrojnice.
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1.3 Hospodářská charakteristika města Kostelec na Hané
1.3.1 Ekonomická situace
Charakter hospodářství v obci
Území města Kostelce na Hané stále zachovává charakter intenzivně využívané zemědělské krajiny, ale
došlo zde k významným změnám v její struktuře.
Okolí Kostelce na Hané má převážně zemědělský charakter s tradicí v intenzivní rostlinné i živočišné
výrobě, což je dáno polohou města a typem půdy. Na katastrálním území města Kostelce na Hané je je
výrazný podíl kvalitní zemědělské půdy (asi 81 % rozlohy území, z toho 75 % tvoří orná půda), což dává
předpoklad k rozvoji zejména zemědělské výroby. Rostlinná výroba se orientuje především na pěstování
brambor, potravinářské pšenice, sladovnického ječmene, kukuřice na zrno a cukrovky. Stejně jako
zemědělská výroba má na okrese tradici i potravinářství (mlýny, cukrovary, zpracování mléčných a
masných produktů, pivovary apod.). V Kostelci je však kromě zemědělství výrazně zastoupena i
průmyslová výroba, město proto můžeme charakterizovat jako průmyslově-zemědělské.
Po roce 1990 získávají převahu v obci jiná hospodářská odvětví, zejména průmysl a služby. Pozemky orné
půdy využívají sousední zemědělské podniky: Rols se sídlem v Lešanech a Agros se sídlem ve
Stařechovicích. Minimalizována je i práce soukromých rolníků (v současné době jsou v katastru evidováni
2 soukromě hospodařící rolníci).

Struktura podnikatelských subjektů
Graf 4 - Podnikatelské subjekty na území města Kostelce na Hané dle odvětví (k 31. 12. 2014)
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

19

Strategie města Kostelce na Hané 2015 - 2022

Tabulka 15 - Ekonomické subjekty ve městě Kostelci na Hané podle odvětví

Ekonomické subjekty celkem
v
A - Zemědělství, lesnictví, rybářství
tom Průmysl celkem
v
B - Těžba a dobývání
tom C - Zpracovatelský průmysl
D - Výroba a rozvod elektřiny, plynu,
tepla a klimatizovaného vzduchu
E - Zásobování vodou; činnosti
související s odpadními vodami, odpady
a sanacemi
F - Stavebnictví
G - Velkoobchod a maloobchod; opravy a
údržba motorových vozidel
H - Doprava a skladování
I - Ubytování, stravování a pohostinství
J - Informační a komunikační činnosti
K - Peněžnictví a pojišťovnictví
L - Činnosti v oblasti nemovitostí
M - Profesní, vědecké a technické činnosti
N - Administrativní a podpůrné činnosti
O - Veřejná správa a obrana; povinné sociální
zabezpečení
P - Vzdělávání
Q - Zdravotní a sociální péče
R - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
S - Ostatní činnosti
T - Činnosti domácností jako zaměstnavatelů;
činnosti domácností produkujících blíže
neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu
U - Činnosti exteritoriálních organizací a
orgánů
X - nezjištěno

2010
322
13
65
61
1

2011
327
14
69
66
1

2012
342
13
74
70
1

2013
341
14
71
66
2

2014
338
19
67
62
2

3

2

3

3

3

37
74

34
66

37
69

38
57

40
56

18
15
6
5
4
31
2
2

17
16
5
9
3
34
3
3

15
16
6
11
3
30
3
4

11
13
5
20
4
33
2
3

12
12
2
16
4
31
4
3

3
10
9
22
-

3
11
10
21
-

4
11
10
24
-

5
11
11
25
-

5
11
18
25
-

-

-

-

-

-

6

9

12

18

13

Zdroj: ČSÚ

Na území města Kostelec na Hané působí celkem 341 ekonomicky aktivních podnikatelských subjektů.
Nejvíce zastoupeným odvětvím je průmysl (20,8 %). Převažující činností je rovněž velkoobchod a
maloobchod, opravy a údržby motorových vozidel (16,7 %). Třetí nejčastější činností je stavebnictví (11,1
%), následováno oblastí profesní, vědecké a technické činnosti (9,7 %). Na území obce je 5,9 %
podnikatelských subjektů aktivních v pojišťovnictví a peněžnictví. Zemědělství, lesnictví a rybářství činí
4%. Na stejné úrovni kolem 3 % se nachází Ubytování, stravování, Doprava a skladování, Zdravotní a
sociální péče a pohostinství a Kulturní, zábavní a rekreační činnosti. Nejméně podniká ve veřejné správě a
obraně, povinné sociální zabezpečení a zdravotní a sociální péče (pod 1 %).
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Graf 5 - Podnikatelské subjekty na území města Kostelce na Hané podle právní formy (k 31. 12. 2014)
Státní organizace

Akciové společnosti

Obchodní společnosti

Živnostníci

Svobodná povolání

Zemědělští podnikatelé

Ostatní právní formy
1% 5% 1%

0%

7%

9%

77%

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Živnostníci tvoří téměř tři čtvrti všech podnikatelských subjektů (76,9 %). Je zajímavé, že na druhém místě
jsou svobodná povolání (9,5 %). O něco méně mají obchodní společnosti (7 %). Ostatní právní formy tvoří
zbývajících 6,4 %, z toho nejméně akciové společnosti. V zemědělství působí pouze 1 %.

Tabulka 16 - Velikosti ekonomických subjektů ve městě Kostelci na Hané

2010

2011

2012

2013

2014

Ekonomické subjekty celkem
Neuvedeno

322
50

327
56

342
68

341
63

338
51

Bez zaměstnanců
1 - 5 zaměstnanců
6 - 9 zaměstnanců
10 - 19 zaměstnanců
20 - 24 zaměstnanci
25 - 49 zaměstnanců
50 - 99 zaměstnanců

194
48
14
9
2
4
1

197
49
12
6
2
4
1

200
50
11
4
4
4
1

206
52
8
5
3
3
1

218
50
7
4
4
3
1

Zdroj: www.czso.cz

Ve městě se nachází jeden podnik s více jak 50 zaměstnanci. Převažují podnikatelské subjekty bez
zaměstnanců 65 %. Tři podnikatelské subjekty mají od 25 do 49 zaměstnanců. V roce 2014 působilo
v Kostelci na Hané 4 ekonomické subjekty o velikosti 6 – 9 zaměstnanců a 4 subjekty měli 10 – 19
zaměstnanců.
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Charakteristika klíčových subjektů
Obrázek 3 - Mapa rozložení podnikatelských aktivit v Kostelci na Hané

Zdroj: http://regiony.kurzy.cz/kostelec-na-hane/kostelec-na-hane-cast/, 23. 6. 2015

MAKOVEC a.s. – jateční závod
MAKOVEC a.s. – jateční závod je součástí skupiny Makovec a.s. Denní porážková kapacita jatečního
závodu v Kostelci na Hané představuje až 1000 kusů vepřového omračovaného plynem a 30 kusů hovězího
dobytka. Suroviny jsou zde zpracovávány na moderních linkách nové bourárny a skladovány s kapacitou
300 tun. Suroviny je zde možné skladovat v moderních mrazírnách s kapacitou 300 tun.
Firma KDK Mechanik s.r.o.
Firma KDK Mechanik s.r.o. byla založena v roce 1995 v České republice, sídlo má v Kostelci na Hané, asi 7
km od Prostějova. V současné době máme 36 zaměstnanců.
V roce 1998 se započalo s výstavbou výrobního areálu v Kostelci na Hané a v březnu roku 2000 se výroba
přesunula do nového areálu v Kostelci na Hané. Nový provoz v roce 2000 měl kapacitu 780 m a po
dokončení má 1200 m výrobní plochy.
Od založení spolupracuje firma KDK Mechanik s.r.o. s německými firmami, které dodávají celky pro
automobilový průmysl.
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Bexim Paletten
Firma BEXIM PALETTEN s. r. o. je český soukromý podnik s dlouholetou tradicí vyrábějící na ploše 4 000
m2 s výrobním závodem v Kostelci na Hané. Firma disponuje vlastním vývojem, výrobou a prodejem
logistických prostředků. Sídlo je ovšem v Brně.

Moragum
Má sídlo v Prostějově. Výrobní činnost probíhá v provozovně nacházející se v Kostelci na Hané.
Hlavní výrobní program spočívá v gumárensko-plastikářské výrobě. Zahrnuje širokou škálu výrobků
z technické pryže a pryže s kovem, do maximálních rozměrů 800x800 mm.

Statek Kostelec na Hané a.s.
Statek Kostelec na Hané a.s. sídlí v areálu bývalého zemědělského družstva. V areálu zůstala pouze
opravárenská kapacita zemědělských strojů a rezervní objekty pro ustájení hovězího dobytka a odchovny
brojlerů. Tuto část areálu užívá a vlastní zemědělský podnik Rols Lešany, spol. s r.o. Statek nepředpokládá
územní rozvoj ani s rozvojem živočišné výroby.

Plochy k podnikání
Plánovaná změna územního plánu počítá s využití prostor pro průmysl. Nové plochy pro průmysl by měly
být navázány na stávající průmyslovou zónu ve východní části obce.
Plocha bývalé skládky a bývalá cihelna – do budoucna zázemí pro spolky – kušisté, hasiči.

V současné době město neposkytuje podnikatelům podporu ani formou prezentace na webových
stránkách města.
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1.3.2 Trh práce
Obyvatelé v aktivním věku
K 26. 3. 2011 (poslední dostupné údaje v této struktuře) bylo 46,5 % obyvatelstva města Kostelec na Hané
ekonomicky aktivní, což je pod republikovým průměrem (48,7 %). 90 % z ekonomicky aktivních obyvatel
bylo aktivně pracujících, což odpovídá celorepublikovému průměru. Ve městě Kostelec na Hané je více žen
jak mužů, což je dáno vyšším věkem dožití u žen. Naopak ekonomicky aktivních je více mužů.

Tabulka

17 - Ekonomicky aktivní obyvatelstvo města Kostelec na Hané (podle posledního sčítání k 26. 3.

2011)

Ekonomická aktivita
Obyvatelstvo celkem
Ekonomicky aktivní
v tom
zaměstnaní
v
zaměstnanci,
tom
zaměstnavatelé,
samostatně činní,
pomáhající
pracující studenti
a učni
pracující důchodci

Obyvatelstvo celkem
abs.
%
2 791
100,0
1 297
46,5
1 166
41,8
1 084
38,8

v tom
muži
1 343
690
648
620

ženy
1 448
607
518
464

12

0,4

6

6

47

1,7

22

25

ženy na mateřské
dovolené

23

0,8

-

23

nezaměstnaní
v
hledající
první
tom
zaměstnání
ostatní
nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní
v tom
nepracující důchodci
ostatní s vlastním zdrojem
obživy
osoby v domácnosti, děti
předškolního
věku, ostatní závislé
osoby
žáci, studenti, učni
Nezjištěno

131
23

4,7
0,8

42
10

89
13

108

3,9

32

76

1 369
682
44

49,1
24,4
1,6

585
267
6

784
415
38

238

8,5

111

127

405
125

14,5
4,5

201
68

204
57

Zdroj: ČSÚ

Počet ekonomicky aktivních obyvatel města Kostelec na Hané je mírně nižší, než je počet ekonomicky
neaktivních, které tvoří z větší části nepracující důchodci.
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Celkem 76,9 % ekonomicky aktivních obyvatel je v pracovním poměru a pouze 5 % tvoří zaměstnavatelé,
z toho čtvrtina jsou ženy. 12 % ekonomicky aktivních obyvatel pracuje na vlastní účet a necelou třetinu
tvoří ženy.

Struktura ekonomicky aktivních obyvatel

Téměř třetinu ekonomicky aktivních obyvatel tvořila k 26. 3. 2011 kategorie ve věku 35 – 44 let (28,1 %),
v současné době by se jednalo o kategorii 40 – 49 let. Kategorie 25-34 let je téměř stejně početná (26 %),
v současné době je obyvatelstvo zhruba ve věku 30 – 39 let. Kategorie 55 - 59 let (dnes 60 – 64let) tvořilo
přes 11 %.

Tabulka 18 - Věková struktura ekonomicky aktivních obyvatel města Kostelce na Hané (podle posledního
sčítání k 26. 3. 2011)

140

1

10

78
304
328
255
130
53
18
-

69
251
257
193
94
29
4
-

1
11
19
16
11
6
2
-

4
32
43
33
15
8
5
-

1
-

2
2
1
3
2
-

pomáhající
rodinní
příslušníci

66

členové
produkčních
družstev

897

vlastní

Zaměstnaní celkem
15 - 24
25 - 34
v tom podle 35 - 44
věkových
45 - 54
skupin:
55 - 59
60 - 64
65 a více
nezjištěno

osoby
pracující
na
účet

1 166

věk

zaměstnavatelé

z toho podle postavení v zaměstnání

zaměstnanci

Zaměstnaní
celkem

Zdroj: ČSÚ

Nejvíce ekonomicky aktivních obyvatel města Kostelec na Hané pracovalo ze zjištěný dat k 26. 3. 2011
v průmyslu (27,8 %) a dále v oblasti velkoobchodu a maloobchodu, opravy motorových vozidel (10,8 %) a
stavebnictví (7,8 %). Přes 5 % ekonomicky aktivního obyvatelstva pracovalo v oblasti činnosti v oblasti
nemovitostí, profesní, vědecké a administrativní a podpůrné činnosti (5,2 %), ve veřejné správě a obraně a
povinném sociálním zabezpečení (5,1 %) a technické činnosti a dopravy a skladování (5,4 %). Nejméně
ekonomicky aktivního obyvatelstva působilo v ubytování, stravování a pohostinství (1,7 %). Kolem dvou
procent bylo činných v informačních a komunikačních činnostech (2,4 %), peněžnictví a pojišťovnictví
(2,2%). Počet zaměstnaných v zemědělství, lesnictví a rybářství přesáhlo 3 %.
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Tabulka 19 - Odvětví ekonomické činnosti podle posledního sčítání k 26. 3. 2011

Zaměstnaní
celkem
abs.

Odvětví ekonomické činnosti

v tom
%

muži

ženy

1 166

100

648

518

abs.

%

muži

ženy

zemědělství, lesnictví, rybářství

39

3,3

27

12

průmysl

324

27,8

201

123

stavebnictví

91

7,8

82

9

velkoobchod a maloobchod; opravy a
údržba motorových vozidel

126

10,8

65

61

doprava a skladování

63

5,4

43

20

ubytování, stravování a pohostinství

20

1,7

8

12

informační a komunikační činnosti

28

2,4

22

6

peněžnictví a pojišťovnictví

26

2,2

9

17

61

5,2

23

38

59

5,1

38

21

136

11,7

81

55

Zaměstnaní celkem
z celku podle odvětví ekonomické činnosti:

Z toho

činnosti v oblasti nemovitostí, profesní,
vědecké
a
technické
činnosti
a administrativní a podpůrné činnosti
veřejná správa a obrana; povinné sociální
zabezpečení
nezjištěno
Zdroj: ČSÚ

Z hlediska dosaženého vzdělání tvoří téměř tři čtvrtiny zaměstnanci se středoškolským vzděláním, ať už
s maturitou (32,9 %) nebo bez maturity (41,0 %). Pouze 16,2 % ekonomicky aktivních obyvatel tvořili
vysokoškolsky vzdělání podle posledního sčítání k 26. 3. 2011. Nástavbové a vyšší odborné vzdělání
ukončilo téměř 6 % ekonomicky aktivního obyvatelstva.
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Tabulka 20 - Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle dosaženého vzdělání k 26. 3. 2011

Zaměstnaní
celkem
abs.
%
Zaměstnaní celkem

v tom
muži

ženy

1 166

100,0

648

518

40

3,4

19

21

478

41,0

299

179

384

32,9

193

191

48

4,1

21

27

20

1,7

6

14

189

16,2

106

83

z celku podle nejvyššího ukončeného vzdělání:
Z toho

základní vč. neukončeného
střední vč. vyučení (bez maturity)
úplné střední (s maturitou)
nástavbové studium
vyšší odborné vzdělání
vysokoškolské

Zdroj: ČSÚ

Nezaměstnanost
Ve městě Kostelec na Hané bylo evidováno k 31. 12. 2014 celkem 121 uchazečů o zaměstnání z toho 13 bylo
se zdravotním postižením a od roku 2010 došlo k poklesu počtu nezaměstnaných osob.
V porovnání s okolními obcemi patří město Kostelec na Hané k těm lepším s podílem nezaměstnaných
osob 4,7 % (k 31. 5. 2015) podobně jako Čechy pod Kosířem (4,9 %). O něco méně mají Smržice,
Stařechovice, Zdětín a Bílovice-Lutotín (kolem 4,2 %). Nejhůře je na tom Pěnčín (8,1 %) a Čelechovice na
Hané (6,1 %).

Tabulka 21 - Míra nezaměstnanosti v rámci mikroregionu Kostelec k 31. 5. 2015

Obec název
BíloviceLutotín
Čechy pod
Kosířem
Čelechovice
na Hané
Hluchov
Kostelec na
Hané
Obec název

27

339

16

14

podíl
nezaměstnaných
osob
4,1 %

699

37

34

4,9 %

2

18,5

817

59

50

6,1 %

5

11,8

244

16

14

5,7 %

0

-

1858

93

88

4,7 %

19

4,9

Počet
15-64

Celkem

DOS

podíl
nezaměstnaných
osob

VM

Počet UoZ/1VM

Počet Celkem
15-64

DOS

VM

Počet UoZ/1VM

1

16,0

Strategie města Kostelce na Hané 2015 - 2022

Pěnčín
Přemyslovice
Ptení
Smržice
Stařechovice
Zdětín

505

45

41

8,1 %

2

22,5

874

61

54

6,2 %

2

30,5

728

51

46

6,3 %

3

17,0

1166

61

52

4,5 %

2

30,5

351

17

15

4,3 %

1

17,0

214

14

9

4,2 %

9

1,6

DOS UoZ - počet dosažitelných uchazečů ve věku 15 - 64 let na konci sledovaného měsíce **
Počet 15 - 64 - počet obyvatel ve věku 15 - 64 let ,
VM - počet hlášených volných míst od zaměstnavatelů z dané obce na konci sledovaného měsíce
Zdroj: portal MPSV

Co se týká vzdělanostní struktury nezaměstnaných, tak nepočetnější skupinu tvořili dle dostupných údajů
k 31. 12. 2011 vyučení (45 %) a dále osoby se základním vzděláním (21,8 %) s maturitou (14 %). Poměrně
vysoká nezaměstnanost byla i u osob s vysokoškolským vzděláním (7,5 %). Nejméně nezaměstnaných
osob bylo s nižším středním vzděláním, bakalářským vzděláním, s odborným vzděláním a s úplným
středním odborným vzděláním s vyučením i maturitou.

Tabulka 22- Nezaměstnanost dle dosaženého vzdělání ve městě Kostelci na Hané – počty osob

Bez vzdělání
Neúplné základní vzdělání
Základní vzdělání
Nižší střední vzdělání
Nižší střední odborné vzdělání
Střední odborné vzdělání s výučním
listem
Střední nebo střední odborné vzdělání
bez maturity i výučního listu
Úplné střední všeobecné vzdělání
Úplné střední odborné vzdělání s
vyučením i maturitou
Úplné střední odborné vzdělání s
maturitou (bez vyučení)
Vyšší odborné vzdělání
Bakalářské vzdělání
Vysokoškolské vzdělání
Doktorské vzdělání
Absolventi škol

2005
.
.
33
.
.
.

2006
.
.
22
.
.
.

2007
.
.
13
.
.
.

2008
.
.
14
.
.
.

2009
27
1
66

2010
24
1
75

2011
29
1
61

.

.

.

.

4

1

3

.
.

.
.

.
.

.
.

3
13

2
8

3
5

.

.

.

.

15

21

19

.
.
.
.
8

.
.
.
.
8

.
.
.
.
2

.
.
.
.
4

7
10

1
1
10

2
10
5

Zdroj: ČSÚ

Dle věkového rozložení u nezaměstnaných ve městě Kostelec na Hané tvoří nejpočetnější kategorii dle
dostupných údajů k 31. 12. 2011 osoby ve věku 35 – 39 let (18 %). Co se týká nejohroženějších osob na trhu
práce, tak potom osoby nad 50 let tvoří téměř 22 % a osoby pod 25 let tvoří 15 % všech nezaměstnaných.
Pokud se jedná o současný stav, kdyby byly zachovány počty a pouze tedy došlo ke stárnutí
nezaměstnaných, tvořila by kategorie nad 50 let nad 30 %.
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Tabulka 23 - Nezaměstnaní v Kostelci na Hané dle věkové struktury

2005
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mladiství
do 19 let
20 - 24 let
25 - 29 let
30 - 34 let
35 - 39 let
40 - 44 let
45 - 49 let
50 - 54 let
55 - 59 let
60 a více let

2006
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2007
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2008
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2009
2
9
20
15
27
10
16
8
14
14
3

2010
.
9
12
14
18
17
18
15
14
11
6

2011
.
8
12
12
16
24
16
16
19
9
1

Zdroj: ČSÚ

Tabulka 24 - Stav nezaměstnaných v Kostelci na Hané v roce 2014 - detailní členění
Počet obyvatel
ve věku 15-64
let (stav k 31.
12. 2013)

Počet
evidovaných
uchazečů o
zaměstnání

1885
Počet
evidovaných
uchazečů o
zaměstnání
OZP

121
Počet
evidovaných
uchazečů o
zaměstnání - v
evidenci nad 6
měsíců

13
Počet
evidovaných
uchazečů o
zaměstnání mladiství

2
Počet
dosažitelných
uchazečů

111

Počet evidovaných
uchazečů o
zaměstnání základní stupeň
vzdělání

Počet evidovaných
uchazečů o
zaměstnání vyučení

25
Počet evidovaných
uchazečů o
zaměstnání - v
evidenci nad 12
měsíců

61
Počet evidovaných
uchazečů o
zaměstnání požadující primárně
zaměstnání z CZISCO9
31
Počet nově
evidovaných
uchazečů v daném
měsíci

Počet
evidovaných
uchazečů o
zaměstnání - s
maturitou
21
Počet
evidovaných
uchazečů o
zaměstnání absolventi

66

51
Počet evidovaných
uchazečů o
zaměstnání mladiství v evidenci
nad 6 měsíců

1
Podíl počtu
dosažitelných
uchazečů o
zaměstnání ve
věku 15–64 let na
obyvatelstvu ve
věku 15–64
5,889

0
Počet uchazečů evidence nad 5 m.

15
Počet hlášených
volných pracovních
míst

7
Počet uchazečů
na 1 volné místo

70

17

7,1176471

Počet
evidovaných
uchazečů o
zaměstnání absolventi v
evidenci nad 6
měsíců

6
Počet uchazečů,
kteří odešli z
evidence v daném
měsíci („vyřazení
celkem“)

Zdroj: ČSÚ

Z hlediska časové délky registrace na úřadu práce tvoří velmi ohroženou skupinu osoby bez práce déle jak
12 měsíců, protože ztrácí pracovní návyky. Ve městě Kostelci na Hané se jedná téměř o 37 % všech
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nezaměstnaných k 31. 12. 2011 a z toho více jak polovina je registrována více jak 24 měsíců. Pozitivní je, že
podobný počet (34,6 %) tvoří osoby v krátkodobé registraci méně jak 3 měsíce.
Tabulka 25 - Počet nezaměstnaných dle délky

Méně než 3 měsíce
3 měsíce a více, méně
než 6 měsíců
6 měsíců a více, méně
než 9 měsíců
9 měsíců a více, méně
než 12 měsíců
12 měsíců a více, méně
než 24 měsíců
24 měsíců a více

2005
.
.

2006
.
.

2007
.
.

2008
.
.

2009
60
31

2010
36
28

2011
46
17

71

51

35

24

16

21

10

.

.

.

.

12

11

11

.

.

.

.

12

26

20

.

.

.

.

5

12

29

Zdroj: ČSÚ

Vyjíždění do zaměstnání
Do zaměstnání denně dojíždí 38 % ekonomicky aktivního obyvatelstva, přičemž přes 77,2 % z nich vyjíždí
do zaměstnání v rámci okresu a 14,1 % do jiného okresu kraje. Více jak 6,3 % vyjíždí za prací do jiného kraje
a do zahraničí vyjíždí 2,3 % ze všech vyjíždějících do zaměstnání.

Tabulka 26 - Vyjíždějící do škol a zaměstnání podle posledního sčítání k 26. 3. 2011

celkem
Vyjíždějící do zaměstnání a škol
v
tom:

Zaměstnaní
muži

ženy

Žáci
a studenti

488

250

238

184

v rámci obce
do jiné obce okresu
do jiného okresu kraje

66
311

22
153

44
158

45
74

69

48

21

27

do jiného kraje
do zahraničí
Vyjíždějící denně mimo
obec
z toho doba cesty:
do 14 minut
15 - 29 minut
30 - 44 minut
45 - 59 minut
60 - 89 minut
90 a více minut
Zaměstnaní bez stálého
pracoviště
Zaměstnaní a žáci s
nezjištěným
místem pracoviště, školy v
ČR

31
11

23
4

8
7

37
1

372

198

174

100

129
148
59
22
8
3

64
87
28
11
5
2

65
61
31
11
3
1

27
36
17
8
6
6

64

55

9

x

25

16

9

7

Zdroj: ČSÚ
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Denně vyjíždí 76 % z vyjíždějících zaměstnanců pravidelně mimo obec, přičemž nejčastější doba dojezdu
je do 29 minut. Pouze 6 % dojíždí do práce více jak jednu hodinu.
Město v současné době využívá veřejně prospěšné práce.

1.3.3 Cestovní ruch města
Kulturně-historické předpoklady města Kostelec na Hané

Radnice
Ve městě Kostelec na Hané se nachází nedaleko kostela budova radnice, která pochází z roku 1771. Do
dnešní podoby byla budova radnice přestavěna v roce 1895. Na věžičce budovy se nad vchodem s
podloubím nachází erb města a pamětní deska z roku 1895.

Pomník Petra Bezruče
Pomník básníka Petra Bezruče, který byl odhalen v roce 1967, vytvořil místní rodák, akademický sochař a
malíř Karel Otáhal5. Sám básník zde totiž samotářským životem pobýval od roku 1939 v tzv. Červeném
domku (dnes se zde nachází pamětní síň Petra Bezruče) a byl přítelem právě Karla Otáhala. Socha je
součástí malého parčíku a v nadživotní velikosti je zhotovena z bronzu a stojí v mramorovém podstavci.
Socha sv. Jana Nepomuckého
Barokní polychromovaná pískovcová socha Jana Nepomuckého pochází z roku 1733 a je složena ze dvou
částí. Starší část je samotná socha světce, jenž přikleká na oblaka s hvězdičkami andělů, a novější část je
hranolový podstavec s voluntovými křídly. Samotný Johánek drží na prsou kříž s Kristem. Nechybí ani
atribut svatozáře s pěti hvězdami. Dílo vzniklo v období rozkvětu Lichtenštejnů, kterým město Kostelec na
Hané patřil, a od roku 1958 patří mezi kulturní památky České republiky.
Kostel svatého Jakuba Staršího
Ve městě Kostelec na Hané Kostel sv. Jakuba Staršího zaujímá významné postavení. Namísto dnešního
kostela stál románský kostel, který byl menší a zaujímal místo dnešní věže. Tento původní kostel byl roku
1754 zbořen. Roku 1740 byly za působení faráře Jana Karla Bezdětského položeny základní kameny a
základy presbytáře kostela nového. Práce na kostele zastavily tzv. Slezské války, při nichž mj. několikrát
vyhořela fara. V práci se pak pokračovalo až po nástupu nového faráře, a to faráře P. Prunera. Nový kostel
sv. Jakuba Staršího byl dokončen a vysvěcen v roce 1772, věž kostela byla dokončena roku 1848. Kolem
samotného kostela se nacházel i hřbitov, který však byl roku 1912 zrušen. Kostel byl vybudován podle
projektu vídeňského architekta A. E. Martinelliho z roku 1737. Martinelli v něm vyšel ze staršího projektu
olomouckého zednického mistra Matyáše Kniebalda. Původně se měl tento starší projekt pouze posoudit,
neboť již byl schválený konzistoří, ale nelíbil se knížeti Lichtenštejnovi, a proto výsledný (dodnes

5

Karel Otáhal (1901 – 1972) studoval v Paříži a Itálii, kde dosáhl významných úspěchů. V roce 1939 mu byla
v Čechách udělena výtvarná cena České akademie věd a umění za soubor bust českých umělců.
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dochovaný) plán kombinuje původní (také dochovaný) Kniebaldův projekt s Martinelliho vlastními prvky.
V kontextu moravských venkovských kostelů patří kostelecký chrám k zajímavým a dosti kvalitním pozdně
barokním realizacím a vyniká mj. svou slohovou jednotností, neboť až na mladší oltářní obrazy patří do
jednoho slohového období.

Ubytovací zařízení

Ve městě Kostelec na Hané je nedostatek ubytovacích zařízení, které se projevuje především během
pořádání velkých akcí (např. folklórní festival, mistrovství ČR v lukostřelbě).
-

Penzion Sport
Pension Transpet

V Kostelci na Hané se nachází dostatek stravovacích zařízení. Kromě těchto zařízení, která mají celoroční
provoz, se jsou ve městě i občerstvení, která jsou v provozu jen v letním období. Tyto občerstvení jsou
většinou umístěny ve sportovním areálu. U venkovních posezení mívají někteří provozovatelé zajištěnou i
živou hudbu. Většinou se jedná o folkové kapely, nebo populární hudbu. Bohužel typický hanácký folklor
se z těchto zařízení úplně vytratil.
-

Hostinec U Pramene
Hanácká restaurace
Restaurace Novosady
Penzion Sport
Pohostinství ČSD
Bowling – pizzerie

Kostelec na Hané je největší město mikroregionu a soustřeďují se zde sportovně - rekreační zařízení. V
centru obce se nachází velký venkovní sportovní areál a sportovní hala. Využití celého sportovního areálu
je široké. Zájemci si mohou využít prostory venkovní i vnitřní pro řadu sportů - tenis, basketbal, stolní tenis,
malá kopaná, házená, volejbal a nohejbal.

Golfový areál je k dispozici pro širokou veřejnost. Cílem majitelů golfového areálu je naučit golf
začátečníky, ale i zdokonalovat pokročilé hráče.
V místní Pizzerii se nachází i bowlingové dráhy.
Celkově cestovní ruch není více podpořen. Chybí cedule, informační letáky, větší propagace na webových
stránkách městě a celková prezentace města.
Cyklostezky
V mikroregionu Kostelecko se nacházejí tři nově vybudované cyklostezky.


Prostějov – Kostelec na Hané

Povrch cyklostezky je vybudován z hladkého asfaltu. Díky této úpravě cyklostezku využívají kromě cyklistů
i občané na in-line bruslích. Cyklostezka je zejména v letním období hodně využívány.
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Obrázek 4 - Cyklotrasa Prostějov - Kostelec na Hané

Zdroj: www.mapy.cz

Mikroregionem Kostelecko procházejí dvě cyklotrasy IV. třídy. Ty jsou vedeny po stávajících pozemních
komunikacích (silnicích, místních a účelových komunikacích) a jsou řádně označeny cykloznačkami. Chybí
navazující cyklostezka směrem dále do mikroregionu.

Cyklostezka Kostelec na Hané – Lutotín
V roce 2020 byla realizována výstavba stezky podél dráhy v délce 1350 m, projektová dokumentace byla
zpracována na přelomu 2018/2019, realizována byla s dotační podporou SFDI a Olomouckého kraje.

1.3.4 Shrnutí za kapitolu
Město Kostelec na Hané je charakteristické intenzivním využíváním zemědělské krajiny, ale je zde patrný
přechod k průmyslové výrobě. Počet osob činných v zemědělství je malý a v posledních desetiletích se
dostávají do popředí hospodářské odvětví průmyslu a služeb. Téměř 77 % podnikatelských subjektů tvoří
živnostníci čili mikropodniky. Podnikatelské subjekty, které zaměstnávají více osob, mají zpravidla
v Kostelci na Hané pouze provozovnu. Zastoupení činností podnikatelských subjektů je velice pestré,
převažuje maloobchod, velkoobchod a průmysl.
Město Kostelec na Hané nemá příznivý podíl ekonomicky aktivních obyvatel a ani struktura není příznivá,
třetinu tvoří obyvatelé ve věku 40-49 let. Více jak tři čtvrtiny vyjíždí do práce v rámci okresu. Míra
nezaměstnanosti je v Kostelci na Hané velmi nízká. Pohybuje se pod 5 %, což je pod krajským i
republikovým průměrem, ovšem je zde vysoké zastoupení osob nad 50 let.
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Kostelec na Hané má dobré sportovní zázemí pro široké využití a je zde i golfový areál, bowling a
cyklostezka. V Kostelci se nachází i pár kulturních památek – radnice, pomník Petra Bezruče. Problémem
zůstává nedostatek ubytovacích zařízení, které chybí především při pořádání velkých akcí a pro další rozvoj
cestovního ruchu. Celková podpora cestovního ruchu je slabá

1.4 Technická a dopravní infrastruktura města Kostelec na
Hané
1.4.1 Technická infrastruktura
Obec má plnou občanskou vybavenost - školu, mateřskou školku, zdravotnická střediska, síť obchodů a
služeb, kulturní středisko apod. V obci je rovněž plně vybudovaná infrastruktura. V obci je vybudován
vodovod, splašková kanalizace s napojením na ČOV, je zde i dešťová kanalizace a obec má vybudován plyn
a další inženýrské sítě.

Kanalizace
Kanalizace byla budována v roce 1920 následně v 60. a70. letech. V posledních letech proběhla dostavba a
rekonstrukce kanalizace v celé obci.
Za městem je vybudována nová ČOV.

Vodovod
Město má vybudovaný veřejný vodovod, provozovatelem vodovodu je INSTA Prostějov, s.r.o., vlastníkem
vodovodu je Město Kostelec. Zdrojem pitné vody je VDJ Stráž 5 400 m3 max. hl. 283,00 m n. m., ze kterého
je voda dopravována přívodním řadem LT DN 300, délky 4 165 m do vodoměrné šachty Kostelec na Hané.
V této šachtě je napojena rozvodná síť ve městě. Do roku 2000 byla využívána jako výpomoc ze zdroje
„Smržická“. Na vlastnictví rozvodné sítě se podílejí: celkem 477 m PVC DN 80 je ve vlastnictví společnosti
ČS.-ŠV., celkem 5 498,50 m vlastní Sdružení obcí VP a 6 040,50 m vlastní město Kostelec na Hané.
Rozvodná síť ve městě je zaokrouhlovaná s koncovými větvemi a je zásobována v jednom tlakovém pásmu.
Stávající systém zásobování vodou je vyhovující i do budoucna.
V rámci lokality území Kostelec na Hané není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.
Původní zdroj „ Smržická“ o vydatnosti 1,5 – 2,0 l/s-1 s VDJ 1 x 150 m3 a AT stanicí byl provozován do roku
2000. Pak město přešlo na systém zásobování vodou z vodovodu Pomoraví.
Největší producenti odpadních vod:
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V roce 2020 došlo k významné změna – napojení nově vybudovaného odkanalizování obcí Stařechovice a
Bílovice-Lutotín na čistírnu odpadních vod.

Odpadové hospodářství
Od roku 2020 bylo zavedeno adresné třídění odpadu, které pracuje s principem motivace obyvatel ke
třídění. Po pozitivním vyhodnocení je obyvatelům přiznána sleva na poplatku za odpady.
Tříděný odpad – směsný plast, papír, sklo (barevné, čiré), kovy:






Vývoz kontejnerů s plastem 1x 14 dní a nádob z domácnosti 1x 14 dní
Vývoz kontejnerů s papírem 1x za dva týdny a nádob z domácnosti 1x 14 dní
Vývoz kontejnerů se sklem dle zaplnění kontejnerů
Vývoz kontejneru na kov – nově zaveden, dle potřeby (předpoklad max. 4x/rok)
Bioodpad - nádob z domácnosti 1x 14 dní (březen – listopad)

Počet kontejnerů:






23 ks směsný plast
19 ks papír
12 ks sklo bílé
19 ks sklo barevné
1 ks kovy

Počet stanovišť kontejnerů: 19

Náklady za svoz:




Směsný past – 200 Kč/sběrná nádoba
Sklo
- 0,30 Kč/kg
Papír
- 1,00 Kč/kg

Výše uvedené platilo pouze do roku 2020. V návaznosti na změnu v systému v roce 2020 bude v roce 2021
provedeno nové vyhodnocení ekonomiky sběru odpadů.
Provozovatel: FCC Prostějov, s.r.o.
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Tabulka 27 - Přehled roku 2014 - třídění odpadu

Období

leden
únor
březen
I.Q
duben
květen
červen
II.Q
červenec
srpen
září
III.Q
říjen
listopad
prosinec
IV.Q

rok

Plast

Sklo
Sklo
barevné bíle

Papír

kg

kg

kg

1420
1452
1626
4498
2371
2053
1969
6393
2414
1997
2369
6780
1834
1927
1985
5746

23417

kg

3053
639
913
4605
1416
1325
1315
4056
1390
1947
540
3877
1955
387
1418
3760

422
1858
1009
3289
1114
2376
1323
4813
2000
1384
3384
1702
2064
599
4365

1849
1410
1946
5205
2048
2725
1960
6733
2043
2353
3328
7724
2063
1924
3462
7449

16298 15851 27111

počet
Náklady Příspěvek red. Náklady
vyvezených celk
nádob
plast sklo Kč
Kč
Kč
sklo bílé
bar. papír
46,5
10695
48
11040
52,5
12075
147
12
8
2723
33810
41651
74
17135
63
14490
63
14490
201
11
12
3060
46115
48730
77
17710
60
13800
73
16790
210
10
8
2505
48300
49085
58
13340
60,5
13915
66
15180
185
9
11
2803
42435
46414

743

42

39

8188

10603

7390

11091 170660 185880 27049

Zdroj: MěÚ Kostelec na Hané

Bioodpad:
V současnosti je likvidace bioodpadů řešena svozem nádob na bioodpad z domů nádobami v periodicitě
1 x 14 dní. Zůstává také možnost sběru zejména objemnějšího odpadu velkoobjemovým kontejnerem –
odběratel Agrární středisko Žerůvky s.r.o.
IČO:28615506, DIČ: CZ28615506, Se sídlem Žerůvky 1, 779 00 Olomouc, zpracovatel Bioskil – Sekaninová
Alena, IČO: 63329271, DIČCZ6452050924, se sídlem Fischerova 686/32, 779 00 Olomouc

Komunální odpad:
Komunální odpad je svážen 1x 14 dní
Náklady:
Cena za odvoz – 2 133 Kč/svozové vozidlo
Cena za uložení – 1 048 Kč/t
Provozovatel: FCC Prostějov
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Tabulka 28 - Přehled roku 2014 - komunální odpad

Komunální odpad A.S.A. 2014
Občané

Komunální odpad A.S.A. 2014 Firmy

Období

Období

leden
únor
březen
I.Q
duben
květen
červen
II.Q
červenec
srpen
září
III.Q
říjen
listopad
prosinec
IV.Q

rok

Množství
Náklady
t
Kč
59,9312
96 734
48,0022
77 476
61,1006
98 609
169,034
272 819
68,5246
110 599
71,2767
115 044
59,9867
96 825
199,788
322 468
80,5674
130 043
71,3744
115 211
77,6644
125 342
229,6062
370 596
82,2805
132 794
62,2228
100 428
53,5403
86 407
198,0436
319 629
796,4718

leden
únor
březen
I.Q
duben
květen
červen
II.Q
červenec
srpen
září
III.Q
říjen
listopad
prosinec
IV.Q

Celkem

Množství
Náklady
Množství
Náklady
t
Kč
t
Kč
7,0705
12 011
67,0017
108 745
5,6806
9 655
53,6828
87 131
6,0941
10 360
67,1947
108 969
18,8452
32 026
187,8792
304 845
7,8877
13 383
76,4123
123 982
9,1861
15 598
80,4628
130 642
7,2395
12 303
67,2262
109 128
24,3133
41 284
224,1013
363 752
9,9927
16 982
90,5601
147 025
9,2082
15 626
80,5826
130 837
9,4316
16 012
87,096
141 354
28,6325
48 620
258,2387
419 216
10,1376
17 217
92,4181
150 011
7,4483
12 645
69,6711
113 073
4,8781
8 276
58,4184
94 683
22,464
38 138
220,5076
357 767

1 285 512 rok

94,255

160 068

890,7268

1 445 580

Zdroj: MěÚ Kostelec na Hané

Nebezpečný odpad
Svoz nebezpečných odpadů byl zrušen. V současné době je obyvatelům k dispozici sběrný dvůr, který je
otevřen 2 x týdně.
Mobilní svoz s četností 2x ročně na šesti místech po městě
Provozovatel: NATURE, s.r.o., Olomoucká 485, 796 07 Držovice
Přehled o celkové produkci odpadu za rok 2014
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Nebezpečné odpady
Tabulka 29 - Přehled o celkové produkci odpadu za rok 2014
P.č

Zařazování odpadu
Ka
t.

Kód

Množství odpadu (t)

Partner

1

Katalog
ové
číslo
odpadu
150
110

N

Obaly obsah. zb.nebez

0,51

AN3

60748052, NATURE s.r.o.

2

150 202

N

Absorpční činidla, filtr.

0,387

AN3

60748052, NATURE s.r.o.

3

160 103

O

Pneumatika

AN3

60748052, NATURE s.r.o.

4

170 302

O

Asfaltové směsi (lepenk

062

AN3

60748052, NATURE s.r.o.

5

170 601

N

Izol mat. S obs. azbestu

0,15

AN3

60748052, NATURE s.r.o.

6

170 605

N

Stav mat obsah. azbest

0,46

AN3

60748052, NATURE s.r.o.

7

200 113

N

Rozpouštědla

AN3

60748052, NATURE s.r.o.

8

200 114

N

Kyseliny

AN3

9

200 119

N

Pesticidy

10

200 121

N

Zářivky aj. odp. ob Hg

11

200 126

N

Olej a tuk

12

200 127

N

13

200 131

14

Název druhu odpadu

1. sběr
19.4.2014

2. sběr
18. 10.
2014

1,113

0,08

IČ, název, adresa a ICZUJ
provozovny

0,006

AN3

60748052, NATURE s.r.o.
89250
60748052, NATURE s.r.o.

0,045

AN3

60748052, NATURE s.r.o.

0,074

0,187

AN3

60748052, NATURE s.r.o.

Barvy, tisk. barvy, lep.

0,402

0,425

AN3

60748052, NATURE s.r.o.

N

Nepoužitelná cytostati

0,01

0,003

AN3

60748052, NATURE s.r.o.

200 133

N

Baterie a akum. mokré.

0,004

AN3

60748052, NATURE s.r.o.

15

200 133

N

Baterie a akum. suché.

AN3

60748052, NATURE s.r.o.

16

200 135

N

Vyřazené el. a elektro.

AN3

60748052, NATURE s.r.o.

17

200 136

O

Vyřazené el. a elektro.

AN3

60748052, NATURE s.r.o.

0,029

0,006

Zdroj: MěÚ Kostelec na Hané

Velkoobjemový odpad
Do roku 2019: Mobilní svoz s četností 3x ročně (1x jaro, 2x podzim) na dvanácti místech po městě
Sběr prováděn s využitím Služeb města Kostelce, p.o., Rynk 114, 798 41 Kostelec na Hané
Svoz je doplňován sběrem současně s nebezpečným odpadem.
Od roku 2020 byl předchozí systém zrušen. V současné době je obyvatelům k dispozici sběrný dvůr, který
je otevřen 2 x týdně.
Tabulka 30 - Přehled za rok 2014 - objemný odpad
Objemný odpad 2014 (směsný komunální)
Datum
březen
duben Nature
září-říjen
listopad
Celkem

Množství (t)
12,92
3,14
16,56
17,26
49,88

Náklady (Kč)
38 975
10 833
50 668
50 023
150 499

Katal. č.
200 301
200 307
200 301
200 301

Zdroj: MěÚ Kostelec na Hané

Ve městě není kompostárna ani sběrný dvůr.
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1.4.2 Dopravní infrastruktura
Silnice
Katastrálním územím Kostelce na Hané prochází silnice II/366 (Svitavy - Jevíčko - Konice - Prostějov).
Silnice je až na kratší úsek ve městě v dobrém technickém stavu. Zbytek tvoří komunikace III. třídy v horším
technickém stavu.

Obrázek 5 - Mapa silnic v okolí Kostelce na Hané

Zdroj: www. mapy.cz, 25. 6. 2015

Město Kostelec na Hané je vzdálen od nájezdu na rychlostní komunikaci R46 (E462) 9 kilometrů.



R 46 - Vyškov (D1 km 230) - Vyškov-východ (I/47) - Prostějov - Olomouc (I/35, I/55) - Horní Loděnice
(I/45) - Opava (I/11, I/56) – Polsko
E462 D1 Brno MÚK s I/52 - Vyškov , I/46 Vyškov – Olomouc, I/35 Olomouc - Lipník n/B, I/47 Lipník
n/B – Bělotín, I/48 Bělotín - Chotěbuz Polsko

Železniční spojení
Katastrálním územím města Kostelce na Hané prochází trať Českých drah č. 271 (Prostějov – Kostelec na
Hané - Chornice - Třebovice v Čechách), která se v Kostelci větví na trať č. 273 (Prostějov - Kostelec na Hané
-Senice – Olomouc)

39

Strategie města Kostelce na Hané 2015 - 2022

Obrázek 6 - Mapa železniční sítě v Kostelci na Hané

Zdroj: České dráhy

Ve městě Kostelci na Hané se nachází 5 autobusových zastávek a jedno nádraží vzdálené od centra města
cca 11 minut pěší chůzí. Četnost spojů během všedního dne je dostačující o víkendu spíše nárazově.
Hlavními dopravci jsou ve vlakové dopravě České dráhy a v autobusové FTL, a.s., Prostějov na linkách
780680, 7806801, 780691. Časová dostupnost do Prostějova je 10 minut vlakem a 15 minut autobusem.

Místní komunikace
Délka a stav – 14,6 km, vyžadují rekonstrukci. Nevhodná je situace na vjezdech do města. Chybí
bezpečnostní prvky, chodníky.
Údržba – provádí Služby města Kostelce na Hané, p.o.
Parkovací místa – nedostatek na celém území města, zejména na sídlišti Sport
Cyklostezky
V katastrálním území města Kostelec na Hané se nachází nově vybudovaná cyklostezka, která vede z
města Prostějova do Kostelce na Hané. V budování cyklostezek by bylo vhodné pokračovat, a to zejména
od Kostelce na Hané směrem na Kosíř a následně do Čech pod Kosířem. Pokud by se dobudoval tento úsek,
propojilo by se město Prostějov s mikroregionem Kostelecko a zejména s obcí Čechy pod Kosířem, která
je cyklisty hodně navštěvována.
Ve městě chybí cyklopruhy pro větší bezpečnost kolistů.
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V roce 2009 vznikla o.p.s. Romže, která má za cíl vybudovat cyklostezku z Kostelce na Hané až do města
Konice. Cyklostezka má mít název podle říčky Romže, kolem které povede.

1.4.3 Shrnutí za kapitolu
Technická infrastruktura představuje důležitou a jednu ze základních charakteristik každého města,
regionu i obce. Město Kostelec na Hané je zásobována elektrickou energií a je plynofikována. Je rovněž
zásobována pitnou vodou prostřednictvím veřejného vodovodu. V roce 2013 až 2015 proběhla
rekonstrukce a dobudování kanalizace a ČOV.
Město Kostelec na Hané je snadno dostupné. Územím města Kostelce na Hané prochází železniční trať,
která zajišťuje spojení s okresním i krajským městem v pravidelných intervalech a doba dojezdu do
Prostějova je cca 10 minut. Autobusové linky zajišťují dobrou dostupnost do okresního města a okolí
v pracovní dny a rovněž i během víkendů.
Město Kostelec na Hané je spojené s Prostějovem nově vybudovanou cyklostezkou.
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1.5 Občanská vybavenost, zařízení sociální a kulturní
infrastruktury města Kostelec na Hané
1.5.1 Bydlení
S nárůstem počtu obyvatel také samozřejmě souvisí nová výstavba domů a bytů. V roce 1970 bylo ve městě
642 domů a v roce 2011 už 806 domů. Počet bytů se tím také výrazně zvýšil ze 780 (v roce 1970) na 1125 (v
roce 2003). Největší stavební rozmach byl na začátku dvacátého století, pak v předválečné a poválečné
době a poslední větší vlna byla v osmdesátých létech.
Tabulka 31 - Počet domů ve městě Kostelci na Hané podle sčítání

Sčítání v
roce

1880

1890

1900

1910

1921

1930

1950

1961

1970

1980

1990

2001

2011

Počet
domů

217

249

267

367

414

505

593

606

642

677

751

763

806

32

18

100

47

91

88

13

36

35

74

12

43

Přírůstek

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování

Na území města Kostelce na Hané tvořily v roce 2011 rodinné domy 94,5 % všech obydlených domů.
Bytové domy tvořili pouze 4 %. V rodinných domech žilo 77 % obyvatel města Kostelce na Hané. 90 %
domů patřilo fyzickým osobám a 6 % spoluvlastníkům bytů. Jen 1 % domů patřilo obci.
Nejvíce domů bylo postaveno v 80. letech (125 domů) a v posledních třech dekádách se počet nově
postavených domů pohyboval vždy kolem 80. Ve městě Kostelci na Hané se k 26. 3. 2011 nacházelo 91
neobydlených staveb, což tvoří 11 % všech domů.
Tabulka 32 - Domovní fond města Kostelce na Hané (podle sčítání k 26. 3. 2011)

Domy

Domy celkem
Domy obydlené
z toho
podle
vlastnictví:

z toho podle
období výstavby
nebo
rekonstrukce
domu

celkem

fyzická osoba
obec, stát
bytové družstvo
spoluvlastnictví
vlastníků bytů
1919 a dříve
1920 - 1970
1971 - 1980
1981 - 1990
1991 - 2000
2001 - 2011

z toho
rodinné
domy

bytové
domy

806
715
648
8
2
44

767
676
644
2
26

29
29
3
3
2
18

Počet osob
celkem
z
toho
v
rodinných
domech
2 766
2 151
2 766
2 151
2 101
2 059
206
4
74
342
78

84
243
125
86
87
83

82
239
107
82
83
79

1
4
16
3
2
3

255
764
675
309
405
347

238
733
365
260
281
266

Zdroj: Český statistický úřad
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Nejvíce bytů bylo evidováno v osobním vlastnictví (75 %), z toho 14 % tvořily byty v bytových domech.
Další zastoupení měly byty nájemní (12,7 %). 212 bytů bylo k 26. 3. 2011 neobydlených (téměř 17 % všech
bytů).
Dle období výstavby či rekonstrukce je patrné, že více 68% domů bylo postaveno nebo zrekonstruováno
před rokem 1980 a bude nutné provádět rekonstrukce především v oblasti zateplení, které je v současné
době nevyhovující.

Tabulka 33 - Bytový fond ve městě Kostelci na Hané (podle sčítání k 26. 3. 2011)

Byty celkem
Obydlené
byty
celkem
z toho právní
důvod
užívání
bytu

ve vlastním
domě
v
osobním
vlastnictví
nájemní
družstevní

z toho
v
rodinných
domech

Počet osob
celkem

v
bytových
domech

1 251
1 039

940
786

260
242

2 712
2 712

z
toho
v
rodinných
domech
2 151
2 151

668

667

-

1 919

1 913

111

-

111

240

-

132
-

11
-

116
-

314
-

30
-

Zdroj: Český statistický úřad

V roce 2011 mělo nejvíce bytů 5 obytných místností (35 %), nejméně naopak 1 nebo 2 místnosti (celkem
12 %). Ve vztahu počet osob v bytě k počtu místností v bytě je vidět nevyužitelnost prostor versus naopak
sociální tíseň, kdy v bytech s málo místnostmi žije více osob.

Graf 6 - Byty a počty místností ve městě Kostelci na Hané (podle sčítání k 26. 3. 2011)
6 a více

Počet osob

5
1

4

2

3

3

2

4

1

5 a více
0

50

100

150

200

250

300

350

Počet bytů
Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování

43

Strategie města Kostelce na Hané 2015 - 2022

V bytech se čtyřmi a více místnostmi žije celkem 79 jednotlivců a 198 párů. Naopak pouze jednu místnost
obývají celkem 4 domácnosti se čtyřmi členy a 3 domácnosti s pěti členy. 2 místnosti má k dispozici celkem
15 domácnosti se čtyřmi členy, 2 domácnosti s pěti a více členy.
Tabulka 34 - Počet osob v bytě versus počet místností

Počet osob v bytě
versus počet místností

1

1
2
3
4
5 a více

2

12
52
69
53
26

3

6
20
72
100
98

4

1
13
44
63
64

5

5
15
27
46
105

6 a více

3
1
6
11
39

1
1
9
12

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování

Mezigenerační soužití není v dnešní době již typické. Pouze 4 % tvoří více hospodařících domácností. 250
domácností tvoří jednotlivci, to je 85 % domácností jednotlivců, zbývajících 14 % bydlí právě s jinou
hospodařící domácností.
16,5 % rodinných domácností tvoří neúplné rodiny, z toho v čele neúplné rodiny je žena u 83,4 %.

Tabulka 35 - Typy domácností ve městě Kostelci na Hané (podle sčítání k 26. 3. 2011)

Typ domácnosti

Domácnosti
celkem

Hospodařící domácnosti celkem
domácnosti jednotlivců
v tom
bydlící samostatně
spolubydlící
hospodařící domácností

1 086
293
250
43

s

jinou

vícečlenné nerodinné domácnosti
rodinné domácnosti
tvořené 1 rodinou
úplné rodiny celkem
v tom
úplná rodina bez závislých dětí
úplná rodina se závislými dětmi

36
757
729
608
362
246

neúplné rodiny celkem
v tom
neúplná rodina v čele muž

121
20

neúplná rodina v čele žena

101

tvořené 2 a více rodinami

28

Zdroj: Český statistický úřad

Ve městě se nenachází sociální bydlení. Byly zde vybudovány startovací byty.
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Podíl domů pro rekreaci
Ve městě Kostelci na Hané se nachází 91 neobydlených domů (11 % všech domů) a z toho 7 slouží k rekreaci
a 6 je nezpůsobilých k bydlení.
Tabulka 36 - Neobydlené domy ve městě Kostelci na Hané (podle posledního sčítání k 26. 3. 2011)
Domy

Domy
celkem

rodinné
domy

neobydlené domy s byty

91

91

využívané k rekreaci
přestavba domu
nezpůsobilé k bydlení
neobydlená ubytovací zařízení bez bytů
počet bytů v neobydlených domech

7
13
6
97

7
13
6
x
97

Zdroj: Český statistický úřad

Tabulka 37 - Neobydlené byty ve městě Kostelci na Hané (podle posledního sčítání k 26. 3. 2011)
Byty
celkem

z toho

Byty
v rodinných
domech

v bytových
domech

212

154

18

změna uživatele

1

1

-

slouží k rekreaci

8

8

-

20

18

2

8

7

1

neobydlené

z toho
důvod
neobydlenosti:

přestavba
nezpůsobilé k bydlení

Zdroj: Český statistický úřad

1.5.2 Školství a vzdělávání
Základní a mateřská škola
Ve městě Kostelci na Hané se nachází Základní škola a mateřské škola. Pod základní školu spadá školní
družina a školní jídelna.
Základní škole je úplná devítiletá (1. -9. ročník) a ve školním roce 2013/2014 k 30. 6. 2014 měla základní
škola 18 tříd s počtem 352 žáků (1. stupeň – 202 žáků 2. stupeň – 150 žáků).
Základní školu navštěvovalo k 30. 6. 2014 207 žáků z Kostelce na Hané a 145 žáků z jiného místa bydliště.
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Tabulka 38 - Dojíždění žáků do základní školy v Kostelci na Hané ve škol. roce 2013/2014

Lutotín
Kostelec
Bílovice
Čechy p/K

16
207
24
23

Prostějov
Hluchov
Služín
Pěnčín

4
13
10
4

Zdětín
Krakovec
Stařechovice
Lešany

2
1
23
17

Ohrozim
Krakovec
Čelechovice
Slatinky

1
1
4
2

Zdroj: Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kostelec na Hané 2014

Mateřská škola byla ve školním roce 2013/2014 organizována jako čtyřtřídní s maximálním možným
počtem 104 dětí. Počet dětí ve třídách byl snížen na základě vyhlášky 410/2005 Sb. o hygienických
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
Celkem každou třídu navštěvovalo 26 dětí. Školku navštěvují převážně děti přímo z Kostelce na Hané (94
dětí) a 10 dojíždí z jiného místa bydliště: Lešany, Lutotín, Zdětín, Stařechovice, Čechy pod Kosířem,
Prostějov.

V současné době je kapacita základní školy nenaplněna a její kapacita je plánovaná na 600 žáků, takže je
připravená na silnější populační ročníky po roce 2004. Co se týká kapacity mateřské školky, nyní již nebude
potřeba kapacitu navyšovat, protože silnější ročníky právě školku navštěvují a budou postupně přecházet
na základní školu.

Plánovaná kapacita:





Kapacita MŠ: plánovaná 120 dětí
Kapacita ZŠ: plánovaná 600 žáků
Kapacita ŠD: plánovaná 90 žáků
Kapacita ŠJ: plánovaná 710 jídel

Stav základní a mateřské školy (ze závěrečné zprávy 2014)
Přetrvává špatný stav zbývající části vodovodního řadu a vodovodních odpadů ve třídách. Opakovaně jsou
odstraňovány závady v prostorách šaten (Jakubské nám.) vzniklých při dostavbě. Bylo započato s obnovou
nábytku ve třídách 1. st. a kabinetech (úložným nábytkem pro učební pomůcky a materiály). Z nedostatku
finančních prostředků nebyla provedena plánovaná výměna oplocení pozemku školní zahrady od silnice,
mezi ulicí Pod Kosířem a zahradou skautské organizace. Je nutné naplánovat rekonstrukci kotelny a
výměnu vlhkostí znehodnocených omítek ve sklepních prostorách budovy Jakubské nám. Stav střešní
krytiny i dalších zásadních stavebních částí objektu je nutné posoudit ve spolupráci se zřizovatelem
(stavební komise – již vznesen požadavek) a postupně plánovat celkovou opravu budovy.
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Zbývá dokončit výměnu rozvodů ve středních prostorách budov (šatny zaměstnanců, kuchyňky a WC).
Bylo zahájeno postupné zastřešování pískovišť. Nutná je oprava a výměna plotu na školní zahradě (severní
a západní strana) a instalace nové brány, která by zajistila uzavření areálu školní zahrady ze strany školní
stravovny a policie. Z úsporných důvodů bude vhodné realizovat samostatné vytápění prostor městské
policie, které jsou nyní otápěny centrální kotelnou MŠ. (vhodné zahrnout do rozpočtu MP).
Aktualizace 2020:
V posledním období, byly provedeny následující investice:
 Opravená kotelna
 dokončena výměnu rozvodů ve středních prostorách budov (šatny zaměstnanců, kuchyňky a WC).
 Školní zahrada – nové oplocení

Rozpočty a vazba na rozpočet obce
Roční příspěvek cca 4. 200.000,- Kč (plus každý rok přibližně 300 – 500 tis. – dle finančních možností).
V roce 2019 příspěvek stoupl již na cca 5. 000.000,- Kč

Vyjížďka žáků do škol
Nejčastěji vyjíždí žáci a studenti do jiné obce okresu (40 %). Do jiného okresu jezdí 14,6 % žáků a studentů,
což je méně než počet dojíždějících do jiného kraje (20 %). Nejčastěji strávení žáci a studenti na cestě
maximálně 29 minut (63 %). Více jak hodinu denně stráví dojížděním 12 % žáků a studentů.
Tabulka 39 - Vyjížďka žáků do škol (podle posledního sčítání k 26. 3. 2011)

Žáci
a studenti
Vyjíždějící do zaměstnání a škol
v tom:

184

v rámci obce
do jiné obce okresu
do jiného okresu kraje
do jiného kraje
do zahraničí
Vyjíždějící denně mimo obec
z toho doba cesty:
do 14 minut
15 - 29 minut
30 - 44 minut
45 - 59 minut
60 - 89 minut
90 a více minut
Zaměstnaní bez stálého pracoviště
Zaměstnaní a žáci s nezjištěným
místem pracoviště, školy v ČR

45
74
27
37
1
100
27
36
17
8
6
6
x
7

Zdroj: ČSÚ
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1.5.3 Zdravotnictví
Ve městě Kostelci na Hané se nachází tyto ordinace:






Stomatolog
Ortopedická ambulance
Ambulantní zdravotní péče
Ordinace praktického lékaře
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

Zpravidla jsou ordinační hodiny každý den dopoledne i odpoledne.

Pro základní ošetření je to počet a nabídka zdravotnických služeb ve městě Kostelec na Hané dostačující.
Díky výhodné poloze blízko okresního města s dobrou dopravní obslužností není náročné zajistit si další
odbornou péči v nemocnici v Prostějově. Město Kostelec na Hané je spádové pro několik výjezdových
stanic zdravotnické záchranné služby a je splněn limit 20 minut.
Obrázek 7 - Mapa okruhů záchranných služeb

Zdroj: Plán pokrytí Olomouckého kraje výjezdovými základnami ZZS

1.5.4 Sociální péče
Sociální služby se ve městě nenachází, pouze Domov pro seniory. Vyjíždí se do za službami do Prostějova.
Pobytová zařízení
Ve městě Kostelci na Hané je zřízen Domov pro seniory, který je členem Asociace poskytovatelů sociálních
služeb ČR, je příspěvková organizace zřízená Městem Kostelec na Hané. Svou činnost zahájil v lednu 2002.
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Jeho poslání je vytvořit bezpečné a důvěryhodné prostředí pro důstojné prožití stáří těm, kteří vzhledem k
věku, zdravotním problémům nemohou žít ve svém původním prostředí.
Cílovou skupinou jsou obyvatelé nad 63 let (včetně), kteří se dostali do nepříznivé sociální situace z
důvodu nemoci, zdravotního postižení, ztráty soběstačnosti a kteří z uvedených příčin nemohou žít ve
svém přirozeném, původním prostředí a vyžadují podporu druhé osoby nebo odbornou zdravotní a
ošetřovatelskou péči. Celková ubytovací kapacita je 58 obyvatel v jednolůžkových a dvoulůžkových
pokojích. Přijímáme osoby imobilní, s částečnou schopností pohybu, se schopností pohybu za pomoci
kompenzačních pomůcek i osoby mobilní s poruchami paměti, které jsou orientovány místem.
Ve městě probíhají akce pro seniory. Zatím v neorganizovaném stavu. Pořádají se výlety a zájezdy a malé
akce.

1.5.5 Kultura
Zázemí pro kulturu
Ve městě Kostelci na Hané se nachází městská knihovna (s veřejným přístupem k internetu), pamětní síň
Petra Bezruče v tzv. Červeném domku a víceúčelový sál v objektu Sokolovny, který ale v současné době
vlastní Město. Kulturní dům ve městě není, je zde však nově k dispozici rekonstruovaný sál sokolovny, který
je pro kulturně-společenské akce dostačující.
V okresním městě Prostějově a v krajském městě Olomouc je pak možné v přijatelné dojezdové
vzdálenosti navštívit kulturní zařízení vyššího významu (např. divadla, filharmonie).

Kulturní aktivity v obci
Během roku se ve městě Kostelci na Hané konané řada kulturních aktivit a některé mají i nadregionální
význam.
Mezi pravidelné aktivity konané každoročně patří:
-

Plesy – hasičský, hanácky, fotbalový
Jakubská pouť
Sraz Kostelců
Lampionový průvod a stezka odvahy
Kostelecké vinobraní
Mikulášská nadílka

V roce 2014 byl nově pořádán Mezinárodní den seniorů spojený s Mezinárodním dnem kávy pořádané
v Domově důchodců.
Další velkou akcí, na kterou přijíždí hodně návštěvníků, je celorepublikové setkání Kostelců. Setkání se
koná ve městě přibližně jednou za deset let.

Kulturní památky
Ve městě se nachází několik objektů kulturně- historického významu, které jsou blíže popsány v kapitole
3.3. Cestovní ruch.
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1.5.6 Sport a volnočasové aktivity
Město Kostelec na Hané je dostatečně vybaveno prostory pro sportovní činnosti. Pro tělovýchovu a sport
je k dispozici hřiště na kopanou, sokolovna, tělocvična ZŠ a Sportovní areál města Kostelec na Hané
(nachází se zde hřiště na házenou a košíkovou, tenisové kurty, střelnice pro lukostřelbu a zejména
sportovní hala s kapacitou 600 diváků). Sportovní halu využívá ZŠ, tělovýchovná jednota (TJ) a dále je
komerčně využívána pro různé akce. Její součástí je i penzion Házenkářského klubu, který nabízí ubytování,
restauraci a posilovnu.
Dětská hřiště jsou ve sportovním areálu, v areálu mateřské školy, dále nově vedle sportovního areálu, a
v současnosti další vzniká na sídlišti Sport.
Další sportovní zázemí - plavecký stadión, zimní stadión jsou dostupné v okresním městě Prostějov
vzdáleném cca 9km.

1.5.7 Další zařízení občanské vybavenosti
Občanská vybavenost je soustředěna hlavně v centrální části města. Další zařízení jsou pak rozmístěna v
různých částech města tak, aby vyhověla základním potřebám obyvatel v přijatelných docházkových
vzdálenostech.
Ze správních zařízení se zde nachází městský úřad (se zasedací místností, obřadní síní, archivem a
kancelářemi), provozovna městské policie a České pošty a farní úřad.
Zařízení služeb nevýrobního charakteru jsou rozmístěny v celém rozsahu města, ale převážně v jeho
centrální části. Jedná se o velké spektrum nabízených služeb, nejvíce jsou zde zastoupeny krejčovské
práce, elektrikářské práce a stolařství. Služby výrobního charakteru jsou rozmístěny v různých částech
města. Jedná se zejména o opravárenské služby všeho druhu (autoopravny, karosárny).
Z ostatních služeb je ve městě hřbitov (1,36 ha), hasičská zbrojnice, čerpací stanice pohonných hmot a
vlakové nádraží ČD.
Ve městě je nedostatek odpočinkových zón včetně laviček.

1.5.8 Shrnutí za kapitolu
S pozvolným nárůstem počtu obyvatel ve městě Kostelci na Hané rostl i počet domů. V roce 2011 bylo ve
městě 806 domů, přičemž 94, 5 % tvořily rodinné domy, ve kterých žilo více jak tři čtvrtiny obyvatelstva.
Počet obydlených bytů byl k 23. 6. 2011 1039 a z toho 14 % tvořily bytové domy. Téměř 212 bytů bylo
neobydlených.
Ve městě Kostelci na Hané se nachází základní a mateřská škola. Obě mají dostatečnou kapacitu na
populačně silnější ročníky. Základní i mateřská škola je dobře vybavena a je zde k dispozici nová sportovní
hala. V základní škole je potřeba větších finančních prostředků na rozsáhlejší opravy (vodovodní řád, plot,
kotel, sklep).
V oblasti zdravotnické péče, sociálních služeb a péče je obyvatelům města Kostelce na Hané poskytována
soustavná zdravotní péče. V obci je praktický lékař pro dospělé pro děti a dorost každý den stejně jako
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ordinace stomatologa a dále gynekologie. Obyvatelé mohou vzhledem k blízkosti okresního města využít
služby nemocnice a dalších specializovaných lékařských služeb. Ze sociálních služeb je občanům města
Kostelce na Hané k dispozici Domov pro seniory přímo ve městě.
Město Kostelec na Hané nabízí ke kulturnímu vyžití knihovnu, víceúčelový sál v objektu Sokolovny a kino.
V průběhu roku se pořádá několik tradičních akcí včetně plesů, do jejichž pořádání jsou zapojeny i spolky
působící ve městě, ale jinak není spolková a kulturní činnost příliš pestrá. Mezi významnější akce patří
setkání Kostelců a folklórní festival.
Město Kostelec na Hané má dostatečně vybavené prostory pro sportovní činnosti. Pro tělovýchovu a sport
je k dispozici hřiště na kopanou, sokolovna, tělocvična ZŠ a Sportovní areál města. Specialitou je pak
golfový areál v jihovýchodní části města. Z hlediska další občanské vybavenosti disponuje město Kostelec
na Hané nejen základními službami – pošta, bankovní služby a obchody, ale i nadstandardními – obchody
pro volný čas, opravářské a řemeslné služby a další.
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1.6 Životní prostředí
1.6.1 Stav životního prostředí
V katastrálním území města Kostelce na Hané je výrazný podíl kvalitní zemědělské půdy (téměř 81 %
rozlohy, z toho 75 % tvoří orná půda), což dává předpoklad k intenzivnímu rozvoji zemědělské výroby.
Poddolované plochy se v katastru nenachází, stejně tak zde není evidováno žádné sesuvné území.
V katastrálním území se nenachází ložiska nerostných surovin, na která by se z horního zákona vztahovala
územní ochrana, ani zde není evidován žádný dobývací prostor.

Tabulka 40 - Členění regionu

Bioregion
Fytogeografické členění
Geomorfologická jednotka
CHOPAV
Klimatická oblast
Přírodní lesní oblast

Kód
1.11
21a
VIIIA3

Název
Prostějovský
Hanácká pahorkatina
Hornomoravský úval

T2
30

teplá 2
Drahanská vrchovina

Zdroj: Cenia

Tabulka 41 - Způsoby využití objektů ve městě

Způsob využití objektu

Počet

průmyslový objekt

8

zemědělská usedlost

2

objekt k bydlení

709

objekt občanské vybavenosti

23

bytový dům

12

rodinný dům

99

stavba pro rodinnou rekreaci

22

stavba pro výrobu a skladování

10

zemědělská stavba

75

stavba pro administrativu

2

stavba občanského vybavení

11

stavba technického vybavení

14

stavba pro dopravu
garáž
jiná stavba

4
145
44

víceúčelová stavba

3

Zdroj: www.czso.cz
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Tabulka 42 - Druh a způsoby využití pozemků ve městě Kostelci na Hané

Druh a způsob využití pozemku

Počet

Výměra [m2]

orná půda

352

10 292 490

zahrada

990

591 012

ovocný sad

45

138 094

trvalý travní porost

83

86 979

lesní pozemek

49

1 123 251

vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené

15

134 435

vodní plocha, vodní nádrž umělá

1

185

vodní plocha, zamokřená plocha

1

462

17

135 082

1 218

333 966

8

2 301

77

10 276

1 303

346 543

ostatní plocha, dráha

15

121 144

ostatní plocha, silnice

33

197 765

268

420 736

ostatní plocha, zeleň

38

35 915

ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha

10

109 757

ostatní plocha, hřbitov, urnový háj

3

16 261

ostatní plocha, manipulační plocha

101

111 366

5

42 429

ostatní plocha, jiná plocha

85

47 499

ostatní plocha, neplodná půda

79

47 070

637

1 149 942

vodní plocha, Suma
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr
zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště
zastavěná plocha a nádvoří, Suma

ostatní plocha, ostatní komunikace

ostatní plocha, dobývací prostor

ostatní plocha, Suma
Převzato z https://is.muni.cz/th/123869/prif_m/DP_Iranek.txt

Terén studovaného území je převážně rovinatý, situovaný v nadm. výšce od asi 230 do 360 m n. m.
Západně a severně od této roviny se zvedají velmi mírné pahorkatiny. Nevelké potoky a řeky, tekoucí
směrem z Drahanské vrchoviny do Moravy, tvoří mezi těmito pahorkatinami mělká údolí, na jejichž dně
jsou aluviální nánosy toků. Osou území je říčka Romže, která teče od západu na východ. Nejvyšším bodem
k. ú. je Kostelecká hora (360,6 m n. m.) a nejnižší bod se nachází zřejmě při výtoku Romže z území (asi 230
m n. m.)
Ovzduší
Ve městě se nachází bioplynová stanice (dále jen BPS), která je umístěna na jihovýchodním okraji města
Kostelec na Hané nedaleko Prostějova severozápadním směrem. Zpracovává odpadní suroviny z rostlinné
výroby a výstupy z živočišné výroby místního zemědělského statku. BPS je vybavena zařízením na tepelné
ošetření odpadů, které rovněž využívá část produkovaného tepla. Sousedícímu jatečnému provozu se
dodává teplo k předehřevu technologické vody a vytápění provozu. Sezóně se využívá produkované teplo
také k předehřevu nasávaného vzduchu sušárnou obilí a kukuřice. Halový sklad obilovin využívá část tepla
k dosoušení naskladněného obilí.
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Oba subjekty přispívají k znečištěnému vzduchu ve městě. V průběhu topné sezóny přispívá ke znečištění
i spalování nevhodných látek ze stran občanů.
Vodstvo
Říčka Romže je nejvýznamnějším vodním tokem na katastrálním území města. Pramení u obce Jesence,
teče jihovýchodním směrem a vlévá se do říčky Valová (obě lokality mimo zájmové území).
U Bílovic se z Romže odděluje koryto Mlýnské strouhy, která protéká Kostelcem na Hané a dále celým
katastrálním územím směrem na východ, kde se u Čelechovic na Hané vlévá do Českého potoka. V
současné době je po větší část roku koryto suché a naplní se vodou pouze v období vydatných srážek,
protože není funkční objekt (jez) v toku řeky Romže, který by zajistil vzdutí její hladiny a tím přívod vody
do koryta.
Český potok protéká katastrálním územím na severu. Pramení mimo řešené území u obce Pěnčína a opět
mimo řešené území se vlévá u Držovic do Romže. Hladina vody kolísá v závislosti na ročních obdobích a
srážkách, dlouhé úseky jsou v průběhu roku zcela vyschlé.
V jižní části území se do řeky Romže vlévá Lešanský potok.
JIné
Hluk a znečištění netvoří zásadní problém a jejich stav odpovídají typu dané lokality.
Ve městě jako areál typu brownfield je cihelna.
Ekologické zátěže ve městě nejsou.
Stav zeleně ve městě je nedostačující. Je potřeba doplňovat stav a počet stromů ve městě a celková
kultivace veřejného prostranství.
V posledních letech bylo do obnovy zeleně v obci průběžně investováno, je však potřeba i nadále v tomto
trendu pokračovat.

1.6.2 Ochrana přírody
Přírodní památky
Pod zápovědským kopcem – se nalézá poblíž města Kostelec na Hané. Předmětem ochrany je úsek
meandrujícího toku Romže se zachovalými břehovými porosty

1.6.3 Shrnutí za kapitolu
Lokalita města Kostelce na Hané předurčuje typově k zemědělské krajině. Poddolované plochy se v
katastru nenachází, stejně tak zde není evidováno žádné sesuvné území. V katastrálním území se rovněž
nenachází ložiska nerostných surovin.
Jediná řeka na katastrálním území obce nepředstavuje riziko povodní. Pod Zápovědským kopcem, který je
jedinou lokalitou typu přírodní památky na území obce, se nachází dvě menší nádrže na říčce Romži.
Hluk a znečištění netvoří zásadní problém a jejich stav odpovídají typu dané lokality.
Ve městě jako areál typu brownfield je cihelna. Ekologické zátěže ve městě nejsou.
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1.7 Správa obce
1.7.1 Úřad města Kostelec na Hané a jeho kompetence
Město Kostelec na Hané je řízeno 15členným zastupitelstvem, které je zároveň nejvyšším orgánem města.
Jednání zastupitelstva města jsou veřejná. Zastupitelstvo města se schází zpravidla jedenkrát za 3 měsíce
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Zastupitelstvo rozhoduje především o většině
majetkoprávních úkonů města, schvaluje rozpočet města a jeho vyúčtování, obecně závazné vyhlášky
města v samostatné působnosti, územně plánovací dokumentaci, atd.

Tabulka 43: Zastupitelstvo města Kostelec na Hané

Stav k roku 2020
Příjmení, jméno
Dofek Miloš
Horák František
Hublarová Hana
Hynek Ladislav
Hynek Rostislav
Chalupecký Lukáš
Komišák Pavel
Kudláček Petr
Pyrolt František
Reková Zdeňka
Rozehnal Miroslav
Smékal Petr
Stawaritsch Milan
Ševčík David
Štrunc Filip

Titul
Mgr.
Mgr.
Ing.
MUDr.
Ing.
JUDr.

Mgr.
Ing.

Zdroj: Město Kostelec na Hané

Město Kostelec na Hané má rovněž zřízenou Radu města. Rada města Kostelec na Hané je výkonným
orgánem v oblasti samostatné působnosti, které je podřízeno a odpovědné Zastupitelstvu města. Činnost
Rady je rovněž upravena zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Jednání Rady města, které probíhají jednou
měsíčně, jsou však neveřejná. V aktuálním volebním období má Rada města Kostelec na Hané 5 členů.

Tabulka 44: Rada města Kostelec na Hané

Příjmení, jméno
Horák František
Hynek Ladislav
Rozehnal Miroslav
Ševčík David
Štrunc Filip

Titul
Mgr.

Mgr.
Ing.

Zdroj: Město Kostelec na Hané
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Dostupnost některých významných úřadů je zachycena v následující tabulce.
Tabulka 45: Dostupnost některých úřadů z města Kostelec na Hané

Obec s rozšířenou působností
Pověřený obecní úřad
Stavební úřad
Matriční úřad
Finanční úřad
Katastrální, pozemkový úřad
Celní úřad

Prostějov
Kostelec na Hané
Kostelec na Hané
Kostelec na Hané
Prostějov
Prostějov
Prostějov

Zdroj: Město Kostelec na Hané, vlastní zpracování

Výbory a komise
Výbory: kontrolní, finanční
Komise: sportovní a kulturní

Ve městě Kostelec na Hané působí také hasičský sbor a Městská policie.

Příspěvkové organizace
Město Kostelec na Hané je zřizovatelem těchto příspěvkových organizací:




Domov pro seniory Kostelec na Hané
Základní a mateřská škola Kostelec na Hané – příjmy převyšují náklady
Služby města Kostelce na Hané

Služby města Kostelce na Hané
Seznam poskytovaných služeb
-

Autodoprava (foto autoparku)
Zednické práce
Sklenářství
Údržba zeleně

Správa
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Správa veřejného osvětlení
Čistička odpadních vod
Kanalizace
Správa a čištění komunikací
Správa a údržba zeleně a parků
Bytové hospodářství
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1.7.2 Hospodaření a majetek města Kostelec na Hané
Město Kostelec na Hané mělo v posledních letech střídavě pozitivní a negativní saldo.
Nejvyšší negativní saldo dosáhlo město v letech 2012 a 2013 vzhledem k rozsáhlé investiční akci na stavbu
čističky odpadních vod, kterou obec financovala z půjčky.

Tabulka 46: Vývoj salda příjmů a výdajů v letech 2010 - 2014 města Kostelec na Hané
2000
1 265 410
2008
139 080

2001
-7 429 530
2009
-11 591 250

2002
3 391 400
2010
5 331 450

2003
4 503 200
2011
15 852 790

2004
1 137 020
2012
-33 968 420

2005
4 913 710
2013
-35 419 978

2006
-2 909 220
2014
30391 468

2007
5 046 040

Zdroj: www.rozpocetobce.cz, vlastní zpracování

Tabulka 47: Bilance hospodaření města Kostelec na Hané v letech 2000 – 2013

Rok

Příjmy (v tis. Kč)

Výdaje (v tis. Kč)

Podíl výdajů na příjmech

2005

36 296 780,00

31 383 070,00

4 913 710,00

2006

36 030 710,00

38 939 930,00

-2 909 220,00

2007

36 478 260,00

31 432 220,00

5 046 040,00

2008

43 101 790,00

42 962 710,00

139 080,00

2009

50 816 000,00

62 407 250,00

-11 591 250,00

2010

35 474 690,00

30 143 250,00

5 331 440,00

2011

46 907 750,00

31 054 970,00

15 852 780,00

2012

95 932 690,00

129 901 110,00

-33 968 420,00

2013

64 913 102,00

100 333 080,00

-35 419 978,00

2015

75 511 413,00

45 119 945,00

30 391 468,00

Zdroj: www.rozpocetobce.cz, vlastní zpracování

Výdaje města Kostelce na Hané se od roku 2 000 výrazně liší co do struktury tak i objemu. Největší výdaje
byly mezi lety 2000 – 2002 a pak 2012 -2013.
Ve struktuře výdajů se odráží priority města. V roce 2001 tvořily největší část výdaje na sociální věci a
politiku zaměstnanosti vzhledem k výstavbě haly a v posledních letech (2012 – 2013) tvoří přes 70 %
rozpočtu výdaje na vzhledem k potřebě velké investice do infrastruktury města. Výdaje na zemědělství a
lesní hospodářství se stabilně pohybuje na stejné výši podobně jako výdaje na všeobecnou veřejnou správu
a služby a bezpečnost státu a právní ochranu. Služby pro obyvatelstvo tvoří významnou část rozpočtu,
zpravidla kolem 50 %.
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Tabulka 48 - Vlastní prostředky města

Rok

Vlastní prostředky

2010

5 214 949

2011

9 297 747

2012

18 690 858

2013

5 415 947

2014

9 613 359

Zdroj: Městský úřad Kostelec na Hané

Město Kostelec na Hané se snaží získávat pravidelné příjmy také prostřednictvím dotací, ať již ze zdrojů
Evropské unie anebo z národních zdrojů. Za posledních 5 let město Kostelec na Hané získalo přibližně 150
miliónů Kč na dotacích. Tyto peněžní prostředky byly určeny především na následující činnosti:








Investice na infrastrukturu – čistička odpadních vod, místní komunikace
Revitalizaci veřejných prostranství
Obnova památek drobné architektury
MŠ a ZŠ Kostelec na Hané – Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
24. setkání Kostelců z České a Slovenské republiky
Instalaci solárních kolektorů na Domově pro seniory Kostelec na Hané
Jednotku sboru dobrovolných hasičů Kostelec na Hané

Podrobnější informace o získaných finančních prostředcích zachycují následující tabulky, ve kterých je
uveden přehled získaných dotací v letech 2000 – 2014.

Tabulka 49 - Přehled získaných dotací v letech 200 - 2014
2000

3 828 910,00

2001

67 386 544,00

2002

13 088 799,00

2003

20 564 317,00

2004

20 828 476,00

2005

7 264 495,00

2006

7 862 304,00

2007

7 117 413,00

2008

12 532 989,00

2009

24 104 538,00

2010

6 581 678,00

2011

17 070 820,00

2012

66 321 453,00

2013

28 682 004,00

2014

31 177 323,00

Celkový součet
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334 412 063,00
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Zdroj: Městský úřad Kostelec na Hané

Město Kostelec na Hané se snaží získávat pravidelné příjmy také prostřednictvím dotací, ať již ze zdrojů
Evropské unie anebo z národních zdrojů. Za posledních 6 let město Kostelec na Hané získalo přibližně 142
miliónů Kč na dotacích.
Město Kostelec na Hané zároveň disponuje několika nemovitostmi a pozemky, které nabízí k pronájmu.
Nejvýznamnější příjmy a výdaje z pronájmu jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 50: Příjmy z pronájmu městských nemovitostí za roky 2000 - 2014

Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a
jejich částí
Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkový součet

2010

2011

2012

2013

2014

107602
1706037

112308
2231250

107860
1845580

139857
1506525

122802
1907481

33809
1847448

7924
2351482

19872
1973312

14600
1660982

20260
2050543

Zdroj: Městský úřad Kostelec na Hané

Město Kostelec na Hané zároveň disponuje několika nemovitostmi a pozemky, které nabízí k pronájmu.
Nejvýznamnější příjmy a výdaje z pronájmu jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 51: Příjmy z pronájmu městských nemovitostí za roky 2000 - 2014

Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a
jejich částí
Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkový součet

2010

2011

2012

2013

107610
1706060

112310
2231250

107860
1845580

139857
1506525

33810
1847480

7920
2351480

19870
1973310

14600
1660982

2014

Zdroj: Městský úřad Kostelec na Hané

1.7.3 Bezpečnost města Kostelec na Hané
O bezpečnost obyvatel města Kostelec na Hané se stará místní městská policie. Stav kriminality je ve
městě Kostelec na Hané nízký. Městská policie ve městě Kostelec na Hané působí již 17. rokem. Je orgánem
města, který se při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku řídí dle zákona č. 553/1991 Sb., o
obecní policii. Mezi hlavní činnosti městské policie patří dohlížení na dodržování pravidel občanského
soužití, dohlížení na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města, dále přispívá k ochraně a
bezpečnosti osob a majetku, a to zejména prováděním kontrolní činnosti na ulicích Kostelce na Hané. Tato
činnost je zároveň také prevencí kriminality, neboť přítomnost příslušníků městské policie je odrazujícím
faktorem případného protiprávního jednání. Mezi činnosti městské policie v Kostelci na Hané dále patří
odhalování přestupků a jiných správních deliktů, jejichž projednávání je v působnosti města, a zároveň
provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích města.
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Následující tabulka ukazuje statistické údaje z činnosti městské policie v Kostelci na Hané v letech 2011 –
2014.

Tabulka 52: Činnost Městské policie Kostelec na Hané v letech 2011 - 2014

Přijatá oznámení
Počet projednaných přestupků
Počet podezření ze spáchání TČ oznámených
PČR
Počet oznámení správnímu orgánu
Odchycených zvířat
Řešené neoprávněné zábory veřejného
prostranství
Počet doručených písemností

2011
171
164
15

2012
240
128
8

2013
234
11
138

2014
206
57
6

Nezjištěno
7
58

3
17
nezjištěno

2
23
nezjištěno

3
6
44

203

411

nezjištěno

112

Zdroj: Městská policie Kostelec na Hané, vlastní zpracování

Policie spolupracuje se základní školou při pořádání preventivních seminářů.
Chybí zde lepší zabezpečení a dozor.
Stav bezpečnostních prvků na silnici je nedostačující a některé úseky nejsou vhodně řešeny – chybí
chodníky.
V lokalitách na sídlišti zcela chybí bezpečnostní retardéry.
Varování před živelnými pohromami je uskutečňováno pomocí místního rozhlasu a sirény místního
Hasičského sboru. Město Kostelec na Hané je přímo ohroženo povodněmi, neboť jejím územím přímo
protéká říčka Mlýnská strouha a nedaleko města protéká řeka Romže. V případě vzniku povodní je město
Kostelec na Hané odkázáno a řízeno podle povodňových plánů a také krizových plánů. Na území města
Kostelec na Hané je povodňová ochrana pak řízena povodňovou komisí ORP Prostějov, která v případě
vzniku povodní zasedá na MěÚ Prostějov na náměstí T. G. Masaryka 12-14, popř. v místnosti vedle
operačního a informačního střediska HZS – Wolkerova 6, Prostějov.
Krizové řízení a ochrana před povodněmi je zajišťováno takto:



doba dojezdnosti hasičské záchranné služby: hasičský záchranný sbor je umístěn přímo ve městě
Kostelec na Hané;
doba dojezdnosti policie do města: městská policie se nachází přímo ve městě Kostelec na Hané.

1.7.4 Vnější vztahy a vazby města
Stejně jako ostatní města a obce, tak i město Kostelec na Hané se snaží udržovat kladné vztahy nejen se
sousedními městy a obcemi.

Město Kostelec na Hané je členem mikroregionu Kostelec.
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Mikroregion Kostelec má tyto členy:
Bílovice-Lutotín, Čechy pod Kosířem, Čelechovice na Hané, Hluchov, Kostelec na Hané, Laškov, Lešany,
Pěnčín, Přemyslovice, Ptení, Smržice, Stařechovice, Zdětín

Kostelec na Hané je rovněž členem MAS Region Haná. Do MAS Region Haná se město zapojilo teprve
v roce 2013, takže nečerpalo dotace v rámci LEADERu. V novém plánovacím období 2014 – 2020 z Regionu
HANÁ již čerpala řada kostelckých subjektů, mj. základní škola.

Členy jsou MAS Region Haná (2020):
Bílovice - Lutotín, Bílsko, Bohuslavice, Brodek u Konice, Březsko, Budětsko, Čechy pod Kosířem,
Čelechovice na Hané, Drahanovice, Dzbel, Hačky, Hluchov, Hněvotín, Horní Štěpánov, Hvozd, Jesenec,
Kladky, Konice, Kostelec na Hané, Laškov, Lešany, Lipová, Loučany, Loučka, Luběnice, Ludmírov, Lutín,
Náměšť na Hané, Ochoz, Olbramice, Olšany u Prostějova, Pěnčín, Polomí, Přemyslovice, Ptení, Raková u
Konice, Rakůvka, Senice na Hané, Senička, Skřípov, Slatinice, Slatinky, Smržice, Stařechovice, Stražisko,
Suchdol, Těšetice, Ústín, Zdětín.
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Roční příspěvek do Mikroregionu Kostelec a MAS Region Haná je zanedbatelný a nepřesahuje 50Kč na
obyvatele.

1.7.5 Shrnutí za kapitolu
Město Kostelec na Hané je řízeno 15 členným zastupitelstvem, výkonným orgánem je 5 členná rada města.
Součástí úřadu je také finanční a kontrolní výbor a 1 komise.
Město Kostelec na Hané má ve své působnosti matriku a stavební úřad. Další kompetentní úřady zahrnující
úřad práce, finanční a živnostenský úřad se nacházejí v Prostějově.
Kostelec na Hané hospodaří s vyrovnaným rozpočtem
V minulých 5 letech získalo město Kostelec na Hané dotace přesahující 70 miliónů Kč, které byly určeny na
obnovu a vybudovaní infrastruktury – ČOV, komunikace.
Ve městě Kostelci na Hané působí místní městská policie, která v posledních letech řešila jen kolem 200
oznámení, a počet přestupků od roku 2012 značně poklesl. Počet spáchaných trestných činů je minimální
až na rok 2013.
Bezpečnost a ochrana před povodněmi je v obci zajišťována podle povodňových plánů a při vyhlášení
krizové situace krizovými plány. Varování obyvatel před živelnými pohromami je prováděno pomocí
zvukové sirény a místního rozhlasu.
Město Kostelec na Hané je součástí Mikroregionu Kostelec, který se snaží aktivně spolupracovat ve všech
důležitých oblastech života jednotlivých členských obcí a rovněž je členem MAS Region Haná.
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1.7.6 Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi obyvateli
podnikatelskými subjekty města Kostelce na Hané

a

V rámci shromažďování podkladů pro tuto Strategii rozvoje města Kostelec na Hané probíhalo
mezi obyvateli a podnikatelskými subjekty města Kostelec na Hané dotazníkové šetření, jehož hlavním
cílem bylo zjistit názor občanů a podnikatelských subjektů na kvalitu života v obci. Dotazníky byly
zveřejněny mj. na internetových stránkách města Kostelce na Hané. Statistické šetření probíhalo
v průběhu dubna a května 2015.
Dotazník odevzdalo celkem 174 občanů, tj. 7% obyvatel starších 15 let, a 11 podnikatelských subjektů.
Dotazník odevzdalo téměř stejný počet mužů i žen, přičemž většinou šlo o osoby ve věku 60 a více let
(47 %) a o osoby se středním odborným vzděláním s maturity (37 %).
Mezi občany města Kostelce na Hané převažuje spokojenost s mezilidskými vztahy v obci (více jak 50 %
hodnotí kladně) a rovněž převažuje spokojenost se s nabídkou služeb v obci. Z hlediska kapacit školského
zařízení se vyjadřovali dotazovaní spíše kladně nebo vůbec, protože nedokázali posoudit, ovšem objevovali
se často další připomínky. Co se týká kulturního vyžití, byli názory velmi odlišné od zcela nedostačující po
zcela spokojeni a nejvíce byla částečně spokojena. Řada respondentů se nedokázala k tomuto tématu
vyjádřit. Naopak u sportovního vyžití panovala všeobecná spokojenost stejně tak s možnostmi
volnočasového vyžití. S upraveností a čistotou obce je spokojeno 67 %.
Nejvíce informací o činnosti obecního úřadu získávají obyvatelé města Kostelce na Hané městského
rozhlasu (63 %), z místních novin (59,4 %) a internetu (37 %).
K podnětům vztahujícím se k investičním akcím, které obyvatelé města Kostelce na Hané v rámci
dotazníkového šetření navrhli, patří:









nové parkovací plochy
vybudování sběrného dvora
dobudování chodníků a silnic a opatřit je bezpečnostními - přechody pro chodce, retardéry
hřiště a herní prvky pro děti,
Lesopark výsadba zeleně,
pokračování cyklostezky,
rozvoj možnosti nového bydlení – vybudování infrastruktury pro nová stavební místa, dům
s pečovatelskou službou
hasičská zbrojnice.

Výše uvedené nápady jsou podnětné, a proto se jimi bude zastupitelstvo obce zabývat.
Obyvatelům města Kostelce na Hané v dotazníkovém šetření byl dán také prostor k vyjádření se
k největším problémům života v obci. Jako největší problémy byly uvedeny následující:
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nedostatek pracovních příležitostí,
málo zájmových kroužků a aktivit pro děti a mládež,
malý zájem občanů o společenský život v obci,
čistota města – znečištění vzduchu, plné koše, problémy se psy, třídění odpadů
doprava - špatná obslužnost o víkendu,
Infrastruktura- některé místní silniční komunikace, internet, telefonní signál
Občanská vybavenost – lavičky, zastávky rozhlas

Strategie města Kostelce na Hané 2015 - 2022

V rámci dotazníkového šetření, kterého se zúčastnily podnikatelské subjekty, byly zjištěny následující
skutečnosti. Podnikatelské subjekty, které se ve městě Kostelci na Hané nacházejí, a které se zapojily
do dotazníkového šetření, svou podnikatelskou činnost zaměřují na průmysl a obchod a další
nespecifikované. V rámci převažující činnosti firmy na základě obratu se v odvětví průmyslu diferenciovaly
firmy na kovovýrobu, autoopravárenství, vzdělávání, stomatologii, polygrafii – nakladatelství a
vydavatelství, masný průmysl. Odbyt nachází některé firmy nejen v České republice ale i na západních
trzích.
Podnikatelské subjekty hodnotily poskytované služby místní správy dobře a podobně kladně hodnotily i
zásobování vodou, kanalizací (ČOV), odvozu odpadů, zásobování elektrickou energií a požární ochranu.
Podnikatelské subjekty hodnotily také možnosti podpory podnikání ve městě. Město Kostelec na Hané by
se mělo snažit o odbourávání byrokracie a administrativních průtahů vůči podnikatelům, zlepšování
dopravní infrastruktury, budovat a zkvalitňovat inženýrské sítě a v neposlední řadě také vytvářet
podmínky a uskutečňovat aktivní kroky pro přilákání investorů.
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A2 Východiska pro návrhovou část
Předchozí kapitola popisovala socioekonomickou charakteristiku města Kostelce na Hané, přičemž byly
následně významné faktory rozvoje shrnuty do globální SWOT analýzy. Cílem SWOT analýzy je určit
jednoduchou a co možná nejobjektivnější charakteristiku města Kostelce na Hané. SWOT analýza
je klasifikační metoda, která umožňuje přehledné uspořádání základních poznatků ze situační analýzy.
Slovo SWOT je zkratkou anglických slov Strenghts (silné stránky), Weakness (slabé stránky), Opportunities
(příležitosti) a Threats (hrozby).
Silné a slabé stránky hodnotí vnitřní parametry, podmínky či znaky regionu, které jsou změnitelné nebo
ovlivnitelné aktivitou subjektů v daném území. Silné stránky jsou komparativní a konkurenční výhody pro
rozvojové aktivity; slabé stránky jsou pak veškeré faktory, které limitují nebo ohrožují tyto aktivity. Tato
část SWOT analýzy se také nazývá „vnitřní analýza“.
„Vnější analýza“ představuje druhou část SWOT analýzy, která se zabývá příležitostmi a hrozbami
vztahujícími se k vnějšímu prostředí. V té se vyhodnocují faktory, procesy a okolnosti, které nejsou
v převážné míře přímo ovlivnitelné subjekty z řešeného území.
Strategie rozvoje města Kostelce na Hané se bude v maximální míře snažit využít silných stránek
a příležitostí a naopak eliminovat hlavní problémy (slabé stránky) a minimalizovat důsledky potenciálních
hrozeb.
SWOT analýza je základem pro formulaci cílů, priorit, opatření a rozvojových aktivit a současně
s přehledem plánovaných akcí výchozím podkladem pro návrhovou (projekční) část. Aby byla zajištěna
relevance návrhové části, bude formulace jednotlivých priorit a cílů adekvátně reagovat na silné a slabé
stránky obce, a přitom zohledňovat vnější příležitosti a hrozby.

Číslo
faktoru
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
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Silné stránky - S
Faktor
Zázemí pro seniory
Kvalitní zázemí pro vzdělávání – MŠ a ZŠ
Neustálý územní rozvoj a atraktivní lokalita
Dostačující síť místních komunikací
Zajištění společenského života a pořádání kulturních akcí spolky TJ Sokol a SDH, Udržení
folklórní tradice, spolky s dobrými výsledky (kušisté)
Úspěšnost při žádání o dotace
Moderní sportovní areály
Nabídka cyklostezky
Občanská vybavenost je na dobré úrovni – zdravotnictví, obchody, služby
Dlouholetá kulturní tradice
Nová ČOV
Vysoký počet živnostníků
Členství v MAS
Golfový areál a jeho možnosti

Strategie města Kostelce na Hané 2015 - 2022

Číslo
faktoru
W1
W2
W3
W4
W5
W6

W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18

Číslo
faktoru
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8

Číslo
faktoru
T1
T2
T3
T4
T5
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Slabé stránky - W
Faktor
Nutná rekonstrukce sýpky
Špatný stav sídlišť
Absence sběrného dvora
Špatný stav některých budov a okolí a bezbariérový přístup – radnice, domku P. Bezruče,
hasičská zbrojnice
Špatný stav kulturního dědictví (hmotné, nehmotné), chybějící multifunkční kulturní
zařízení
Slabá prezentace města – špatná přehlednost stránek, málo aktuální., modernější vzhled,
slabá komunikace směrem ven (město i dále)
Špatný technický stav silnic
Nevyužité možnosti rozvojové zóny
Nedostatečný počet parkovacích míst a garáží
Péče o životní prostředí ze stran občanů
Čistota ve městě – plné koše, pejskaři a další
Chybějící retardéry a bezpečnostní prvky na silnice v některých – přechody pro chodce
Autobusové čekárny ve špatném stavu
Převažující podniky s málo zaměstnanci na území obce nebo se sídlem mimo město
Nedostatečná výsadba zeleně
Chybějící kontejnery a stav třídění
Zajištění bezpečnosti – kamerové systémy, prevence, vybavení
Malá podpora podnikatelů
Málo ubytovací kapacity pro víkendové kulturní akce

Příležitosti - O
Faktor
Zájem o volnočasové aktivity pro všechny generace
Krátké vzdálenosti mezi obcemi mikroregionu
Výhodná geografická poloha s blízkostí okresního a krajského města
Zvyšování zájmu o venkovský turismus
Výhodné podmínky pro možnost čerpání finančních prostředků z krajských, národních
a evropských dotačních titulů
Zvyšování zájmu o venkovský turismus
Výborná dopravní obslužnost
Potenciál v rámci mikroregionu

Hrozby - T
Faktor
Snížení aktivity občanů ve spolcích a tím i zapojení do aktivit obce
Negativní demografický vývoj – nárůst seniorů
Vyšší poptávka po studiu zvýší odliv mladé generace z obce
Zhoršující se životní úroveň některých skupin obyvatelstva, růst rizikových skupin
obyvatelstva (dlouhodobě nezaměstnaní, matky s dětmi)
Sílící pozice a rozvoj konkurenčních regionů ve vztahu k trhu cestovního ruchu
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T6
T7
T8
T9
T10
T11

Nedoceněný význam cestovního ruchu místními obyvateli a jejich záporný vztah k turistice
a souvisejícím službám
Podcenění významu cestovního ruchu jako předmětu podnikání a zaměstnanosti
Neochota obcí mikroregionu pracovat na společných projektech
Zpustošení přírody turisty a cyklisty
Nedostatečná podpora ze strany státních orgánů a organizací
Nezaměstnanost a struktura nezaměstnaných – převažující do 24 let a nad 50 let

Shrnutí Globální SWOT analýzy
Silné stránky
Ve městě je kvalitní zázemí pro děti a seniory. Nachází se zde dům pro seniory. ZŠ a MŠ mají pro
nadcházející roky dostatečnou kapacitu a v areálu se nachází moderní sportovní areály. Kostelec na Hané
patří mezi atraktivní lokality. Ve městě se podílí řada spolků na pořádání kulturních akcí a jsou zde spolky,
které velmi dobře reprezentují město. Město Kostelec na Hané bylo úspěšní při žádání o dotace. Občanská
vybavenost je na dobré úrovni. Město má vybudovanou novou čističku odpadních vod.
Slabé stránky
Město nemá zázemí pro pořádání kulturních akcí a chyb zde sběrný dvůr. Celkově je ve městě špatný stav
některých budov, nevhodná je situace na komunikacích především u vjezdu do města a nedostatek
parkovacích míst. S bezpečnostní souvisí i chybějící bezpečnostní prvky na silnicích a preventivní opatření
proti páchání kriminality. Město nedostatečně využívá nástroje k prezentaci města a propagaci cestovního
ruchu a i možnosti rozvojové zóny. Zázemí ve městě vyžaduje vylepšení. Je zde málo zeleně a
odpočinkových zón, autobusové čekárny jsou ve špatném stavu a chybí více prvků pro dodržování čistoty
ve městě (koše pro pejskaře).
Příležitosti
Město Kostelec na Hané může využít své dobré lokality a výbornou dostupnost pro zvýšení cestovního
turismu. V současné době roste zájem o venkovský turismus a oblast mikroregionu nabízí dostatek
atraktivních míst.
Město Kostelec na Hané má možnost podobně jako další obce využít nové dotační tituly z evropských
fondů na další rozvoj.
Rozvoj města bude záležet i na aktivitě jeho obyvatel a zapojení do spolkových činností.
Hrozby
Pro Město Kostelec na Hané představuje největší hrozbu z hlediska obyvatelstva jednak další
demografický vývoj směrem ke stárnutí, dále odliv obyvatel do jiných lokalit a jednak i snížení aktivit
občanů ve spolcích a zapojení do aktivit obce.
V rámci cestovního ruchu představuje pro město Kostelec na Hané hrozbu konkurence dalších regionů a
oblastí, nezájem a nevyužití cestovního ruchu místními podnikatelskými subjekty.

67

Strategie města Kostelce na Hané 2015 - 2022

2 B Návrhová část
B1. Strategická vize města Kostelce na Hané do roku 2020
a programové cíle
2.1.1 Vize
Město Kostelec na Hané je městem s kvalitním životním prostředím, s dlouholetou tradicí osídlení
založenou na klidné poloze v dosahu správních center a turistických atraktivit nacházející se
v Olomouckém kraji.
V následujícím období si město Kostelec na Hané vytyčilo cíl zajistit lepší podmínky vhodné jak pro život
obyvatel města, tak pro rozvoj podnikatelských aktivit na území obce s ohledem na zachování kvality
životního prostředí.
Město Kostelec na Hané bude i nadále podporovat společenský a kulturní život obyvatel města. Zároveň
bude také podporovat volnočasové kulturní a sportovní aktivity pro obyvatele města. Město Kostelec na
Hané bude pokračovat v aktivním rozvíjení dobrých vztahů s okolními obcemi a městy.
Součástí rozvoje města pro nadcházející období je také zajištění bezpečné infrastruktury a vybudování
nových parkovacích míst. Cílem zlepšení a údržby infrastruktury by mělo být udržení kvalitního životního
prostředí v obci a zlepšení dostupnosti pro všechny kategorie obyvatel, ať už pěšky, kolem nebo autem.
Definice vize rozvoje města navazuje především na závěry pracovních skupin, které za největší slabou
stránku považují problematiku infrastruktury a bezpečnosti a dále zázemí pro pořádání kulturních akcí a
stav turistického ruchu, a naopak za silnou stránku je považována společenská aktivita obyvatel.
K plnění strategické vize si město stanovilo několik dlouhodobých strategických cílů (dále jen SC), které
odpovídají výsledkům SWOT analýzy a připomínkám a podnětům shromážděným při projednání
analytické i návrhové části. Tyto dlouhodobé strategické cíle jsou:

Zlepšit život
ve městě
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Zajistit
udržitelný
rozvoj

Zvýšit
cestovní ruch
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2.1.2 Programové cíle
Programové cíle (dále jen PC) jsou stanoveny s ohledem na plnění strategické vize rozvoje města. Časově
jsou navrženy na období kratší, a to s ohledem na volební období a programovací obdobní Evropské unie
do roku 2020, tedy na střednědobý časový horizont. Jsou stanoveny na základě definovaných problémů i
potřeb aktérů v území a vyjadřují žádoucí stav města, kterého by mělo být dosaženo do konce platnosti
dokumentu.

Číslo

Formulace cíle

termín
plnění

PC1

minimalizovat v obci rizika v oblastech kriminality a zvýšit ochranu majetku a
života
zajistit pro občany lepší podmínky pro život spojený s ochranou a rozvojem
životního prostředí
Zajistit pokračování a uchování kulturního dědictví a zapojení občanů do aktivit
města
Zlepšit mobilitu po obci s cílem zvýšit možnosti pro alternativní dopravu
Zvýšit povědomí o městě a jeho aktivitách vůči obyvatelům a rovněž zvýšit
prezentaci města v rámci regionu pro rozvoj cestovního ruchu

2020

PC2
PC3
PC4
PC5

Bezpečnější
život ve městě

Lepší prostředí
ve městě

Více kultury

2020
2020
2020

SC3

SC2

SC1

2020

Lepší
dostupnost

Více propagace
a prezentace

Prevence

Nový sběrný dvůr

Zachování a
rozvoj kulturního
dědictví

auto

prezentace
města,
městského úřadu

Bezpečnostní
prvky ve městě

Lepší bydlení na
sídlišti

podpora spolkové
činnosti

kolo

spolupráce v
regionu

Podpora hasičů

Rekonstrukce
sýpky

pořádání
kulturních akcí

pěšky

infrastruktura pro
CR

Více zeleně a
vybavení ve
městě
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B. 2 Rozvojové aktivity
2.1.3 Opatření
Tato kapitola pojednává o rozvojových aktivitách, jejichž postupná realizace by měla zajistit implementaci
přijaté strategie. Vzhledem k charakteru strategie, která je strategií komunitní, tedy strategií, jenž tvoří
rámec pro aktivity subjektů nejen z veřejného, ale i soukromého a neziskového sektoru, jsou rozvojové
aktivity procesem svého vzniku, strukturou i náplní rozvojovými aktivitami dané komunity. Jsou zde
navržena taková řešení, která jsou považována jednak za žádoucí a potřebná podle názoru většího počtu
významných lokálních aktérů, a jednak jsou pokládána za uskutečnitelná.
Karty aktivit obsahují návrhy aktivit a projektů, z nichž některé jsou jasné a zřetelné (konkrétně vymezeny
věcně, místně, časové, atd.).
Za zajištění přípravy a realizaci jednotlivých akcí je zodpovědný vždy jeho nositel, který rozhodne, zda
bude projekt zpracovávat sám vlastními silami nebo ve spolupráci s dalšími významnými místními aktéry.
Z hlediska financování se jedná o aktivity, jež jsou hrazeny z rozpočtových prostředků samotného nositele,
tedy obce, nebo z vnějších finančních prostředků, které nositel nemůže sám příliš ovlivňovat.
Vzhledem k omezeným zdrojům, kterými je město Kostelec na Hané limitováno, ať už se jedná o finanční,
materiální či lidské zdroje, není možné začít s realizací jednotlivých akcí současně. Výběr a realizace
jednotlivých aktivit, stejně tak naplňování jednotlivých aktivit, bude záviset především na aktivitě
a schopnostech města Kostelce na Hané, množství disponibilních finančních prostředků a celkové
koordinaci jednotlivých aktivit.
Jelikož se rozvojové aktivity stávají nejrychleji zastarávající částí celého programového dokumentu, jedná
se o otevřený pracovní dokument, který bude průběžně aktualizován, zpřesňován, rozpracováván a
upravován na základě konkrétní situace a vývoje vnějšího prostředí tak, aby skýtal co největší oporu
rozvojovým činnostem v obci. Je důležité jej přizpůsobovat především aktuálním potřebám obce.
Po každoročním vyhodnocení úspěšnosti realizace jednotlivých aktivit bude jeho aktualizaci provádět
orgán, který tento strategický rozvojový plán schválil. Jestliže se má získat ucelená informace o správném
plnění rozvojového plánu (jeho cílů) i o transparentním a efektivním vynakládání poskytnutých finančních
prostředků, je třeba provádět paralelní technický a finanční monitoring s pravidelným předkládáním
příslušných monitorovacích zpráv (vyhodnocování).
Je důležité si také uvědomit, že rozvojové aktivity budou postupně doplňovány o nově vznikající projekty,
které budou zapadat do rozvojové strategie města Kostelec na Hané, a tak budou mít vliv na naplňování
této strategie a celkový socioekonomický rozvoj obce, potažmo celého regionu.
V rámci aktualizace v prosinci 2020 nebyly do programu rozvoje zahrnuty nové programové cíle ani nová
opatření. Byly však aktualizovány navrhované aktivity v jednotlivých opatřeních. Část z aktivit byla již
realizována, což je vyznačeno.
Aktualizace plánu aktivit z roku 2020 není provedena v následujících tabulkách původní kapitoly 2.1.4.
Aktivity, avšak je přidán samostatný přehledný list A3 jako příloha této strategie (Příloha č. 3 –
aktualizované aktivity strategie 2020), shrnující a vyhodnocující plánované aktivity všech programových
cílů a opatření.

70

Strategie města Kostelce na Hané 2015 - 2022

PC 01

Bezpečnější život ve městě

1.1. Prevence
A
Realizace kamerového systému ve městě
A
Pořádání preventivních programů Policie ve školách
1.2. Bezpečnostní prvky ve městě
A
Retardéry
1.3. Podpora Hasičů
A
Rekonstrukce hasičské zbrojnice

PC 02

Lepší prostředí ve městě

Nový sběrný dvůr a kompostárna
A
Příprava dokumentů pro vybudování kompostárny
A
Výstavba sběrného dvora
Lepší bydlení na sídlišti
A
Výstavba nového hřiště pro děti na sídlišti
Více zeleně a vybavení ve městě
A
Postupná výsadba a péče o zeleň ve městě
A
Postupné vybavení města lavičkami
Krajinné úpravy pro zlepšení životního prostředí
A

Vybudování opatření zajišťující zadržování vody v krajině na k.ú. Kostelec na Hané

PC 03
Zachování a rozvoj kulturně-spolkového života
3.1. Péče o hmotné památky kulturního dědictví
A
Oprava památky
3.2. Podpora spolkové činnosti
A
Roční dotace spolkové činnosti
A
Poskytování prostor spolkům
A
Úschovna na kroje
3.3. Pořádání kulturních akcí
A
Každoroční Pořádání plesů
A
Pořádání dětského dne
A
Pořádání divadelní akcí
3.4. Vybudování zázemí pro kulturu
A
Příprava na vybudování budovy pro kulturní akce
A
Vybudování multifunkční budovy pro kulturní akce, semináře
3.5. Podpora sportu
A
Rekonstrukce sportovní haly
A
Rekonstrukce tělocvičny u ZŠ
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PC 04
Lepší dostupnost po městě
O: Autem
A
Oprava silnice
O: Kolem
A
Výstavba cyklopruhů/cyklotras
A
Parkovací stojany na kola
O: Pěšky
A
Zastřešení autobusové zastávky
A
Oprava chodníků
PC 05
Větší propagace města a zvýšení cestovního ruchu ve městě
Prezentace města, městského úřadu
A
Vytvoření nových internetových stránek
A
Zveřejňování informací na internetu ohledně podpory spolků a rozvojových aktivit
A
Měsíční vydávání zpravodaje
Spolupráce v regionu
A
Spolupráce s Mikroregionem
A
Spolupráce s MAS
Podpora pro větší cestovní ruch
A
Tvorba propagačních materiálů v rámci regionu
A
Zhotovení propagačních tabulí
A
Prezentace města na regionálních akcích nebo organizací (NNO, mateřská centra)

2.1.4 Aktivity
V rámci akčního plánu se ke každému A (aktivitě) vytvoří karta aktivity s popisem, časovým plánem
realizace a finančním plánem.

Opatření 1.1.
Prevence
Název aktivity
Realizace kamerového systému ve městě
Popis aktivity, její zdůvodnění, výčet nejdůležitějších činností v rámci aktivity:

Ochrana majetku města na nově zrevitalizovaném náměstí, eliminace vandalizmu v centru
města, podpora činnosti městské policie. Besedy se žáky v rámci prevence kriminality
mládeže s příslušníkem městské policie a policie ČR.
Koordinace realizace
Odpovědnost za realizaci
Časový plán realizace
Předpokládané náklady aktivity
Předpokládaný způsob financování
- obecní rozpočet (vlastní zdroje)
Důležitost
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Opatření 1.1.
Prevence
Název aktivity
Pořádání preventivních programů Policie ve školách
Popis aktivity, její zdůvodnění, výčet nejdůležitějších činností v rámci aktivity:

Ochrana majetku města na nově zrevitalizovaném náměstí, eliminace vandalizmu v centru
města, podpora činnosti městské policie. Besedy se žáky v rámci prevence kriminality
mládeže s příslušníkem městské policie a policie ČR.
Koordinace realizace
Odpovědnost za realizaci
Časový plán realizace
Předpokládané náklady aktivity
Předpokládaný způsob financování
- obecní rozpočet (vlastní zdroje)
Důležitost

Město Kostelec na Hané
zastupitelstvo obce
2016 - 2020
20 000,00 Kč

1

Opatření 1.2.
Bezpečnostní prvky ve městě
Název aktivity
Retardéry v ulicích
Popis aktivity, její zdůvodnění, výčet nejdůležitějších činností v rámci aktivity:

Zvýšení bezpečnosti chodců v lokalitách zvýšeného provozu, kde se nachází ZŠ, MŠ, nebo,
kde nejsou zatím vybudované chodníky.
Koordinace realizace
Město Kostelec na Hané
Odpovědnost za realizaci
zastupitelstvo obce
Časový plán realizace
2016 - 2020
Předpokládané náklady aktivity
200 000,00 Kč
Předpokládaný způsob financování
- dotace Státního fondu dopravní infrastruktury
Důležitost
1

Opatření 1.3.
Podpora hasičů
Název aktivity
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Popis aktivity, její zdůvodnění, výčet nejdůležitějších činností v rámci aktivity:

Zajištění kvalitního zázemí pro hasiče, vzhledem k jejich zapojení do IZS Olomouckého
kraje a zásahů, které během roku vykonávají i v rámci JPO 2, která je součástí SDH Kostelec
na Hané.
Koordinace realizace
Město Kostelec na Hané
Odpovědnost za realizaci
zastupitelstvo obce
Časový plán realizace
prosinec 2017
Předpokládané náklady aktivity
25 000 000,00 Kč
Předpokládaný způsob financování
- dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, 90 % z uznatelných výdajů
Důležitost
1
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Opatření 2.1.
Nový sběrný dvůr a kompostárna
Název aktivity
Příprava dokumentů pro vybudování kompostárny
Popis aktivity, její zdůvodnění, výčet nejdůležitějších činností v rámci aktivity:

Možnost budoucího zpracování bioodpadu produkovaného městem a ostatními obcemi
mikroregionu Kostelecko, využití pozemku vedle nové ČOV.
Koordinace realizace
Město Kostelec na Hané
Odpovědnost za realizaci
zastupitelstvo obce
Časový plán realizace
Rok 2017
Předpokládané náklady aktivity
400 000,00 Kč
Předpokládaný způsob financování
- dotace ze Státního fondu životního prostředí
Důležitost
1

Opatření 2.1.
Nový sběrný dvůr a kompostárna
Název aktivity
Výstavba sběrného dvora
Popis aktivity, její zdůvodnění, výčet nejdůležitějších činností v rámci aktivity:

Možnost budoucího zpracování bioodpadu produkovaného městem a ostatními obcemi
mikroregionu Kostelecko, využití pozemku vedle nové ČOV.
Koordinace realizace
Město Kostelec na Hané
Odpovědnost za realizaci
zastupitelstvo obce
Časový plán realizace
listopad 2016
Předpokládané náklady aktivity
6 000 000,00 Kč
Předpokládaný způsob financování
- dotace Státního fondu životního prostředí, 85 % z uznatelných výdajů
Důležitost
1

Opatření 2.2.
Lepší bydlení na sídlišti
Název aktivity
Regenerace panelového sídliště
Popis aktivity, její zdůvodnění, výčet nejdůležitějších činností v rámci aktivity:

Půjde o kompletní revitalizaci sídliště postaveného v 70. letech minulého století a bude
zaměřena na opravy komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, výsadby nové zeleně,
vybudování nových parkovacích míst, obnova mobiliáře a zbudování nového dětského
hřiště.
Koordinace realizace
Město Kostelec na Hané
Odpovědnost za realizaci
zastupitelstvo obce
Časový plán realizace
Listopad 2016 - 2020
Předpokládané náklady aktivity
20 000 000,00 Kč
Předpokládaný způsob financování
- dotace Ministerstva pro místní rozvoj, 70 % z uznatelných výdajů
Důležitost
1
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Opatření 2.2.
Lepší bydlení na sídlišti
Název aktivity
Výstavba nového hřiště pro děti na sídlišti
Popis aktivity, její zdůvodnění, výčet nejdůležitějších činností v rámci aktivity:

Půjde o kompletní revitalizaci sídliště postaveného v 70. letech minulého století a bude
zaměřena na opravy komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, výsadby nové zeleně,
vybudování nových parkovacích míst, obnova mobiliáře a zbudování nového dětského
hřiště.
Koordinace realizace
Město Kostelec na Hané
Odpovědnost za realizaci
zastupitelstvo obce
Časový plán realizace
2016 - 2020
Předpokládané náklady aktivity
300 000,00 Kč
Předpokládaný způsob financování
- v rámci dotace revitalizace Panelového sídliště
Důležitost
1

Opatření 2.3.
Rekonstrukce sýpky
Název aktivity
Postupná výsadba a péče o zeleň ve městě
Popis aktivity, její zdůvodnění, výčet nejdůležitějších činností v rámci aktivity:

Každoročně bude v rozpočtu uvolňována částka na výsadbu nových stromů, keřů a ostatní
zeleně a současně i dovybavování lokalit lavičkami a popřípadě i dalšími prvky.
Koordinace realizace
Město Kostelec na Hané
Odpovědnost za realizaci
zastupitelstvo obce
Časový plán realizace
2016 - 2020
Předpokládané náklady aktivity
1 000 000,00 Kč
Předpokládaný způsob financování
- dotace Státního fondu životního prostředí v roce 2016, 2017 -2020 vlastní zdroje
Důležitost
1

Opatření 2.3.
Rekonstrukce sýpky
Název aktivity
Postupné vybavení města lavičkami
Popis aktivity, její zdůvodnění, výčet nejdůležitějších činností v rámci aktivity:

Každoročně bude v rozpočtu uvolňována částka na výsadbu nových stromů, keřů a ostatní
zeleně a současně i dovybavování lokalit lavičkami a popřípadě i dalšími prvky.
Koordinace realizace
Odpovědnost za realizaci
Časový plán realizace
Předpokládané náklady aktivity
Předpokládaný způsob financování
- obecní rozpočet (vlastní zdroje)
Důležitost
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Opatření 3.1.
Zachování a rozvoj kulturního dědictví
Název aktivity
Oprava památky (které)
Popis aktivity, její zdůvodnění, výčet nejdůležitějších činností v rámci aktivity:

V rámci zlepšení prostředí a nové výsadby na městském hřbitově chceme opravit kapličku,
na kterou jsme již v minulosti žádali dotaci.
Koordinace realizace
Město Kostelec na Hané
Odpovědnost za realizaci
zastupitelstvo obce
Časový plán realizace
Rok 2017
Předpokládané náklady aktivity
650 000,00 Kč
Předpokládaný způsob financování
- dotace Ministerstva pro místní rozvoj, 300 tisíc, oprava kapličky? skaličky na městském hřbitově
Důležitost
1

Opatření 3.2.
Podpora spolkové činnosti
Název aktivity
Roční dotace spolkové činnosti
Popis aktivity, její zdůvodnění, výčet nejdůležitějších činností v rámci aktivity:

Roční podpora spolků je již několik roků zakomponována do rozpočtu města konkrétní
částkou, tak i prostory města jsou spolkům zapůjčovány na akce, které pořádají pro
spoluobčany. Bude vybudována úschovna na kroje a další věci k pořádání kulturních a
společenských akcí města. Zde budou uloženy, aby nedocházelo k jejich poškození.
Koordinace realizace
Odpovědnost za realizaci
Časový plán realizace
Předpokládané náklady aktivity
Předpokládaný způsob financování
- obecní rozpočet (vlastní zdroje)
Důležitost

Město Kostelec na Hané
zastupitelstvo obce
Rok 2017
700 000,00 Kč

1

Opatření 3.2.
Podpora spolkové činnosti
Název aktivity
Poskytování prostor spolkům
Popis aktivity, její zdůvodnění, výčet nejdůležitějších činností v rámci aktivity:

Roční podpora spolků je již několik roků zakomponována do rozpočtu města konkrétní
částkou, tak i prostory města jsou spolkům zapůjčovány na akce, které pořádají pro
spoluobčany. Bude vybudována úschovna na kroje a další věci k pořádání kulturních a
společenských akcí města. Zde budou uloženy, aby nedocházelo k jejich poškození.
Koordinace realizace
Odpovědnost za realizaci
Časový plán realizace
Předpokládané náklady aktivity
Předpokládaný způsob financování
- obecní rozpočet (vlastní zdroje)
Důležitost
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Opatření 3.2.
Podpora spolkové činnosti
Název aktivity
Úschovna na kroje
Popis aktivity, její zdůvodnění, výčet nejdůležitějších činností v rámci aktivity:

Roční podpora spolků je již několik roků zakomponována do rozpočtu města konkrétní
částkou, tak i prostory města jsou spolkům zapůjčovány na akce, které pořádají pro
spoluobčany. Bude vybudována úschovna na kroje a další věci k pořádání kulturních a
společenských akcí města. Zde budou uloženy, aby nedocházelo k jejich poškození.
Koordinace realizace
Odpovědnost za realizaci
Časový plán realizace
Předpokládané náklady aktivity
Předpokládaný způsob financování
- obecní rozpočet (vlastní rozpočet)
Důležitost

Město Kostelec na Hané
zastupitelstvo obce
Rok 2016
150 000,00 Kč

1

Opatření 3.3.
Pořádání kulturních akcí
Název aktivity
Každoroční Pořádání plesů
Popis aktivity, její zdůvodnění, výčet nejdůležitějších činností v rámci aktivity:

Dle možností a zájmu občanů města.
Koordinace realizace
Odpovědnost za realizaci
Časový plán realizace
Předpokládané náklady aktivity
Předpokládaný způsob financování
Důležitost

Město Kostelec na Hané
zastupitelstvo obce
Rok 2017
20 000,00 Kč

1

Opatření 3.3.
Pořádání kulturních akcí
Název aktivity
Pořádání dětského dne
Popis aktivity, její zdůvodnění, výčet nejdůležitějších činností v rámci aktivity:

Dle možností a zájmu občanů města.
Koordinace realizace
Odpovědnost za realizaci
Časový plán realizace
Předpokládané náklady aktivity
Předpokládaný způsob financování
Důležitost
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Opatření 3.3.
Pořádání kulturních akcí
Název aktivity
Pořádání divadelních akcí
Popis aktivity, její zdůvodnění, výčet nejdůležitějších činností v rámci aktivity:

Dle možností a zájmu občanů města.
Koordinace realizace
Odpovědnost za realizaci
Časový plán realizace
Předpokládané náklady aktivity
Předpokládaný způsob financování
Důležitost

Město Kostelec na Hané
zastupitelstvo obce
2017
10 000,00 Kč

1

Opatření 3.4.
Název aktivity
Příprava na vybudování budovy pro kulturní akce
Popis aktivity, její zdůvodnění, výčet nejdůležitějších činností v rámci aktivity:

Na základě výsledku jednání o odprodeji sokolovny městu ze strany ČUS, bude následně
řešena možnost přebudování této nemovitosti na multifunkční budovu města a s tím
budou spojené i ostatní úkony této přestavby.
Koordinace realizace
Odpovědnost za realizaci
Časový plán realizace
Předpokládané náklady aktivity
Předpokládaný způsob financování
- obecní rozpočet (vlastní zdroje) + dotace
Důležitost

Město Kostelec na Hané
zastupitelstvo obce
2016 - 2020
1 000 000,00 Kč

1

Opatření 3.4.
Název aktivity

Vybudování multifunkční budovy pro kulturní akce,
semináře
Popis aktivity, její zdůvodnění, výčet nejdůležitějších činností v rámci aktivity:

Na základě výsledku jednání o odprodeji sokolovny městu ze strany ČUS, bude následně
řešena možnost přebudování této nemovitosti na multifunkční budovu města a s tím
budou spojené i ostatní úkony této přestavby.
Koordinace realizace
Odpovědnost za realizaci
Časový plán realizace
Předpokládané náklady aktivity
Předpokládaný způsob financování
- obecní rozpočet (vlastní zdroje) + dotace
Důležitost
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Opatření 4.1.
Auto
Název aktivity
Oprava silnice
Popis aktivity, její zdůvodnění, výčet nejdůležitějších činností v rámci aktivity:

Opravy komunikací - dlouhodobá záležitost s využitím dotací z MMR, špatný stav.
Koordinace realizace
Město Kostelec na Hané
Odpovědnost za realizaci
zastupitelstvo obce
Časový plán realizace
2016 - 2020
Předpokládané náklady aktivity
15 000 000,00 Kč
Předpokládaný způsob financování
- obecní rozpočet (vlastní zdroje) + dotace Ministerstva pro místní rozvoj
Důležitost
1

Opatření 4.2.
Kolo
Název aktivity
Výstavba cyklopruhů
Popis aktivity, její zdůvodnění, výčet nejdůležitějších činností v rámci aktivity:

Okrajová záležitost.
Koordinace realizace
Odpovědnost za realizaci
Časový plán realizace
Předpokládané náklady aktivity
Předpokládaný způsob financování
Důležitost

Město Kostelec na Hané
zastupitelstvo obce

1

Opatření 4.2.
Kolo
Název aktivity
Parkovací stojany na kola
Popis aktivity, její zdůvodnění, výčet nejdůležitějších činností v rámci aktivity:

Okrajová záležitost.
Koordinace realizace
Odpovědnost za realizaci
Časový plán realizace
Předpokládané náklady aktivity
Předpokládaný způsob financování
Důležitost
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zastupitelstvo obce

1
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Opatření 4.3.
Pěšky
Název aktivity
Zastřešení autobusové zastávky
Popis aktivity, její zdůvodnění, výčet nejdůležitějších činností v rámci aktivity:

Zlepšení podmínek pro uživatele hromadné dopravy vůči klimatickým podmínkám,
zajištění 3 nových zastávek, opravy chodníků, které jsou ve špatném technickém stavu,
popřípadě zbudování nových, tam, kde je to možné – bezpečnost chodců.
Koordinace realizace
Odpovědnost za realizaci
Časový plán realizace
Předpokládané náklady aktivity
Předpokládaný způsob financování
- obecní rozpočet (vlastní zdroje)
Důležitost

Město Kostelec na Hané
zastupitelstvo obce
2016 - 2020
250 000,00 Kč

1

Opatření 4.3.
Pěšky
Název aktivity
Oprava chodníků
Popis aktivity, její zdůvodnění, výčet nejdůležitějších činností v rámci aktivity:

Zlepšení podmínek pro uživatele hromadné dopravy vůči klimatickým podmínkám,
zajištění 3 nových zastávek, opravy chodníků, které jsou ve špatném technickém stavu,
popřípadě zbudování nových, tam, kde je to možné – bezpečnost chodců.
Koordinace realizace
Město Kostelec na Hané
Odpovědnost za realizaci
zastupitelstvo obce
Časový plán realizace
2016 - 2020
Předpokládané náklady aktivity
1 500 000,00 Kč
Předpokládaný způsob financování
- obecní rozpočet (vlastní zdroje) + dotace Státního fondu dopravní infrastruktury
Důležitost
1

Opatření 5.1.
Prezentace města a městského úřadu
Název aktivity
Vytvoření nových internetových stránek
Popis aktivity, její zdůvodnění, výčet nejdůležitějších činností v rámci aktivity:

Vytvoření nového Inko systému, který bude odpovídat potřebám a bude splňovat ty
nejvyšší parametry a servis pro občany města, vytvoření nových přehledných stránek
města, zprávy pro občany dostupné jak v internetové podobě, tak i tištěnou formou.
Koordinace realizace
Odpovědnost za realizaci
Časový plán realizace
Předpokládané náklady aktivity
Předpokládaný způsob financování
- obecní rozpočet (vlastní zdroje)
Důležitost
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Opatření 5.1.
Název aktivity

Prezentace města a městského úřadu
Zveřejňování informací na internetu ohledně podpory
spolků a rozvojových aktivit
Popis aktivity, její zdůvodnění, výčet nejdůležitějších činností v rámci aktivity:

Vytvoření nového Inko systému, který bude odpovídat potřebám a bude splňovat ty
nejvyšší parametry a servis pro občany města, vytvoření nových přehledných stránek
města, zprávy pro občany dostupné jak v internetové podobě, tak i tištěnou formou.
Koordinace realizace
Odpovědnost za realizaci
Časový plán realizace
Předpokládané náklady aktivity
Předpokládaný způsob financování
Důležitost

Město Kostelec na Hané
zastupitelstvo obce

1

Opatření 5.1.
Prezentace města a městského úřadu
Název aktivity
Měsíční vydávání zpravodaje
Popis aktivity, její zdůvodnění, výčet nejdůležitějších činností v rámci aktivity:

Vytvoření nového Inko systému, který bude odpovídat potřebám a bude splňovat ty
nejvyšší parametry a servis pro občany města, vytvoření nových přehledných stránek
města, zprávy pro občany dostupné jak v internetové podobě, tak i tištěnou formou.
Koordinace realizace
Odpovědnost za realizaci
Časový plán realizace
Předpokládané náklady aktivity
Předpokládaný způsob financování
Důležitost

Město Kostelec na Hané
zastupitelstvo obce

1

Opatření 5.2.
Spolupráce v regionu
Název aktivity
Spolupráce s Mikroregionem
Popis aktivity, její zdůvodnění, výčet nejdůležitějších činností v rámci aktivity:

Spolupráce v rámci mikroregionu a MAS v rámci reálných možností a situace.
Koordinace realizace
Odpovědnost za realizaci
Časový plán realizace
Předpokládané náklady aktivity
Předpokládaný způsob financování
Důležitost
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Opatření 5.2.
Spolupráce v regionu
Název aktivity
Spolupráce s MAS
Popis aktivity, její zdůvodnění, výčet nejdůležitějších činností v rámci aktivity:

Spolupráce v rámci mikroregionu a MAS v rámci reálných možností a situace.
Koordinace realizace
Odpovědnost za realizaci
Časový plán realizace
Předpokládané náklady aktivity
Předpokládaný způsob financování
Důležitost

Město Kostelec na Hané
zastupitelstvo obce
Rok 2017
90 000,00 Kč

1

Opatření 5.3.
infrastruktura pro cestovní ruch
Název aktivity
Tvorba propagačních materiálů v rámci regionu
Popis aktivity, její zdůvodnění, výčet nejdůležitějších činností v rámci aktivity:

Propagace bude řešena v rámci konkrétních potřeb.
Koordinace realizace
Odpovědnost za realizaci
Časový plán realizace
Předpokládané náklady aktivity
Předpokládaný způsob financování
Důležitost

Město Kostelec na Hané
zastupitelstvo obce

1

Opatření 5.3.
infrastruktura pro cestovní ruch
Název aktivity
Zhotovení propagačních tabulí
Popis aktivity, její zdůvodnění, výčet nejdůležitějších činností v rámci aktivity:

Propagace bude řešena v rámci konkrétních potřeb.
Koordinace realizace
Město Kostelec na Hané
Odpovědnost za realizaci
zastupitelstvo obce
Časový plán realizace
2016-2020
Předpokládané náklady aktivity
200 000,00 Kč
Předpokládaný způsob financování
- obecní rozpočet (vlastní zdroje) + možné dotace
Důležitost
1
Opatření 5.3.
Název aktivity

infrastruktura pro cestovní ruch
Prezentace města na regionálních akcích nebo
organizací (NNO, mateřská centra)
Popis aktivity, její zdůvodnění, výčet nejdůležitějších činností v rámci aktivity:

Propagace bude řešena v rámci konkrétních potřeb.
Koordinace realizace
Odpovědnost za realizaci
Časový plán realizace
Předpokládané náklady aktivity
Předpokládaný způsob financování
Důležitost
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2.1.5 Aktualizace 2020
Aktualizace plánu aktivit z roku 2020 je provedena přidáním samostatného přehledného listu A3 jako
příloha této strategie (Příloha č. 3 – aktualizované aktivity strategie 2020), shrnující a vyhodnocující
plánované aktivity všech programových cílů a opatření.
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B3 Podpora realizace programu
2.1.6 Způsob realizace Programu rozvoje města
V Programu rozvoje město Kostelce na Hané na období 2015 – 2020 byl stanoven nejen obecný směr
rozvoje obce, ale i konkrétní aktivity k naplnění opatření. Protože cílem je, aby tento dokument byl „živý“,
sloužil k rozvoji obce a pomohl při čerpání dotací a neskončil „v šuplíku“ je zapotřebí ujasnit, jak bude
probíhat samotná realizace navrhovaných záměrů. V rámci úspěšného dosažení všech zamýšlených
opatření je nutné zapojit všechny aktéry rozvoje obce (soukromý sektor, neziskový sektor, veřejnost atp.)

Aby realizace dokumentu měla dostatečný spád a aby bylo vůbec možné aktivity realizovat, je třeba
stanovit subjekty a osoby odpovědné nejen za řízení realizace, ale i za výkon a kontrolu plnění jednotlivých
aktivit. S ohledem na velikost obce není nutné zřizovat nové orgány či instituce.

Řídící složka – zastupitelstvo obce zajistí v souvislosti s realizací Programu rozvoje města


iniciaci realizace aktivit



vyhledávání a zajišťování zdrojů financování aktivit Programu rozvoje města



projednání podnětů vztahujících se k realizaci aktivit



projednávání a schvalování změn a aktualizací Programu rozvoje města.

Personální obsazení
Jméno

Organizace/firma/ funkce

Výsledky jednání, zejména schválené znění Monitorovacích zpráv o průběhu realizace Programu rozvoje
obce a aktuální verze Programu rozvoje obce, budou zveřejňovány na internetových stránkách obce.
Řídící složka se bude scházet dle aktuální potřeby nejméně však 1x do roka, v období přípravy rozpočtu na
následující rok.

Výkonná a kontrolní složka – zastupitelstvo obce a obecní úřad zajistí v souvislosti s realizací Programu
rozvoje města:


realizaci Programu rozvoje města, zejména komunikaci s dodavateli, kontrola plnění termínů
realizace



přípravu podkladů pro jednání řídící složky týkající se naplňování realizace Programu rozvoje
města (předání podkladů minimálně 7 dní před jednáním)
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svolání řídící složky v případě potřeby, minimálně 1x za rok v období přípravy rozpočtu
na následující rok



evidence podnětů vztahujících se k doplnění a aktualizaci Programu rozvoje města



činnosti spojené s monitoringem realizace Programu rozvoje města



zveřejňování informací týkajících se Programu rozvoje města na internetových stránkách obce

Personální obsazení
Jméno

Organizace/firma/ funkce

Schválením Programu rozvoje města bude ukončena zpracovatelská fáze. Stanovením odpovědností
a náplní činností osob řídící a výkonné a kontrolní složky jsou položeny základy realizace jednotlivých
aktivit vedoucích k dosažení navrhovaných opatření uvedených v dokumentu. Jednotlivé aktivity budou
realizovány dle jejich významu v rámci priorizace aktivit. Případné změny v průběhu realizaci aktivit
projedná a schválí řídící složka.
Každoročně bude probíhat revize realizovaných a plánovaných aktivit. Informace o průběhu realizace
Programu rozvoje města budou minimálně jednou ročně zveřejněny na internetových stránkách obce.

2.1.7 Monitoring realizace Programu rozvoje obce
Za sledování naplňování opatření Programu rozvoje města je odpovědná Výkonná a kontrolní složka.
Každý rok bude zpracován přehled realizovaných aktivit a plán aktivit na následující období (Monitorovací
zpráva o průběhu realizace Programu rozvoje města). Kromě výše uvedeného bude materiál obsahovat
informace o sledování hodnotících ukazatelů a zdůvodnění odchylek od plánovaného průběhu realizace.
Tento materiál bude sloužit také pro sestavení rozpočtu na následující rok.
Řídící složka obdrží podklady pro jednání minimálně 7 dní před plánovaným setkáním. Materiál, který bude
projednán řídící složkou, slouží k dalšímu rozhodování o úpravě a aktualizaci Programu rozvoje města.
Následně bude materiál zveřejněn na internetových stránkách obce.

2.1.8 Způsob aktualizace Programu rozvoje města
Program rozvoje obce je živým dokumentem, který je nutné revidovat případně aktualizovat dle průběhu
realizace jeho dílčích částí. Podnětem k aktualizaci Programu rozvoje města může být závažná změna
vnějších podmínek, naplnění části Programu rozvoje města, či potřeba stanovení nových opatření.
Podnětem k aktualizaci by neměla být změna politické reprezentace obce. Aktualizace celého dokumentu
proběhne nejpozději v roce 2020.
Dílčí revize dokumentu budou probíhat v případě potřeby, minimálně ke konci každého kalendářního roku,
ve vazbě na formulování dalších realizačních kroků Programu rozvoje města a rozpočet města. Podkladem
pro dílčí revize bude Monitorovací zpráva o průběhu realizace aktivit.
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Změny Programu rozvoje města budou prováděny přímo do dokumentu.
Aktualizace Programu rozvoje města a jeho změny budou schváleny zastupitelstvem města souběžně se
schvalováním ročního rozpočtu a rozpočtového výhledu města. Aktualizovaný Program rozvoje města
bude zveřejněn na internetových stránkách města.
Program rozvoje byl v roce 2020 revidován a podrobně aktualizován. Poslední aktualizace je plánována na
konec roku 2021. Poté bude v roce 2022 zpracován nový strategický rozvojový dokument.

2.1.9 Způsob financování Programu rozvoje města
Základním zdrojem financování rozvojových aktivit jsou vlastní zdroje města. Předpokládá se také
možnost spolufinancování z veřejných rozpočtů (kraje, ČR, fondy EU). Řídící složka, mezi jejíž povinnosti
patří též získávání finančních prostředků, bude usilovat o zapojení soukromého sektoru či nevládních
neziskových organizací. Předpokládané zdroje financování jednotlivých aktivit jsou popsány v kartách
aktivit. V průběhu naplňování Programu rozvoje města bude docházet ke zpřesňování informací o
možnostech finančních zdrojů na jednotlivé aktivity, informace budou uvedeny v kartách aktivit. Tyto
informace bude aktualizovat Výkonná a kontrolní složka.
Program rozvoje města je základním stavebním kamenem pro tvorbu finančního plánu, finančního výhledu
ale i rozpočtu obce na následující rok. Výdaje spojené s naplňováním opatření budou v rozpočtu označeny.
Díky tomu bude mít obec přehled, jaké prostředky na uskutečnění svých rozvojových priorit vynakládá.
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