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Strategický plán rozvoje obce Kosořice je strategickým rozvojovým dokumentem obce,
který představuje plán rozvoje obce od roku 2007 do roku 2013.
Dokument bude sloužit jako podklad pro činnost samosprávy obce Kosořice v souladu
se zásadami regionální politiky Středočeského kraje a také jako dokument pro konkrétní rozvojové
aktivity a projekty, které se v obci připravují.
Strategický dokument představuje společně s územními plány a s rozpočtovými výhledy
základní koncepční dokument obce Kosořice.
V dokumentu jsou jasně specifikovány potřeby a možnosti rozvoje obce Kosořice. Jsou
navrhovány možnosti rozvoje a varianty k zajištění financování těchto rozvojových aktivit
z dostupných dotačních titulů v programovacím období 2007 – 2013.
Dokument obsahuje statistické šetření, které bylo provedeno průzkumem (dotazníky) mezi
občany obce. Je zřejmé, že potřeby našich občanů, kteří v Kosořicích žijí, nás zajímají. Dále byla
provedena statistická šetření z dostupných zdrojů (Český statistický úřad apod.), na jejichž
základě byly zanalyzovány kritické oblasti, které je nutné v obci řešit. V další části dokumentu jsou
pak navrženy prioritní oblasti rozvoje s ohledem na splnění globálního cíle tohoto plánu.

Ing. Tomáš Poslt, starosta obce
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I. METODIKA
Dokument byl zpracován dle Metodiky tvorby lokálních rozvojových strategií, která je
v souladu s regionální politikou ČR a vychází také z regionální politiky Evropské unie.
Při zpracování Strategického plánu obce Kosořice (dále jen SPR) byl kladen důraz na soulad
s těmito dokumenty:
1. národní úroveň
•

Národní strategický referenční rámec ČR 2007 – 2013

•

Národní strategický plán rozvoje venkova ČR na období 2007-2013

2. regionální úroveň
•

Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje

•

Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji - část 1. Analýza

•

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji

•

Koncepce prevence kriminality ve Středočeském kraji na léta 2005-2007

•

Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje

•

Koncepce zdravotnictví ve Středočeském kraji

•

Koncepce EVVO

3. místní úroveň
•

Integrovaná rozvojová strategie Mikroregionu Chlum, duben 2002

•

Program obnovy vesnice - obec Kosořice

Dokumenty v dané úrovni jsou vzájemně provázány a hodnotí východiska, specifika a cíle dané
oblasti rozvoje.
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II. ČÁST VÝCHODISKA
2.1 Úvod
Geograficky se jedná o velmi malé území, které je jako celek z hlediska sledování mimo
rozlišovací úroveň záběru statistické služby (ČSÚ, i jiných šetření). Analýzy proto vycházejí
z následujících dostupných informačních zdrojů:
-

ze statistických údajů ČSÚ

-

z údajů ÚP

-

z ad hoc šetření dotazníky

-

údaje z analýzy města Dobrovice, Středočeského kraje

-

z údajů Programy obnovy venkova obce Kosořice

Základní funkcí analýzy je poskytnout relevantní údaje potřebné k rozhodování. Dokument by měl
identifikovat silné a slabé stránky analyzovaného území ve vybraných klíčových oblastech a na
základě této znalosti by měly být představiteli odpovědnými za rozvoj daného území
identifikovány směry dalšího rozvoje.
SPR musí přinést argumenty pro navrhovaná opatření v podobě identifikace potenciálu pro rozvoj
nebo naopak ohrožení daného území.
Předkládaná analýza nese zásady komplexně zpracovávané analýzy, ale zaměřuje se jen na oblasti
identifikovaného zájmu.
Zkoumaná obec Kosořice může mít vzhledem ke své rozloze a významu v zásadě dvě rozvojové
tendence odvozené od schopnosti vlastního financování:
-

rozvoj zcela nezávislý na okolí podmíněný silným potenciálem a vlastními zdroji
finančních prostředků nebo alespoň jinými zdroji, které potřebné finanční prostředky
použitelné na rozvoj dokáží generovat,

-

rozvoj v souladu (a do značné míry podmíněně) s rozvojem okolních územních celků, nebo
nadřazených územních celků z důvodu nutnosti financovat zamýšlený rozvoj z jiných než
vlastních zdrojů. Těmito jinými územními celky mohou v tomto případě být:

1. Město Dobrovice
2. Město Mladá Boleslav
3. Obec Luštěnice
4. Obce na území Mikroregionu Chlum
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5. Středočeský kraj
6. Region Soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy
Na základě primárního zkoumání se jeví reálná druhá varianta, tedy rozvoj ve vzájemném souladu,
součinnosti a partnerství s ostatními subjekty veřejné nebo samosprávné sféry. Bylo by nanejvýš
vhodné sladit rozvojovou činnost obce s rozvojovými trendy okolních větších měst a dalších
větších celků a zároveň pro své rozvojové vize získat aktivní podporu občanů, neziskových nebo
zájmových organizací, ale především podnikatelů z mikroregionu, případně i z okolí.

2.2 Vymezené území
Obec Kosořice je součástí Mikroregionu Chlum, nachází se 15 km jižně od Mladé Boleslavi a cca
4 km od města Dobrovice.
Základní údaje o Středočeském kraji:
rozloha: 11 015 km2
počet obyvatel: 1 171 200 (2006)
hustota zalidnění: 105 obyv./km2
počet obcí: 1 146
z toho status města: 73
míra nezaměstnanosti: 5,32 % (2006)
Základní údaje o Mikroregionu Chlum:
rozloha: 5094 ha
počet obyvatel: 4420 (2006)
míra nezaměstnanosti: do 4,9 %

Obrázek 1 - Mapa okresu Mladá Boleslav
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Rozloha Mikroregionu Chlum činí 5094 ha. Území mikroregionu tvoří město Dobrovice
(vč. jeho místních částí: Bojetice, Holé Vrchy, Chloumek, Libichov, Sýčina, Týnec a Úherce) a
samostatné obce: Chudíř, Kosořice, Nepřevázka, Němčice a Vinařice. Cílem svazku obcí je
vzájemná pomoc a práce při řešení společných zájmů a realizace programů Evropské unie. Na
území mikroregionu žije 4054 obyvatel (k 31. 12. 2004), v Dobrovici 3063 obyvatel
(k 1. 1. 2007).
Okres Mladá Boleslav se nachází v severní části středních Čech. Řekou Jizerou je rozdělen
přibližně na dvě stejné části, je protáhlého tvaru ve směru od severu k jihu, kde téměř zasahuje až
k samému Labi. Na jihu sousedí s okresem Praha - východ a Nymburk, na západě s okresem
Mělník, na severu s okresy Česká Lípa a Liberec v severních Čechách a na východě s okresy
Semily a Jičín ve východních Čechách.
Na Mladoboleslavsku se vyskytují různé druhy chráněných území. Český ráj je chráněnou
krajinnou oblastí (zasahuje sem svojí jihozápadní částí). Dále jsou zde Národní přírodní památky
Rečkov (výskyt vzácné popelivky sibiřské), Klokočka a Radouč. Mimo to se na území regionu
nalézá několik přírodních památek (Černý orel, Lom u Chrástu, Skalní sruby Jizery, Vrch Baba u
Kosmonos a další). V blízkosti obce je Přírodní park Chlum.

Středočeský kraj zaujímá centrální polohu v Čechách. Velikostí, počtem obcí i obyvatel patří mezi největší kraje České
republiky. Sousedí s krajem Jihočeským, Plzeňským, Ústeckým, Libereckým, Královéhradeckým, Pardubickým, krajem
Vysočina a hl. m. Prahou, které svým územím obklopuje.

Obec Kosořice leží ve Středočeském kraji, 15 km jižně od města Mladá Boleslav, nedaleko
komunikace I. třídy č. 38 spojující Mladou Boleslav a Nymburk. Západně od obce prochází
frekventovaná železniční trať 080 Nymburk - Mladá Boleslav. Nadmořská výška obce je 215 m. n.
m. Přesná zeměpisná poloha je dána zeměpisnými souřadnicemi: 50° 19´ 58" zem. šířky,
14° 58´ 4" zem. délky. Správní území obce tvoří jeden územní celek. Katastrální výměra tohoto
území je 633 ha. Středem obce protéká vodohospodářsky významný tok Vlkava.
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Popis obce
V obci Kosořice trvale bydlí více než 375 obyvatel, převážně v rodinných jedno až dvou
generačních domech. Kosořice leží na křižovatce silnic III/2751 (Kosořice - Rejšice), III/27510
(Kosořice - Charvátce) a III/27511 (Kosořice - Dobrovice). V obci je vybudována síť místních
komunikací.

Obcí

neprochází

žádná

značená

pěší

trasa

KČT.

V

roce

2006

byla vyznačena cykloturistická trasa vedoucí z Dobrovice č. 8155, která v obci navazuje na
cyklotrasu č. 8147. Nejbližší železniční stanice je v obci Voděrady, přibližně 2 km od centra
Kosořic.

Z historie obce:
První zmínka o šlechtickém držiteli vsi je z roku 1347, kdy se uvádí „Gallus de Cossorzicz.“ Ve
druhé polovině 14. století patřily Kosořice k Cetni. Název obce Kosořice je odvozen od zaměstnání
původních obyvatel – kosení nebo sekání. Jasněji to vyplývá ze staršího tvaru Kosařice. Roku
1384 prodal Hašek z Cetně určitý statek Vítkovi z Nyněchova. Před rokem 1407 zde měl určitý
majetek také Tomík z Charvátec. Jako majetek šlechty často měnily majitele. Postupně přešla ves
na vladyky z Újezdu. Po vymření tohoto rodu roku 1456 daroval král Ladislav část pozemků
Milotovi z Hrušova. Další část statků vlastnil Jan Pancíř z Kosořic, boleslavský purkrabí. Toto
území přešlo v roce 1547 do rukou Krajířů z Krajku. Statky Hrušovských z Hrušova byly roku
1567 prodány Jindřichovi z Valdštejna na Dobrovicevsi. Jiný díl, patřící do této doby k
Charvátcům, r. 1555 koupila do purkrabího z Donina Jindřichova manželka Anna z Vartemberka.
Tak splynula ves jedinému majiteli a byla připojena k Dobrovici, pouze s výjimkou dvora,
náležejícího Krajířům z Krajku.
V 15. století byli držiteli kmetského dvora v Kosořících Pancířové z Chlumu, pocházející patrně z
rodu Pancířů ze Smojna. V roce 1610 byly v Kosořicích dva dvory kmetské, koupené od Heníka z
Valdštejna Davidem Plotem z Konařin. Ten majetky spojil a r. 1612 prodal Václavovi Sakovi z
Bohuňovic, dřívějšímu konšelu ze Zálabí u Kolína. Jan Albrecht Sak zemřel r. 1634. Základem
pozdějšího panského dvora se však stal hamfeštní dvůr Maxmiliána Khýna z Khýnu, který byl po
třicetileté válce valdštejnským hejtmanem. Dvůr byl později za hraběnky Eleonory z Valdštejna
upraven do nové barokní podoby. Po třicetileté válce existují podrobnější záznamy o jednotlivých
sedlácích ve vsi. Např. v roce 1652 měl Václav Plaček 105 korců, oséval 40, měl 4 potahy, 10
krav, 15 ovcí a 9 vepřů. Historie 20. století byla zaznamenána v první kronice Kosořic, kterou
začal psát roku 1922 učitel Jan Zeman z Rejšic. Popisovala doby od 12. století až po 1. světovou
válku. Bohužel se ztratila v průběhu 90. let, snad při stěhování Obecního úřadu.
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2.3 Geografická a demografická charakteristika
2.3.1 Geografické a přírodní podmínky

Kosořice

Obrázek 2 - Mapka zájmového území obec Kosořice

Kosořice leží v úrodné intenzívně zemědělsky obhospodařované krajině. Ráz krajiny v okolí obce
udávají vodní plochy (5,1 %). V katastrálním území obce se nacházejí 3 rybníky – Kosořický,
Močický a Mrštín, které jsou intenzívně využívány pro chov ryb. Patří do soustavy vodních ploch
na potoku Vlkavě. Obec se nachází částečně v PHO II b vodního zdroje Luštěnice. Okres Mladá
Boleslav se nachází v subprovincii Česká tabule, která se dále člení na tabuli: Severočeskou,
Středočeskou a Východočeskou, přičemž obec Kosořice se nachází na hranici dvou tabulí –
Severočeské a Středočeské. Podle bližšího zkoumání lze vyvodit, že obec se rozprostírá mezi
Jičínskou pahorkatinou a Jizerskou tabulí.
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Obec Kosořice se nalézá v oblasti T2, která se vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem, velmi
krátkým přechodným obdobím a teplým až mírně teplým jarem a podzimem, krátkou, mírně
teplou a suchou až velmi suchou zimou.
Celkově lze říci, že průměrná roční teplota na Mladoboleslavsku se pohybuje kolem 7 – 9 °C
v závislosti na nadmořské výšce, přičemž Kosořice se nachází v teplejší části, kde se teploty
průměrně pohybují mezi 8 – 9 °C.
Obec se nachází v oblasti s čistým životním prostředím. Dle souhrnného hodnocení kvality
ovzduší (ČHMÚ 1997) je ovzduší v oblasti Kosořic charakterizováno jako mírně znečištěné
(druhá úroveň z pěti).

2.3.2 Demografická charakteristika
Středočeský kraj je s rozlohou 11 015 km2 největším krajem v ČR. K 1. 1. 2006 bylo na území
kraje 1 146 obcí a 12 okresů. Největší počet obcí je v okrese Mladá Boleslav (123 obcí), naopak
nejmenší počet obcí má okres Mělník (70 obcí). Středočeský kraj je charakteristický vysokým
počtem obcí s obyvateli do 2 tisíc, ve kterých žije přibližně 43 % obyvatel. Z celkového počtu obcí
jich má 74 statut města. K 1. 1. 2006 žilo ve Středočeském kraji 1 171 200 obyvatel (nárůst počtu
obyvatel je zde nejvyšší ve srovnání se všemi kraji).
Kosořice svojí polohou spadají do územního obvodu Středočeského kraje, konkrétně do okresu
Mladá Boleslav. Následující tabulka přináší základní informace o demografické situaci na
zájmovém území.
Tabulka 1 - Základní údaje o obci Kosořice

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBCI KOSOŘICE
(STAV K 1. 1. 2007)

Počet obyvatel
Průměrný věk
Počet katastrů
Počet územně
technických jednotek

375
38,4
1
1
Zdroj: Český statistický úřad
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Z celkového počtu 375 obyvatel je 200 žen a 175 mužů. Celkem 199 osob je ekonomicky
aktivních. Pro rozvoj obce je velmi důležité věkové rozvrstvení obyvatel, 71 % obyvatel je ve
věku do 50 let. Za půl století ubylo jen 18,5 % obyvatel, což je oproti jiným zemědělským sídlům
malý úbytek.

Tabulka 2 - Složení obyvatelstva Kosořice podle pohlaví

SLOŽENÍ OBYVATELSTVA KOSOŘICE PODLE POHLAVÍ
(STAV K 1. 1. 2007)

Obyvatelstvo celkem Kosořice
Muži
Ženy

375
175
200

Zdroj: Český statistický úřad

2.3.3 Vzdělanostní struktura
Úroveň vzdělání udává nejvyšší ukončený stupeň školního vzdělání obyvatelstva staršího 15 let.
Věková i vzdělanostní struktura obyvatelstva Středočeského kraje je v rámci republiky průměrná,
v čase však zaznamenává příznivý vývoj.
Úroveň vzdělanosti je vyšší v obcích s větším počtem obyvatel. Nejmenší obce vykazují nejvyšší
podíl obyvatel pouze se základním vzděláním, zatímco zastoupení vysokoškoláků je nejvyšší v
největších městech.
V obci Kosořice je vzdělanostní struktura následující: 6 % obyvatel s vysokoškolským vzděláním,
53 % se středoškolským vzdělání, 40 % se základním vzděláním a 1% nezjištěno.

2.4 Ekonomický potenciál
2.4.1 Ekonomická aktivita obyvatel
Charakteristika obce odpovídá charakteristice celého Mikroregionu Chlum - jedná se o
průmyslově – zemědělskou oblast. O struktuře hospodářství daného území vypovídá jednak
ekonomická aktivita obyvatel a také zaměření podnikatelských subjektů. Úroveň dosaženého
vzdělání obyvatel obce je předpokladem pro zapojení na trh práce. Obyvatelstvo je členěno na
ekonomicky aktivní a neaktivní. Pro ekonomiku je podstatné obyvatelstvo ekonomicky aktivní
(EAP), tj. obyvatelstvo v produktivním věku, které aktivně působí na trhu práce, ať už
v zaměstnání nebo v nezaměstnanosti.
14
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Celkově se ve srovnání s obdobně velkými obcemi v České republice jeví Kosořice jako výrazně
aktivní, což se ostatně odráží i na velice nízké nezaměstnanosti místních obyvatel.
Z hlediska nezaměstnanosti je situace obce Kosořice taková, že je evidováno pouze 6 osob
nezaměstnaných a z celkového počtu 199 ekonomicky aktivních obyvatel jsou nezaměstnány
pouhá 3 % místní populace.

2.4.2 Ekonomická aktivita podnikatelských subjektů
Vzhledem k tomu, že obec Kosořice je malá obec, nachází se zde úměrně tomu nižší počet
ekonomických subjektů. Tento stav je však obvyklý u většiny takto malých obcí v České
republice.
Tabulka 3 - Ekonomické subjekty

EKONOMICKÉ SUBJEKTY
(STAV K 31. 12. 2005)

Město/Obec

Celkem
Fyzické
osoby

Mladá
Boleslav
Dobrovice
Kosořice

Z toho
živnostníci

V tom
Právnické
osoby
Obchodní
společnosti

Z toho
Družstva

Státní
podniky

9 951

7 444

6 835

2 507

729

21

5

664
63

498
46

459
43

166
3

53
3

2
0

0
1

Zdroj: Český statistický úřad

Zde předkládáme tabulku počtu ekonomických subjektů ve sledovaném území. Pro srovnání
uvádíme i údaje města Dobrovice a Mladé Boleslavi. Obě města významně ovlivňují zaměstnanost
obyvatel obce Kosořice.
Tabulka 4 - Počet ekonomických subjektů

POČET EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ
(STAV K 1. 5. 2007)

Právní forma podnikání
Akciová společnost
Družstvo
Komanditní společnost
Nadace
Obecně prospěšná společnost
Společnost s ručením omezeným
Státní podnik
Veřejná obchodní společnost

Dobrovice
8
0
0
0
0
49
2
0

Kosořice
0
0
0
0
0
3
1
0

Mladá Boleslav
55
27
1
18
8
817
15
32

Zdroj: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/

15

Strategický plán obce Kosořice na období 2007- 2013

2.4.3 Nezaměstnanost a zaměstnanost obyvatel obce
Nezaměstnanost v obci je na nízké úrovni, pohybuje se okolo 3 % ve sledovaném období. Je to
dáno především polohou obce (blízkost měst Dobrovice a Mladá Boleslav). Část obyvatel je
zaměstnána v ekonomických subjektech působících v obci, avšak větší část, cca 80 % ekonomicky
aktivních, dojíždí za prací do Dobrovice a Mladé Boleslavi. Výhodou je, že obyvatelé jsou
připraveni jezdit za prací i zábavou do blízkých měst.

2.4.4 Podmínky pro zemědělství
V katastru obce Kosořice je 565 ha zemědělské půdy a 68 ha nezemědělské půdy. Zemědělskou
půdu obhospodařuje největší měrou Zemědělské družstvo Jabkenice a několik soukromě
hospodařících zemědělců. Výlučné postavení má rostlinná výroba, zejména pěstování cukrové
řepy, obilí a zeleniny.
Živočišná výroba je v obci zastoupena pouze chovem drobného zvířectva. Chov ryb probíhá ve
třech rybnících - Kosořickém, Močickém a Mrštínu. Tyto rybníky jsou obhospodařovány
společností Státní rybářství Chlumec nad Cidlinou. V roce 2003 byl Močický rybník odbahněn a
rekultivován.

Tabulka 5 - Bilance půdy

BILANCE PŮDY K 31. 12. 2005 (ha)
Obec

Z toho

Zemědělská
půda

Orná půda Zahrady,
ovocné
sady

Kosořice

565

532

9

V tom

Nezemědělská
půda
Trvalé
travní
porosty

24

68

Lesy

Voda

Zastavěné
plochy

jiné

0

32

11

25

Zdroj: Český statistický úřad
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2.5 Dopravní a technická infrastruktura

Obrázek 3 - Dopravní řešení Středočeského kraje

2.5.1 Dopravní infrastruktura
Kosořice leží na křižovatce silnic III/2751 (Kosořice - Rejšice), III/27510 (Kosořice - Charvátce)
a III/27511 (Kosořice - Dobrovice). V obci je vybudována síť místních komunikací. Obcí
neprochází žádná značená pěší trasa KČT. V roce 2006 byla vyznačena cykloturistická trasa
vedoucí z Dobrovice č. 8155, která v obci navazuje na cyklotrasu č. 8147. Západně od obce
prochází frekventovaná železniční trať 080 Nymburk - Mladá Boleslav. Nejbližší železniční
stanice je v obci Voděrady, přibližně 2 km od centra Kosořic.
Silnice III. třídy v obci Kosořice jsou v období kampaně v nedalekém cukrovaru TTD Dobrovice
přetěžovány nákladní dopravou – převoz cukrové řepy. Na silnicích, které procházejí především
centrem obce, to způsobuje problémy s bezpečností silničního provozu a osob a narušuje to stav
životního prostředí v regionu. V období kampaně je v obci zvýšená hladina hluku, zvýšený stav
emisí z výfukových plynů a vyšší prašnost.
Tento stav má rovněž dopady na zvýšený podíl opotřebení silničního povrchu. Místní komunikace
v obci jsou částečně zpevněné.
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Mimo obec Kosořice vyjíždí do zaměstnání a do školských zařízení denně 200 osob. Dopravní
obslužnost v obci je zajištěna dopravními společnostmi Transcentrum bus s. r. o. a Okresní
autobusovou dopravou Kolín s. r. o. Přes obec vede několik linek, které zajišťují dopravní spojení
obcí do města Dobrovice i do Mladé Boleslavi.
V roce 2005 byly přemístěny autobusové zastávky z problematické křižovatky do klidnější části
obce, čímž se zvýšila bezpečnost cestujících občanů i projíždějících řidičů. V budoucnosti je nutné
řešit otázku bezpečnějšího přístupu k těmto zastávkám.

Obrázek 4 - Dopravní řešení v zájmovém území Kosořice

Letiště Mladá Boleslav je zaměřeno na sportovní letecký provoz a provoz letadel všeobecného
letectví. Provozovatelem je AK Mladá Boleslav, o. s.
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2.5.2 Technická infrastruktura
→ Kanalizace
Obec nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody od trvale
žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí do čistírny
odpadních vod Dobrovice (67 %), případně jsou zachyceny v septiku, jejíž přepady jsou zaústěny
do dešťové kanalizace (33 %). Jímek je v obci 90, septiků je 39. S ohledem na shromažďování a
likvidaci splaškových vod je zřejmé, že část vod uniká do půdy a může kontaminovat místní
vodoteče a horninové prostředí. Dešťová voda je v obci odváděna dešťovou kanalizací, která je ve
správě obce s vyústěním do potoka Vlkava. Dešťová kanalizace je dlouhá cca 1500 m a je
z betonových trub o profilu 400 mm. Svou funkci v odvedení dešťových vod plní prozatím
uspokojivě. Územní plán předpokládá vybudování splaškové kanalizace a výstavbu vlastní
čistírny odpadních vod.
→ Voda
Obec je napojena na skupinový vodovod Luštěnice. Provozovatelem vodovodu jsou Vodovody a
kanalizace Mladá Boleslav a. s., vlastníkem vodovodu je obec Kosořice. Vodovod byl v obci
vybudován v roce 1975. Vodovod využívá trvale 100 % všech obyvatel a přechodně 60 %. Obec
je zásobena vodou gravitací z vodojemu Luštěnicích (200 m3).

Vodovod je vyroben

z nezávadných materiálů jako je PVC a PE. Celková délka sítě je 5 537 m. Tlakové poměry ve
vodovodní síti jsou v normě.
Kvalita pitné vody kromě zvýšeného množství síranů a vápníku vyhovuje jako pitná voda. Na síti
je umístěno celkem 12 hydrantů. Čtyři z nich jsou určeny jako protipožární, jako odběrní místo
požární vody. V obci je k dispozici obecní vodárna, v létě vhodná k odběru vody k zálivce zeleně.
→ Plynofikace
V obci byla dokončena plynofikace v roce 2001. Bylo zřízeno 60 % přípojek za účelem změny
vytápění na ekologičtější palivo. Tímto krokem bylo relativně sníženo množství emisí v ovzduší.
→ Rozvody elektrické energie
Obec je zásobována elektrickou energií ze tří stožárových trafostanic 22/0,4 kV napájených
z elektrického nadzemního vedení 22 kV z nadřazené rozvodny 110/22 kV Dražice nad Jizerou,
ČEZ Distribuce a. s. V roce 2007 proběhla kabelizace rozvodů v části obce. Pro potřeby napojení
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nově zasíťovaných 20- ti stavebních pozemků byla vybudována nová kiosková trafostanice 22/0,4
kV. V plánu je rovněž pokračování s kabelizací i do ostatních částí obce.
→ Veřejná telekomunikační síť
Telefonní síť je vedena v obci ze síťového rozvaděče SR 14, který je umístěn v centru obce. Mimo
uvedené pevné telefonní sítě je na území obce vybudována síť vykrývačů signálu všech tří na trhu
působících operátorů mobilních operátorů (Telefónica O2, T-mobile a Vodafone).
K internetu je možné se připojit přes modem z pevné sítě (Telefónica O2 Czech Republic), popř.
lze využít mikrovlnného nebo WIFI připojení od několika poskytovatelů (Dragon, WIFI Týnec,
Cerberos aj.).
→ Veřejné osvětlení, veřejný rozhlas
Veřejné osvětlení a rozhlas jsou v majetku obce a probíhá zde pouze pravidelná údržba. Je
plánována změna a oprava stávajícího zařízení, jelikož je zde vedeno nadzemním způsobem.
Rekonstrukce rozvodů a jednotlivých osvětlovacích bodů proběhne společně s kabelizací rozvodů
elektrické energie.

2.6 Služby pro obyvatele obce
2.6.1 Bydlení
V roce 2001 bylo v Kosořicích celkem 124 domů, z toho 98 trvale obydlených. Ve správním
území obce je celkem 158 bytů, trvale obydlených bytů 130, převážná část je osídlena v rodinných
domech a 13 bytů je ve třech bytových domech. Na území obce je dále 6 bytů, které slouží
k rekreaci. Poměrně velký počet je neobydlených bytů v neobydlených domech a to celkem 27.
Dále se v obci připravují pozemky na výstavbu 20 rodinných domů, soukromý investor začal
budovat dalších 20 rodinných domů.
27
6
0

158
Domy
Domy ve správě obce
Byty sloužící k rekreaci
Neobydlené

Graf 1 - Přehled bytů v Kosořicích
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2.6.2 Školství
V obci Kosořice je k dispozici mateřská škola, která sídlí v centru obce společně s Obecním
úřadem. Většina starších dětí denně dojíždí do základní školy do Dobrovice, nebo do střední,
odborné nebo vysoké školy do Mladé Boleslavi.

2.6.3 Zdravotnictví a sociální péče
Zdravotní péče není v obci plně zajištěna. Praktičtí lékaři jsou k dispozici v Dobrovici a
v Luštěnicích. Kompletní zdravotní péče, včetně pohotovostní služby a Rychlé záchranné služby
je k dispozici v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav a. s.
Obec Kosořice nemá žádné pečovatelské služby pro seniory, zdravotně postižené. Obyvatelé obce
jsou v přímé působnosti města Dobrovice a obce Luštěnice.

2.6.4 Občanská vybavenost
V Kosořicích je pošta doručována doručovatelkou z pošty v Dobrovici. Pro obyvatelé obce je
k dispozici obchod se smíšeným zbožím a restaurace. Také zde fungují služby jako je truhlářství,
klempířství a pokrývačství, kadeřnictví, prodejna autodílů, autodoprava, stavební činnost.

2.6.5 Volný čas v obci
Obyvatelé Kosořic mohou trávit volný čas sportem, procházkami, či jízdou na kole v okolí obce.
V jižní části obce je sportoviště na kopanou vybavené kabinami, sociálním zařízením, restaurací.
Je zde také taneční parket, kde se v létě pořádají kulturní a taneční zábavy pod širým nebem. Pro
děti je zde vybudováno dětské hřiště. Další se nachází v parku v centru obce.
V obci si obyvatelé mohou půjčit knihy a časopisy v obecní knihovně, kde je také možnost využít
bezplatného přístupu na internet.
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Fungují zde i spolky s dlouholetou tradicí. Je zde Sbor dobrovolných hasičů, rok vzniku 1886, TJ
Sokol a místní spolek Svazu žen. Tyto spolky připravují různé kulturní, společenské a sportovní
akce, nechybějí ani soutěže, besedy a přednášky.
V obci působí tyto spolky:
•

TJ Sokol Kosořice (http://www.sokol-kosorice.cz)

•

Sbor dobrovolných hasičů

•

Místní pobočka svazu žen

Společenské akce, které se v obci pořádají:
•

Zájezdy do divadel a na výstavy

•

Dětský den

•

Okrsková soutěž SDH

•

Rozsvěcení vánočního stromu

•

Taneční zábavy

2.7 Cestovní ruch
Tato malá obec v Středočeském kraji nabízí turistům malebné prostředí u rybníků a v lesích kolem
obce. Jsou zde objekty památkového zájmu, například areál hospodářského dvora s klenutou
bránu, kaple na návsi s pamětní deskou pro padlé za 1. světové války a bustou T. G. Masaryka,
socha u sv. Jana Nepomuckého, která je památkově chráněným objektem. V obci je k vidění socha
Panny Marie Immacaluty z roku 1883, kříž u mostu z roku 1867 a kříž u Štěpánových z konce 18.
století.
Středem obce Kosořice protéká vodohospodářsky významný tok Vlkava. Kosořice mohou turisty
přilákat na venkovský ráz krajiny a vycházky po okolí.
Infrastruktura pro cestovní ruch
V obci se nachází jedna hospoda, možnost ubytování zde zcela chybí. Nejbližší možnost
ubytování je v Dobrovici.
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Nyní vyjmenujme některé blízké turistické cíle:
Památník Bedřicha Smetany – Jabkenice – vzdálenost 3,6 km
Jabkenická myslivna v blízkosti rozsáhlé obory byla původně sídlem lesního úřadu knížat ThurnTaxisů. Od r. 1875 zde působil zeť Bedřicha Smetany Josef Schwarz, manžel jeho dcery Žofie. U
nich prožil hluchý Smetana se svou rodinou poslední léta života a vznikla zde i řada jeho
nejvýznamnějších děl. Jádrem expozice jsou interiéry Smetanovy pracovny a rodinného salónu.
Zámek Loučeň – vzdálenost 6,3 km
Nejstarší zmínka o Loučni pochází již z roku 1223, ale samotný zámek byl vystavěn na popud
hraběte Arnošta z Valdštejna v barokním slohu až o téměř 500 roků později, konkrétně v letech
1704-1714. roce 1929 byl zámek Loučeň poprvé částečně zpřístupněn veřejnosti. Po druhé
světové válce proběhla konfiskace a např. v 50. letech sloužil zámek jako výcvikové středisko
ČSD.
Od roku 2001 je majetkem akciové společnosti Loučeň, která jej opět zpřístupnila veřejnosti
(7. 7. 2007) a zajišťuje mimo samotných prohlídek i řadu doprovodných programů a služeb.
Zřícenina hradu Dražice – Benátky nad Jizerou – vzdálenost 7,5 km
Zříceninu hradu Draždice nalezneme v údolí řeky Jizery. Hrad byl postaven pro pány z Dražic v
polovině 13. století. Významným obyvatelem hradu byl pražský arcibiskup Jan z Dražic. Od 16.
století je hrad neobydlen a považován za zříceninu. Hrad lze navštívit celoročně.
Hrad v Mladé Boleslavi – Mladá Boleslav – vzdálenost 9 km
Původní hradiště z konce 10. století bylo ve 13. a 14. století přestavěno na kamenný hrad. V 16.
století došlo k přestavbě na renesanční zámek a v 18. století na kasárna. Od roku 1972 zde sídlí
muzeum, které nabízí stálou expozici Paměť města (Kapitoly z historie Mladé Boleslavi). Další
stálé expozice zahrnují výstavy ze sbírek muzea, zaměřené výtvarně, jubilejně a tématicky. V
areálu hradu je kavárna a Státní okresní archiv. Otevřeno celoročně, denně mimo pondělí, květenzáří 9-12 a 13-17, říjen-duben 9-12 a 13-16.

2.8 Životní prostředí v obci
Kosořice se nacházejí v oblasti s velmi čistým životním prostředím. Podle šetření ČHMÚ v roce
1997 byla prokázána úroveň znečištění 2 ze škály 5. V této úrovni se nachází zhruba 60 % území

23

Strategický plán obce Kosořice na období 2007- 2013

České republiky. Na území obce nejsou podle Registru emisí a zdrojů znečištění registrovány
velké ani střední zdroje znečištění.
Polovina všech domácností v obci vytápí zemním plynem. Území obce leží v oblasti 1, což
znamená velmi nízké radonové riziko z geologického podloží.
V Kosořicích je sběrné místo na svoz separovaného odpadu. Centrální svoz odpadu je zajištěn
společností COMPAG s. r. o. Divoké skládky nejsou v obci zaznamenány. Podnikatelé, kteří
provozují svou činnost v obci, nezpůsobují znečištění životního prostředí.
Hlavní problém znečištění je silniční doprava v obci. Nákladní auta, která v době kampaně
převáží cukrovou řepu do cukrovaru, zhoršují životní prostředí v obci. Zvyšuje se hluková zátěž,
množství prachu a do vzduchu uniká velké množství výfukových plynů.
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III. ČÁST: STATISTICKÁ ŠETŘENÍ
3.1 Zaměření, organizace a metoda průzkumu
Sociologický průzkum byl proveden metodou vyplňování standardizovaných dotazníků občany obce
Kosořice. Tisk, rozdání a zpětný sběr dotazníků zabezpečovali zástupci Obecního úřadu Kosořice.
Šetření bylo dobrovolné, anonymní, nebyla uváděna jména a ani adresy dotázaných.
Dotazník obsahoval 20 metodických otázek k obsahovým problémům průzkumu a 7 otázek pro
identifikaci respondenta.
V případě zájmu byl dotazník k dispozici na Obecním úřadě v Kosořicích a na internetových stránkách
http://www.kosorice.cz.
Z důvodu zachování anonymity vložili občané vyplněné dotazníky zpět do obálky a zalepili je.
Vyplněné dotazníky byly vybrány ve dnech 8. – 9. září 2007. Občané mohli také využít schránku
Obecního úřadu nebo dotazník odevzdat v době úředních hodin přímo do kanceláře.
Ti, kteří využili elektronické formy dotazníku, jej mohli poslat na adresu ou@kosorice.cz.

3.2 Základní poznatky z průzkumu
→ 61 % dotázaných hodnotí pracovní příležitosti, sportovní akce, kulturu, dostupnost bydlení,
infrastrukturu sociální, technickou a dopravní, životní prostředí a cestovní ruch jako dobré.
→ 70 % obyvatel obce vypovědělo, že obecní zastupitelstvo pracuje dobře.
→ 70 % dotázaných si myslí, že by se měla obec do budoucna soustředit na bezpečnost v obci
Kosořice (nepřizpůsobiví občané, doprava).
→ 50% dotázaných upozornila na zapojení mladistvích a dětí do projektů, které bude pořádat obec
Kosořice.
→ Respondenti upozorňují na nutnost rozšíření sociální péče a to především pro seniory.
→ 95 % respondentů získává informace z obecního rozhlasu.
→ V dalších letech by se měla obec zajímat o zvýšení pracovních příležitostí v obci ve spolupráci
s mladými v obci, začínajícími podnikateli a zemědělci.
→ S nabídkou kultury v Kosořicích je polovina dotázaných spokojena.
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→ 80 % dotázaných hodnotí mírné zlepšení obce uvnitř i v okolí včetně životního prostředí.
→ Více jak polovina respondentů žije v Kosořicích od narození.

3.3 Složení souboru dotázaných
Do oběhu bylo dáno 125 dotazníků. K vyhodnocení bylo sebráno a vyhodnoceno 51 dotazník, z toho
44 dotazníky (se všemi údaji) a 7 dotazníků bez identifikace pohlaví, věku. Z celkového počtu 44 bylo
16 vyhodnoceno ženami a 28 muži.

Graf 2 - Rozdělení respondentů podle pohlaví

Další důležitý fakt při hodnocení základních fází rozvoje obce je věk respondentů. Věková struktura je
v obci rozmanitá, nejvíce zastoupená je věková hranice od 25 do 50 let věku.
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Graf 3 - Rozdělení respondentů podle věku

3.4 Výsledky průzkumu
1. Obyvatelé žijící v obci od narození hodnotí svou obec
→ Nic mi nechybí, stávající stav je vyhovující pro 3 osoby, které vyplnily dotazník.
→ V obci výrazně chybí sportovní aktivity (venku, uvnitř) a obecní kulturní dům - vypovědělo 21
dotázaný.
2. Obyvatelé žijící v obci více než 20 let hodnotí svou obec
→ Nic mi nechybí, stávající stav je vyhovující pro 4 osoby, které vyplnily dotazník
→ V obci výrazně chybí cyklostezka, kulturní dům, hřiště pro organizované i neorganizované
sportovní hry. Důležité jsou také pracovní příležitosti, podnikatelské možnosti. Takto
reagovalo 8 dotázaných.
3. Obyvatelé žijící v obci od 5 do 20 let hodnotí svou obec
→ Nic mi nechybí, stávající stav je vyhovující pro 1 osobu, která vyplnila dotazník
→ V obci výrazně chybí cyklostezka, kulturní dům, hřiště pro organizované i neorganizované
sportovní hry. Důležité jsou také pracovní příležitosti, podnikatelské možnosti. Takto
reagovalo 5 dotázaných.
4. Obyvatelé žijící v obci méně než 5 let hodnotí svou obec
→ Nic mi nechybí, stávající stav je vyhovující pro 1 osobu, která vyplnila dotazník
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→ V obci výrazně chybí cyklostezka, kulturní dům, hřiště pro organizované i neorganizované
sportovní hry. Důležité jsou také pracovní příležitosti, podnikatelské možnosti. Takto reagovali
3 dotázaní.

Graf 4 - Rozdělení respondentů podle délky života v obci Kosořice

Výsledky z průzkumu: "Jaký je vztah ke změnám v obci?"
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Graf 5 - Výsledky z průzkumu - vyjádření respondentů ke změnám v obci
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→ 40 % dotázaných vyžadují změny v obci

→

90 % dotázaných zůstane bydlet v Kosořicích.

IV. ČÁST ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE KOSOŘICE
V této části dokumentu se budeme věnovat rozvojovému plánu obce Kosořice, který vychází
z provedených analýz a dotazníkového šetření mezi obyvateli obce.

4.1 Strategická vize
„Kosořice – obec umožňující návštěvníkům rekreaci zaměřenou na aktivní turistiku a
volnočasové a sportovní vyžití mladých z celého regionu a vytvářející zázemí města Dobrovice a
obce Luštěnice pro trvalé bydlení“.
Na základě provedené sociálně ekonomické analýzy (včetně dotazníkového šetření a SWOT analýz)
lze konstatovat, že obec Kosořice má podobný charakter jako všechny obce ve Středočeském kraji.
Z hlediska ekonomického rozvoje by se měla obec zaměřit především na tvorbu přirozeného
venkovského prostředí, které bude využíváno jak pro tvorbu specifických produktů oblasti cestovního
ruchu, tak pro nabídku venkovského bydlení. V návaznosti na rozvoj ČR a bydlení dojde i k rozvoji
MSP a tvorbě nových pracovních míst.
Tyto dva směry budou v dlouhodobém období nejvýznamnějším faktorem podporujícím hospodářský
rozvoj obce.
Zdůvodnění:
Cestovní ruch má významný podíl na tvorbě HDP v ČR - Rozvoj „venkovské turistiky“, především
eko - a agroturistika je velkým trendem v zemích EU. Obec má předpoklady pro tvorbu těchto
produktů.
Pro oblast rozvoje CR jsou:
-

blízkost města Prahy a Mladé Boleslavi

-

velmi čisté životní prostředí

-

velké množství zemědělské a lesní půdy

29

Strategický plán obce Kosořice na období 2007- 2013

-

dostatek lidských zdrojů

Současný odliv venkovských obyvatel do větších měst se již zastavuje, lidé si začínají uvědomovat
výhody venkovského bydlení, i proto již nyní v obci evidují poptávku po připravovaných plochách pro
výstavbu rodinných domů. V souvislosti s nárůstem obyvatel dojde i k daňové výtěžnosti obcí.
Předpoklady pro rozvoj venkovského bydlení:
-

dobrá dojezdová vzdálenost do velkých měst

-

dostatek pozemků ve vlastnictví určených pro bydlení

-

dostatek pracovních příležitostí ve velkých městech (např. Mladá Boleslav)

4.2 SWOT ANALÝZA
Silné stránky

Slabé stránky

® blízkost hlavního silničního tahu

® nevyřešená strategie pro rozvoj obcí

® dostupnost služeb města Dobrovice

® vysoce nebezpečný průchod chodců

® existence

ploch

pro

sportovní/rekreační plochy

v obci
® omezené

® prostory pro podnikání
zemědělské usedlosti
míra

pro

pracovní

příležitosti

® blízkost vodních ploch (rybníky) a
® vysoká

možnosti

® omezené možnosti pro kulturní vyžití
® nedostatek bydlení v RD

spolkového

života

® omezená dopravní obslužnost nejen ve

obyvatel

dnech pracovního volna
® úzká kvalifikace obyvatel
® nízká

diverzifikace

zemědělských

činností
® závislost na pracovních příležitostech
město Mladá Boleslav, Dobrovice
® nedostatečná propagace zajímavých
aktivit v obci
Příležitosti
® vzájemná

Rizika
výpomoc

obcí

v rámci

Mikroregionu Chlum
® rozvoj okolí rybníků jako volnočasový
areál

® stagnace rozvoje v důsledku příliš
velké závislosti strategie na městu
Dobrovice
® ekonomický tlak z důvodu reformy

30

Strategický plán obce Kosořice na období 2007- 2013

® rozvoj

společných

služeb

pro

veřejné správy na počet administrativy

obyvatele obce
® rozvoj bydlení a podpora mladých lidí

v obci
® vysoká míra nezaměstnanosti v obci

® možnost podnikání v zemědělských
usedlostech

4.3 Cíle a priority
Při zpracování této rozvojové strategie byl stanoven hlavní cíl rozvoje obce, který odpovídá výše
uvedené strategické vizi.
Globální cíl je v souladu s celostátním pohledem na danou obec, charakterizuje výchozí situaci. A je
stanoven takto:
Obec Kosořice – zelené místo pro život, bydlení, s pracovními i volnočasovými možnostmi. Příjemné
místo pro občany a návštěvníky s dostatkem atraktivit a různých akcí.
Cíle jednotlivých oblastí byly navrženy především s přihlédnutím k následujícím stanoviskům:
-

současný profil regionu

-

strategická vize regionu

-

globální cíle regionu

-

SWOT analýzy

-

výsledky průzkumu názorů občanů

-

aktuální problémy obce

-

aktuální návrhy samosprávy obce

Na globální cíl navazují strategické cíle, které se pak rozpadají do prioritních rozvojových os.
Z tohoto je zřejmá provázanost a zpětná vazba na splnění předem stanoveného globálního cíle.
Strategické cíle představují ukazatel pro rozvoj dané obce a informace o stavu, kterého by mělo být
dosaženo realizací navržených rozvojových aktivit. Strategické cíle se odvozují od vizí oblastí,
globálního cíle a výsledků SWOT analýz.
Stanovení strategických cílů navazuje na výběr kritických oblastí a tvoří základ pro přijímání
rozhodnutí o opatřeních a rozvojových aktivitách.
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Strategický cílem obce Kosořice je rozvíjet potenciál.
Strategické cíle:
•

zkvalitnění životního prostředí včetně technické infrastruktury,

•

rozvoj a podpora trvalého bydlení v obci,

•

nepřímá podpora vzniku nových pracovních míst, včetně podpory dalšího profesního
vzdělávání zaměstnanců,

•

rozšíření turistické infrastruktury a nabídky doplňkových služeb včetně volnočasových
aktivit.

Základní myšlenkou Strategického plánu rozvoje obce Kosořice je usilovat o zkvalitnění životního
prostředí včetně technické infrastruktury. Dále rozvoj a podpora trvalého bydlení v obci, nepřímá
podpora vzniku pracovních míst, včetně podpory dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců, a
nabídky doplňkových služeb pro volný čas.
Z tohoto cíle vyplynuly priority a opatření naplňující vizi. Jedná se o typické oblasti, které jsou
zpravidla identifikovány a řešeny v regionech jako hlavní články jejich strategií. Prioritní oblasti
rozvoje konkretizují střednědobé úkoly rozvoje dané oblasti. Navržené prioritní oblasti rozvoje by
měly být výstižné (logické provázání se strategickými cíli), výběrové (koncentrace na danou oblast),
provázané (zajištění synergetického efektu) a adresné (přesně stanovené, kdo bude garantem a
realizátorem).
Zde přikládáme výčet prioritních oblastí rozvoje a dále následuje bližší popis prioritních oblastí
rozvoje:
•

Priorita 1- Bydlení a občanská vybavenost

•

Priorita 2 - Podpora podnikání, zaměstnanost a trh práce

•

Priorita 3 - Turistika a cestovní ruch

•

Priorita 4 - Revitalizace životního prostředí a životního stylu
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PRIORITA 1. Bydlení a občanská vybavenost
Strategický cíl:
Cílem tohoto opatření je zkvalitnit podmínky pro bydlení místních obyvatel, přilákat mladé lidi do
obce, zkvalitnit a rozšířit nabídku občanské vybavenosti tak, aby byly zlepšeny životní podmínky
obyvatel v obci. Součástí opatření jsou i vybudování místních komunikací a zlepšení technické
infrastruktury.
Opatření IA: Obecní dům
Popis opatření 1A:
V současné době v obci není kvalitní zázemí pro setkávání občanů, pro pořádání různých obecních
aktivit apod. Tato infrastruktura zde citelně chybí. Záměrem opatření je zkvalitnit občanskou
vybavenost a vzhled obce.
Rozvojové aktivity 1A:
• vybudování obecního domu
Opatření IB: Chodníky a komunikace
Popis opatření 1B:
Obcí Kosořice vede silnice III. Třídy, která nevyhovuje stávajícím normám. Záměrem opatření je
zlepšit stav místních komunikací, vybudovat chodníky a přechody pro chodce. Tato opatření povedou
ke zlepšení dopravní situace v obci, zvýšení bezpečnosti v obci a ke zlepšení celkového vzhledu obce.
Rozvojové aktivity 1B:
• vybudování chodníků
• oprava místních komunikací
• vybudování přechodů pro chodce

Realizátor: Obec Kosořice, případně nestátní neziskové organizace
Doba realizace: 2008 - 2010
Odhadované náklady: cca 10,5 mil. Kč
Zdroje financování:
• Obecní rozpočet
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•
•

Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy
Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 - 2013

Vazba na další opatření:
Priorita 2. - Podpora podnikání, zaměstnanost a trh práce
•

Opatření 2B: Vzdělávání

Priorita 3. Turistika a cestovní ruch
•

Opatření 3A: Lesopark včetně odpočinkové zóny

Priorita 4. Revitalizace životního prostředí a životního stylu
•
•

Opatření 4A – Životní prostředí
Opatření 4B – Životní styl
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PRIORITA 2.

Podpora podnikání, zaměstnanost a trh práce

Strategický cíl:
Podpora podnikání, vznik nových pracovních míst, případně i podpora dalšího profesního vzdělávání,
má přímý vliv na rozvoj daného území. Obec Kosořice je malou obcí ležící cca 4 km od města
Dobrovice a cca 15 km od Mladé Boleslavi. Především blízkost Mladé Boleslavi (Škoda Auto a. s.) je
zárukou nabídky kvalitních pracovních míst. Přesto vedení obce podporuje vznik nových
podnikatelských aktivit, a to především v oblasti řemesel a služeb. Tuto podporu však obec může dát
nepřímo, to znamená, že bude připravovat pozemky pro vstup investora, případně odprodá pozemky či
budovy, které budou vhodné pro podnikání.
Opatření 2A: Podnikání a vznik nových pracovních míst
Popis opatření 2A:
Záměrem opatření je aktivní komunikace s případnými investory, developery a ostatními
podnikatelskými subjekty s cílem vybudování nových prostor k podnikání a vzniku nových pracovních
míst.
Rozvojové aktivity 2A:
• konference, kulaté stoly, jednání
Opatření 2B: Vzdělávání
Popis opatření 2B:
Toto opatření je zaměřeno na vzdělávání obyvatel žijících a pracujících v obci. Toto opatření bude
realizováno spíše podnikatelskými nebo vzdělávacími institucemi. Cílem opatření je zlepšit
vzdělanostní strukturu obyvatel v obci.
Rozvojové aktivity 2B:
• školení, semináře, kurzy apod.
Realizátor: Podnikatelské subjekty, vzdělávací instituce popř. obec Kosořice
Doba realizace: 2008 - 2010
Odhadované náklady: není stanoveno
Zdroje financování:
• Obecní rozpočet
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•

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Vazba na další opatření:
Priorita 1. - Bydlení a občanská vybavenost
•

Opatření IB: Chodníky a komunikace

Priorita 3. Turistika a cestovní ruch
•

Opatření 3A: Lesopark včetně odpočinkové zóny

Priorita 4. Revitalizace životního prostředí a životního stylu
•
•

Opatření 4A – Životní prostředí
Opatření 4B – Životní styl
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PRIORITA 3.

Turistika a cestovní ruch

Strategický cíl:
Rozvoj turistického potencionálu obce s důrazem na rozvoj atraktivit, související infrastruktury a
doplňkových služeb.
Opatření 3A: Lesopark včetně odpočinkové zóny
Popis opatření 3A:
V blízkosti sportovního areálu obce Kosořice se nachází stávající nevyužitá plocha. Tato plocha v sobě
skrývá určitý rozvojový potenciál pro turistiku i trávení volného času občanů Kosořic. Záměrem
opatření je vytvořit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v obci, volnočasovému využití prostoru,
zlepšení vzhledu obce a v neposlední řadě i celkovému zlepšení životního prostředí.
Rozvojové aktivity 3A:
• vznik lesoparku včetně přístupových cest a odpočinkových míst,
• vznik nových lokálních akcí menšího rozsahu,
• tvorba propagačních materiálů obce.
Opatření 3B: Propagace
Popis opatření 3B:
Součástí opatření je i vznik nových lokálních tradic, akcí menšího rozsahu, doplňkových propagačních
předmětů a propagace obce jako takové.
Rozvojové aktivity 3B:
• vznik nových lokálních akcí menšího rozsahu
• tvorba propagačních materiálů obce
Realizátor: Obec Kosořice, případně nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty
Doba realizace: 2008 - 2010
Odhadované náklady: cca 1,5 mil. Kč
Zdroje financování:
• Obecní rozpočet
• Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy
• Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 - 2013
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Vazba na další opatření:
Priorita 2. - Podpora podnikání, zaměstnanost a trh práce
•

Opatření 2A: Podnikání a vznik nových pracovních míst

Priorita 4. Revitalizace životního prostředí a životního stylu
•
•

Opatření 4A – Životní prostředí
Opatření 4B – Životní styl
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PRIORITA 4.

Revitalizace životního prostředí a životního stylu

Strategický cíl:
Cílem projektu je podpořit rozvoj ochrany životního prostředí v obci. Zvýšit informovanost občanů o
nutnosti třídit odpady a chránit životní prostředí.
Opatření 4A – Životní prostředí
Popis opatření:
Opatření je zaměřeno na rozšíření stávajícího sběrného místa v obci pro zvýšení kvality sběru
tříděného odpadu, dále dojde k rekonstrukci stávající příjezdové komunikace. Součástí opatření jsou i
neinvestiční akce malého rozsahu na podporu informovanosti občanů. Tyto akce budou zaměřeny na
enviromentální vzdělávání.
Rozvojové aktivity 4A:
• rozšířit stávající sběrné místo v obci pro zvýšení kvality sběru tříděného odpadu
• rekonstrukce stávající příjezdové komunikace
• nákup technologie pro třídění odpadu
• nákup sběrných nádob
• informační akce zaměřená na životní prostředí
Opatření 4B – Životní styl
Popis opatření:
Opatření se soustřeďuje na ostatní akce investičního i neinvestičního charakteru, které nejsou zahrnuty
v ostatních opatření a povedou k zastavení propadu venkovského prostoru a nastartují rozvoj obce
Kosořice.
Rozvojové aktivity 4B:
• zapojení občanů do veřejného života
• vznik nestátních neziskových organizací
• společná setkávání
Realizátor: Obec Kosořice, popř. nestátní neziskové organizace
Doba realizace: 2009 - 2013
Odhadované náklady: cca 3 mil. Kč
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Zdroje financování:
• Obecní rozpočet
• Operační program Životní prostředí
• Program rozvoje venkova
Vazba na další opatření:
Priorita 2. - Podpora podnikání, zaměstnanost a trh práce
•

Opatření 2B: Vzdělávání

Priorita 3. Turistika a cestovní ruch
•

Opatření 3A: Lesopark včetně odpočinkové zóny
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4.4 Monitorovací ukazatele
Monitorovací ukazatele vyjadřují naplnění Strategického plánu (globálního cíle a strategických cílů).
Zvolené ukazatele naplňují efektivitu realizace dílčích opatření a projektů a propojenost souvisejících
aktivit. Vyhodnocení a porovnání ukazatelů bude vypovídat o rozvoji obce a naplňování zvolené
strategie. V průběhu naplňování monitorovacích ukazatelů se může ukázat, že dané ukazatele se nedaří
realizací zvolených aktivit naplnit. V této chvíli je nutné uvažovat o úpravě či změně
v rámci naplňování Strategického plánu a to prostřednictvím aktualizace Strategického plánu.
Monitorovací ukazatele budou navrženy až po schválení navržených strategických cílů
Zastupitelstvem obce.
Zpracování Strategického plánu obce Kosořice má potřebu střednědobého programování při využívání
různých dotačních titulů. Daná potřeba zdůrazňuje princip integrovaného přístupu k řešení problémů
(průřez aktivit, víceoborové zaměření projektů). Proces postupného naplňování Strategického plánu se
nazývá „implementace“.

4.5 Implementace strategického plánu
Implementace je složitým a dlouhodobým procesem, který je závislý na těchto faktorech:
-

politické vůli a otevřenosti vedení obce,

-

jasných pravidlech při naplňování Strategického plánu,

-

organizační struktuře,

-

komunikaci, informovanosti a propagaci,

-

kontrole,

-

zpětné vazbě a dalších specifických faktorech.

Financování dílčích projektů je považováno vždy za klíčový problém v celém rozvojovém procesu.
Praxe a zkušenosti však ukazují, že významným faktorem k naplňování Strategického plánu je
promyšlenost, funkčnost celého systému a personální zajištění. Měl by být zaveden průhledný systém
nakládání s veřejnými prostředky, se kterými nakládají důvěryhodní lidé. Jinak dochází ke kritice a
zpochybňování účelnosti a efektivity vynakládaných finančních prostředků, což může být předmětem i
různých sporů a diskuzí.
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U většiny podporovatelných projektů se předpokládá společné financování schválených projektů. Tím
je myšleno koofinancování z rozpočtu obce, v některých případech doplněné o finanční podporu
z jiných zdrojů (krajské dotace či dotace z EU). Předpokládá se, že se realizátoři budou ucházet o
spolufinancování z různých finančních zdrojů (např. kraj, stát, EU či jiné).
Tím bude naplňován princip doplňkovosti „adicionality“, což znamená, že se finanční prostředky
vynakládané z krajského, státního nebo EU rozpočtu budou doplňovat, nikoliv nahrazovat vlastní
finanční prostředky na rozvoj obce.
Dále je doporučen princip koncentrace, který navrhuje cílené soustředění finančních prostředků jen
pro nejproblémovější oblasti rozvoje, aby nedocházelo k jejich rozmělňování do velkého množství
malých projektů do různých oblastí.
Jednotlivá opatření Strategického plánu tak, jak jsou popsána pro příslušné kritické oblasti, jsou
vzájemně propojena a při jejich realizaci musí být s tímto počítáno. Strategický plán je celek, který
přinese výsledek pouze v případě, že budou rozhodující instituce a vlivní jednotlivci města a regionu
spolupracovat a svoje dílčí činnosti vzájemně propojovat a podporovat. Koordinace činností bude
významnou součástí procesu implementace.
-

Monitoring implementace a komunikace s okolím

Proces strategického plánování vyvolává určitou potřebu vyhodnocování toho, co má být dosaženo
s porovnáním skutečně dosažených výsledků s Plánem. Tomuto procesu se obecně říká Monitoring.
Monitorováním je také označováno průběžné hodnocení plnění Strategického plánu dle stanovených
pravidel. Především se hodnotí finanční a fyzické ukazatele, kvalita a kvantita odvedené práce,
hospodářské a sociální dopady, vliv projektů na životní prostředí, kvalitu života apod. O dílčích
výsledcích je informováno Zastupitelstvo obce. V případě potřeby se provádí operativní změny při
realizaci projektů či dokonce úprava celého nastaveného systému.
Smyslem celého monitoringu je sledování naplňování Strategického plánu a jeho cílů. Je nutné
monitorovat, zda realizace konkrétních projektů přináší přímý vliv na žádané změny v rozvoji města a
či je vhodné přehodnotit zvolenou cestu prostřednictvím aktualizace Strategického plánu a přitom
zvolit jinou cestu rozvoje.
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Součástí celého systému je efektivní komunikace a vzájemná informovanost mezi jednotlivými
organizačními složkami uvnitř i vně systému. Jde o dlouhodobý proces, který si vyžaduje odbornou
péči a politickou vůli vrcholných představitelů obce a začleněných organizací. Do této oblasti spadá i
neustálá komunikace s krajem, státními úřady a ostatními subjekty jak uvnitř, tak i vně regionu.
V tomto smyslu se jedná o organizace a podniky v zájmové sféře obce.
Patří sem také neustálá propagace a prezentace Programu rozvoje, osvěta široké veřejnosti a snaha o
získání přízně a spolupráce veřejnosti při rozvoji obce.
Tímto bude naplňován princip partnerství, který zdůrazňuje aktivní spolupráci rozhodujících institucí
v regionu. Pro efektivní partnerství je potřebné splnit řadu podmínek, ke kterým patří odborná a
morální úroveň partnerů, vzájemný respekt a ochota ke kompromisním řešením. Ceněna je spolupráce
veřejného a soukromého sektoru při řešení problémů ve společně užívaném území.

4.6 Vzor projektového listu
Pro identifikaci rozvojových projektů je navržen projektový list, který je závazně používán pro
všechny rozvojové projekty obce. Bude používán jako závazný dokument v celém projektovém cyklu,
zahrnující fázi přípravy, realizace, monitoringu a kontroly.
Níže předkládáme „vzor projektového listu“. V projektovém listu budou zaznamenány údaje k dílčímu
projektu.
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Projektový list
Tabulka 6 - Vzor projektového listu

1. Obecné údaje
Pracovní název projektu
Oblast zaměření
Cíl
Popis projektu
Umístění projektu
Výstupy
Výsledky
Cílové skupiny
Harmonogram
Společenské přínosy
Ekonomické přínosy
Způsob provozu
Návaznost na jiné OP

2. Ekonomické údaje
Celkové náklady projektu
Předpokládané provozní
tržby
Předpokládané provozní
náklady
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3. Technické údaje
Připravenost dokumentace
Další potřebná projektová
dokumentace
Časový harmonogram PD

4. Komentáře k projektu
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V. ČÁST: NÁVRH NA FINANCOVÁNÍ
5.1. Financování a schopnost realizovat rozvojové projekty
Základní ekonomický axiom, že vždy bude existovat více potřeb a přání než zdrojů k jejich
naplňování, platí i v regionálním rozvoji. K získání reálnějších představ o možnostech daného území,
resp. jeho správy (vedení managamentu), může dobře posloužit analýza finančních možností. Ta se
může skládat z analýzy rozpočtů obce, identifikace běžných a investičních výdajů v minulosti a
naplánované budoucnosti a identifikace volných prostředků. Dále je třeba posoudit schopnost obcí
sdružovat prostředky (v rámci mikroregionu). V zásadě je cílem identifikovat vlastní zdroje použitelné
na financování nebo kofinancování rozvojových projektů. Následně je třeba provést analýzu ostatních
vnějších zdrojů financování, tedy možnosti, kde lze vratné nebo nevratné prostředky na rozvojové
aktivity získat. V zásadě platí, že donor určuje pravidla použití svěřených fondů, a proto i pravidla
financování mohou mít vliv na škálu realizovatelných činností.
V neposlední řadě jde o posouzení vlastních schopností řízení rozvojových aktivit. Na jedné straně
totiž stojí schopnost přicházet s inovativními projekty a úspěšně se ucházet o rozvojové fondy, ale na
druhé straně stojí schopnost projektového managementu, tedy řízení projektů tak, aby bylo dosaženo
naplánovaných výstupů, a aby výsledky naplňovaly původní očekávání.

5.2. Základní možnosti podpor
-

STRUKTURÁLNÍ FONDY 2007 -2013

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)
•

ROP NUTS II Střední Čechy

•

Operační program životní prostředí

Evropský sociální fond (ESF)
•
-

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA

Evropský fond pro rozvoj venkova (EAFRD)
•

Program pro rozvoj venkova

Evropský rybářský fond (EFF)
•

Operační program rybářství
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- Regionální operační program Střední Čechy
Priorita 2. Cestovní ruch
Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 100,6 mil. €, tj. 18,0 % ROP SČ
Např. vybudování, rozšíření či modernizace ubytovacího zařízení s doplňkovými službami
(multifunkční sportovní zařízení vč. půjčoven sportovních potřeb aj.), budování turistických stezek vč.
doprovodné infrastruktury, budování cyklostezek a cyklotrasy, rekonstrukce a revitalizace kulturních
památek, zřízení, rozšíření a modernizace jednotného informačního systému, tvorba a distribuce
propagačních a informačních materiálů a dalších marketingových nástrojů, vybudování, rekonstrukce a
obnova skanzenů, muzeí apod.

- Operační program životního prostředí
Priorita 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 1,99 mld. €, tj. 40,4 % OPŽP
Např. výstavba, rekonstrukce či intenzifikace čistíren odpadních vod a stokových systémů, úpraven
vody, rozvodných sítí pitné vody, budování systémů komplexního sledování, zjišťování a hodnocení
stavu jakosti a množství povrchových a podzemních vod, výstavba poldrů, úpravy koryt řek apod.
Priorita 2. Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 0,63 mld. €, tj. 12,9 % OPŽP
Např. rekonstrukce a pořízení spalovacích zdrojů pro snížení spotřeby a omezení emisí, pořízení
spalovacích zařízení se značkou ekologicky šetrný výrobek, výsadba a regenerace izolační zeleně
oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných
dopravních koridorů, snižovaní tepelných ztrát rodinných a bytových domů, opatření na zdrojích
vedoucích k odstranění či snížení emisí těkavých organických látek do ovzduší formou přechodu na
vodou ředitelné barvy, instalace katalytických či termooxidačních jednotek apod.
Priorita 3. Udržitelné využívání zdrojů energie
Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 0,67 mld. €, tj. 13,7 % OPŽP
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Např. instalace větrných elektráren, aplikace technologií na využití odpadního tepla, zateplovací
systémy budov, výstavba a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, instalace obnovitelných
zdrojů energie zejména pro vytápění a přípravu teplé vody typu solární systémy, kotle na biomasu,
tepelná čerpadla apod.
Priorita 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
Na prioritní osu 4 je z fondů EU vyčleněno 0,78 mld. €, tj. 15,8 % OPŽP
Např. budování systémů odděleného sběru odpadů, budování zařízení na využívání odpadů, zejména
na třídění, úpravu a recyklaci odpadů, rekultivace starých skládek, sanace vážně kontaminovaných
lokalit apod.
Priorita 5. Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik
Na prioritní osu 5 je z fondů EU vyčleněno 0,06 mld. €, tj. 1,2 % OPŽP
Např. zpřístupňování informací o životním prostředí uživatelům Internetu, infrastruktura pro program
REACH, budování infrastruktury pro institucionální zázemí výzkumu BAT (nejlepších dostupných
technik) apod.
Priorita 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny
Na prioritní osu 6 je z fondů EU vyčleněno 0,60 mld. €, tj. 12,2 % OPŽP
Např. opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, obnova a výstavba návštěvnické
infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách,
přírodních parcích a geoparcích, opatření spojená s implementací soustavy Natura 2000, výsadba a
obnova remízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů, zvyšování retenční schopnosti krajiny, zakládání a
revitalizace významné sídelní zeleně, stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů apod.
Priorita 7. Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu
Na prioritní osu 7 je z fondů EU vyčleněno 0,04 mld. €, tj. 0,9 % OPŽP
Např. nákup, rekonstrukce, výstavba a technické vybavení objektů za účelem vzniku nových center a
poraden, tvorba environmentálních osvětových, informačních a odborných materiálů a vzdělávacích a
metodických pomůcek apod.
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- Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
Priorita 2. Aktivní politika trhu práce
Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 605,8 mil. €, tj. 33,0 % OP LZZ
Např. rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání, bilanční a pracovní diagnostika, podpora veřejně
prospěšných prací a krátkodobých pracovních příležitostí, zajištění odborné praxe, podpora nových
forem zaměstnání pro uplatnění žen a mladých lidí na trhu práce, podpora začínajícím OSVČ, rozvoj
speciálních doškolovacích programů pro pracovníky sítě bilančně diagnostických pracovišť pro
potřeby služeb zaměstnanosti, tvorba, realizace a rozšíření specifických integrovaných školících
programů pro společenskou (pracovní) integraci uchazečů o zaměstnání ohrožených sociální exkluzí,
podpora institucionálního a metodického zázemí pro rozvoj systémů předvídání změn na trhu práce a
zvládání postupných i náhlých změn v zaměstnanosti apod.
Priorita 3. Sociální integrace a rovné příležitosti
Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 398,6 mil. €, tj. 21,7 % OP LZZ
Např. poskytování sociálních služeb a podpora dalších nástrojů, které vedou k sociálnímu začleňování
a k prevenci sociálního vyloučení, transformace pobytových zařízení pro cílové skupiny osob,
zavádění procesu zvyšování kvality, kontroly a zajištění dostupnosti sociálních služeb, vzdělávací
programy, kurzy, odborné vzdělávání pro sociálně vyloučené, poradenské programy k aktivizaci a
motivaci sociálně vyloučených při vyhledávání zaměstnání, poradenství pro zaměstnavatele v oblasti
netradičních zaměstnání pro ženy, nediskriminačního přístupu, zpřístupnění nabídky dalšího
vzdělávání, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace pro ženy, rozvoj distančních forem vzdělávání apod.
Priorita 4. Veřejná správa a veřejné služby
Na prioritní osu 4 je z fondů EU vyčleněno 195,1 mil. €, tj. 10,6 % OP LZZ
Např. zefektivnění řízení lidských zdrojů ve veřejné správě, včetně vzdělávání zaměstnanců úřadů
veřejné správy, politiků včetně zastupitelů územních samosprávných celků, metodiků a školitelů pro
veřejnou správu, aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti veřejné
správy a veřejných služeb apod.
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- Společná zemědělská politika na léta 2007 - 2013
Evropský fond pro rozvoj venkova
Osa I. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
Priorita 1.1 Modernizace, inovace a kvalita
Priorita 1.2 Přenos znalostí
Priorita 2.1 Biologická rozmanitost, zachování a rozvoj zemědělských a lesnických systémů s vysokou
přidanou hodnotou a tradičních zemědělských krajin
Osa II. Zlepšování životního prostředí a krajiny
Priorita 2.1 Biologická rozmanitost, zachování a rozvoj zemědělských a lesnických systémů s vysokou
přidanou hodnotou a tradičních zemědělských krajin
Priorita 2.2 Ochrana vody a půdy
Priorita 2.3 Zmírňování klimatických změn
Osa III. Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova
Priorita 3.1 Tvorba Pracovních příležitostí
Priorita 3.2 Podmínky růstu a kvalita života na venkově
Priorita 3.3 Vzdělávání a místní partnerství
Osa IV. LEADER
Program rozvoj venkova
Operační program Rybářství
2.1. Investice do produkce akvakultury
2.2. Vyrovnávací platby na zlepšení vodního prostředí
2.3. Opatření v oblasti zdraví ryb
2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh
3.1. Opatření ve společném zájmu
3.2. Opatření na vytváření vhodných podmínek pro život vodních živočichů
3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně
3.4. Pilotní projekty
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5.3 Doplňkové možnosti
V předchozí kapitole jsou uvedeny hlavní možnosti dotačních titulů a podpor na léta 2007 -2013,
převážně s prostředků Evropského společenství.
Obec Kosořice má možnost využít také řadu menších programů pod záštitou ministerstev České
republiky, které vyhlašují dotace vázané na konkrétní oblast podpory. Tyto programy jsou
vyhlašovány průběžně a řeší aktuální potřeby obcí v daných letech.
Dnes jsou k dispozici také odborné poradenské vyhledavače, kde podle předmětu podpory nebo podle
žadatele okamžitě vyhledá vyhlášený program. Mezi nejznámější např. www.edotace.cz, www.mmr.cz
odkaz na fondy EU (webový portál o fondech financovaných z Evropské unie).
Důležitým zdrojem finančních zdrojů mohou být také mnohá partnerství v národních projektech a
v projektech větších měst. Tyto projekty mohou také přinést obci pomoc pro určitou cílovou skupinu
obyvatel v Kosořicích.
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VI. ČÁST: DATABÁZE PROJEKTŮ
Databáze projektů tvoří samostatně svázanou část, jelikož se jedná o „živý materiál“, který bude
průběžně doplňován a aktualizován v závislosti na požadavcích jednotlivých členů samosprávy obce.

Tabulka 7 - Databáze projektů

ČÍSLO

NÁZEV PROJEKTU

INVESTIČNÍ
ANO

NE

NÁKLADY PRIORITA
V KČ

01

Odkanalizování obce Kosořice

X

27 mil.

Priorita 1.

02

Oprava místních komunikací

X

7,5 mil.

Priorita 1.

03

Vybudování chodníků v obci

X

2,8 mil.

Priorita 1.

04

Zkabelizování inženýrských sítí

X

6,5 mil.

Priorita 1.

05

Vybudování obecního domu

X

3 mil.

Priorita 3.

06

Vybudování

X

1,5 mil.

Priorita 3.

X

2 mil.

Priorita 4.

lesoparku

včetně

odpočinkové zóny
07

Rozšíření

sběrného

místa

vč.

přístupových komunikací
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Obrázek 5 - Zakreslení projektových záměrů obce Kosořice
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