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1, Ú vod
Strategický rozvojový plán obce Kosořice je základním programovacím a koncepčním
dokumentem, prostřednictvím něhož obec plánuje realizaci svých budoucích aktivit v oblasti
rozvoje. Aktivity jsou plánovány v horizontu deseti let.
K Strategickému rozvojovému plánu obce bude přihlíženo při plánování investic a sestavování
rozpočtu obce. Umožní tak naplňovat vizi obce a přispěje k vylepšení koordinace plánovaných
aktivit v obci.
Účel a význam plánu rozvoje:
Hlavním účelem je poskytnout nástroj pro řízení rozvoje obce. To znamená vytvořit
harmonogram akcí, systém monitorovacích ukazatelů a navrhnout strukturu financování tak,
aby byla zajištěna co nejvyšší míra transparentnosti při řízení rozvoje území.
Plán rozvoje je tedy dokumentem, jehož účelem je řádně a jednoznačně informovat veškeré
subjekty (občany i firmy) o záměrech zastupitelstva ohledně směrování budoucího vývoje a ve
spolupráci s nimi stanovit dobrovolně závazné mantinely rozvoje, které zabrání schvalování
náhodných a nekoncepčních akcí, čímž se sníží nejen manažerské riziko současného a
budoucího zastupitelstva, ale i všech ostatních subjektů, kteří plánují jakoukoliv činnost v
zájmovém území obce.
Dále je plán rozvoje vhodnou pomůckou při řízení financí a rozpočtu obce, která umožňuje
snadnější přístup k dotačním zdrojům, protože žadateli o dotaci umožňuje poukázat, že při
realizaci investiční (neinvestiční) akce se nejedná o nahodilou činnost, ale o akci, která je
součástí koncepčního rozvoje obce.
Strategický rozvojový plán obce Kosořice by se měl stát otevřeným dokumentem, který bude
reagovat na aktuální situaci jak v obci, tak ve společnosti. Zastupitelstvo by mělo tento plán
alespoň jednou do roka revidovat a aktualizovat.
Základní priority obce Kosořice:
Priorita č. 1 - Navýšení bezpečnosti v obci
Priorita č. 2 - Občanská vybavenost
Priorita č. 3 —Obecní budovy
Priorita č. 4 - Životní prostředí
Priorita č. 5 - Veřejné osvětlení
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2 , C h a ra k teristik a ob ce
2.1. Z áklad ní údaje
Kontaktní informace obce:
Název:

Obec Kosořice

Adresa:

Kosořice 45, 294 41 Dobrovice

IČO:

00238104

Právní forma:

801 - Obec

OKEČ:

84110 - Všeobecné Činnosti veřejné správy

Datum vzniku:

1.7.1973

Základní územní jednotka:

536121 - Kosořice

Statutární zástupce:

Jan Adámek, starosta obce

Základní statistické údaje:
Počet obyvatel k 1. 1. 2020:

526

Pošta:

NE

Mateřská škola:

ANO

Základní škola:

NE

Plynovod:

ANO

Kanalizace včetně ČOV:

ANO

Veřejný vodovod:

ANO

Sbor dobrovolných hasičů:

ANO

Stavební úřad:

Městský úřad Dobrovice - Stavební úřad

Finanční úřad:

Územní pracoviště v Mladé Boleslavi

Úřad Práce:

Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mladá Boleslav

Živnostenský úřad:

Magistrát města Mladá Boleslav - Správní odbor a
Obecní živnostenský úřad

Pověřená obec:

Statutární město Mladá Boleslav

ORP:

Statutární město Mladá Boleslav
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Obyvatelstvo:
V obci v současnosti žije (k 1. 1.2020) 526 obyvatel. Obyvatelstvo v obci se skládá ze 101 dětí
a 425 mladistvých či dospělých. Od roku 1971, kdy počet obyvatel byl 368 byl zaznamenán
významný nárůst obyvatel. Příčinou nárůstů populace v obci je výrazný migrační přírůstek.

Demografický údaj obce k 1.1. 2020
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Počet obyn’atel se skládá z občanů CR a cizinců s přechodným či trvalým pobytem.

Vývojová tabulka obyvatel v letech 1991-2020:
Rok:

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Počet obyvatel:

362

368

376

380

373

368

359

348

359

374

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

376

372

374

382

378

382

393

396

408

405

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

419

448

469

483

490

495

493

499

513

526

Vzhledem k velikosti obce a její nadstandartní občanské vybavenosti je kolísavý nárůst
obyvatel zcela přirozený. Obec se snaží stále zajišťovat lepší technickou i sociální vybavenost
pro své občany a docílit tak nadstandardní životní úrovně a budoucího vztahu k venkovu i pro
možné navýšení zájmu o život v ní. Důkazem je i tento strategický rozvojový pián.
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2.2. Popis obce a jejíh o okolí
Obec Kosořice leží jihovýchodně od středu okresu Mladá Boleslav. Vzdálenost obce od
okresního města Mladá Boleslav je 15 km směrem na jih. 4 km severně od obce leží město
Dobrovice a 16 km jihozápadně od obce leží město Benátky nad Jizerou.
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Středem katastrálního území obce protéká potok Vlkava, na Jejímž toku se v obci nachází
rybník Mrštín. V jižní části se pak nachází další dva rybníky, a to Kosořický a Močický.
Všechny přítomné rybníky jsou využívány pro chov ryb. Další významnou část území tvoří
především zemědělská půda.
Druhy pozemků (ha)
31.12.2017
Zemědělská
půda
Orná půda

Zahrada
Trvalý travní
porost
Ovocný sad

31.12.2018

31.12.2017
Nezemědělská

564,20

654,20

532,39

532,39 Lesní pozemek

8,44

23,37

půda

8,44 Vodní plocha

23,37

0

Zastavěná plocha
a nádvoří

0 Ostatní plocha
Celková výměra

31.12.2018

69,10

69,10

0

0

32,14

32,14

10,23

10,23

26,74

26,73

633,30

633,30

Druhy pozemků na katastrálním území obce Kosořice, porovnání konce roku 2018 s rokem
2017.
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Poměr pozemků v obcí k roku 2018, na katastrálním území obce Kosořice.

Poměr zemědělské a nezemědělské půdy k
roku 2018
11%

' 89%
Zemědělská půda 564,20 ha

Nezemědělská půda 69,10 ha

Poměr všech druhů pozemků v obci k roku
2018
2%
4%

<5%
4%
1%

84%
Orná půda

Zahrada

Vodní plocha

Zastavěná plocha a nádvoří
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Trvalý travní porost
■ Ostatní plocha
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H istorie obce Kosořice
Název obce Kosořice je odvozen od zaměstnání původních obyvatel - kosení nebo sekání.
Jasněji to vyplývá ze staršího tvaru Kosařice.
První zmínka o šlechtickém držiteli v šije z roku 1347, kdy se uvádí „Gallus de Cossorzicz.“ O
tři roky později známe Hartula z Kosořic. Ve druhé polovině 14. století patřily Kosořice k Cetni.
R. 1384 prodal Hašek z Četně určitý statek Vítkovi z Nyněchova. Jiný statek v Kosořicích r.
1391 drželi bratři Cetenští. Ze stejného rodu byli patrně r. 1390 Jan a r. 1398 Kryštof. Před
rokem 1407 zde měl určitý majetek také Tomík z Chaivátec. 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 Hrušová. Další část statků vlastnil Jan Pancíř z Kosořic,
boleslavský purkrabí. Toto území přešlo v roce 1547 do rukou Krajířů z Krajku. Statky
Hrušovských z Hrušová 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 splynule ves jedinému majiteli a byla připojena k
Dobrovici, pouze s výjimkou dvora, náležejícího Krajířům z Krajku.
V 15. století byli držiteli kmetského dvora v Kosořicích Pancířové z Chlumu, pocházející patrně
z rodu Pancířů ze Smojna. Z tohoto rodu mohl být v r. 1429 Prokop z Kosořic. V letech 1452
až 1475 byl boleslavským purkrabím Jan Pancíř z Kosořic. Dvůr Smojenských byl posléze
připojen k mladoboleslavskému panství pánů z Cimburka a potom Krajířů z Krajku.
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 Sakoví 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 p třicetileté
válce valdštejnským hejtmanem. Dvůr byl později ze 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. Další
jména sedláků: Jiří Mlynář, Jindřich Hrdlička, Jiřík Horák, Jan Tomášek.
Zajímavé jsou počty obyvatel. Roku 1713 bylo 188 obyvatel ve 26 domech. V roce 1843 bylo
320 obyvatel ve 36 domech a v roce 1890 bylo 423 obyvatel v 57 domech.
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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Pamětihodnosti:

Kaple na návsi s pam ětní deskou padlým
za první světové války a bustou
T G. Masaryka

Socha ív. Jana Nepomuckého
z roku } 794 - opravena roku 1949 a 1997, památkově
chráněný objekt stojí u mostu přes

potok Vlkavu

Socha Panny Marie Immaculaty z roku 1883
V obci se dále nachází:
Kříž u mostu z roku 1867 - postaven občany Kosořic po válce roku 1866 a po zhoubné choleře
Kříž u Štěpánových - pořízen přímo touto rodinou, jejichž statek zde stál od konce 18. století
Areál hospodářského dvora
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2.3. K om u nitn í život v obcí

Obec Kosořice pořádá, ve spolupráci s místními spolky, různorodé akce, které přispívají
k posilování vzájemných vztahů mezi občany. Mezi tradiční akce pak patří například - Dětský
den, drakiáda, Mikuláš, rozsvěcení stromečku či akce „ukliďme Česko“ a jiné kulturní a
sportovní akce. Obec se snaží aktivně podílet na udržení i vzniku nových aktivit pro dospělé i
děti.
Dětsky den

Rozsvěcení stromu
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Drakiáda

Ukliďme Česko
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Mikuláš
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2.4. Infrastruktura obce
v

Kanalizace a čistička odpadních vod (COV):
Tlaková kanalizace je vybudována z potrubí PEIOO RC v dimenzích D40 a D50 pro podružné
řady a D50, D63, D75, D90 pro hlavní řady. Systém odkanalizování pomocí tlakové kanalizace
je tvořen v základě dvěma prvky.
Základním prvkem jsou čerpací šachty. V čerpacích šachtách je umístěno technologické
vybavení - objemové čerpadlo určené k dopravě splaškových odpadních vod. Druhým prvkem
je kanalizační tlaková síť, která začíná v čerpací šachtě napojením na čerpadlo a končí
napojením na vyprojektovanou COV. Tlakové potrubí tvoří páteřní větvenou síť.
Veřejný vodovod:
Obec Kosořice je napojena na vodovod Luštěnice. Vlastníkem vodovodu v obci je VaK Mladá
Boleslav. Vodovod v obci byl uveden do provozu roku 1975. Vodovodem pro veřejnou potřebu
je v současnosti zásobeno 100 % stálých a 60 % přechodných obyvatel.
Obec je zásobena gravitací z vodojemu Luštěnice 200 m3 (264,0/257,2 m n.m.).
Vodovodní síť je tvořena potrubím z PVC a PE. Stav řadů z PVC je podmíněně vyhovující,
stav řadů z PE je vyhovující. Tlakové poměry ve vodovodní síti jsou vyhovující.
Místní komunikace:
Na území obce leží silnice třetí třídy, a to III/27510 (spojující obec Chudíř se silnicí 11/38),
III/27511 (spojující obec Kosořice a město Dobrovice) a III/2757 (spojující obec Kosořice a
obec Rejšice). Obec má rozsáhlou síť místních komunikací, u kterých se počítá s postupnou
rekonstrukcí. Obsluhu zastavěného území v jádru obce zajišťují místní obslužné komunikace a
účelové cesty.
V obci a její blízkosti se nachází autobusové zastávky se spoji:
•

260040 (Obec Chudíř - Město Mladá Boleslav), autobus jezdí 2x v pracovních dnech.

•
•

260130 (Obec Vlkava - Město Mladá Boleslav), autobus jezdí 3x v pracovních dnech.
H20 (Obec Loučeň - Město Mladá Boleslav), autobus jezdí 7x v pracovních dnech.

Na katastrálním území obce se nenachází vlaková zastávka. Nejbližší je v sousední obci —
Voděrady. Přítomné vlaky obec spojují s městy Kolín, Mladá Boleslav, Nymburk nebo
s Poděbrady.
Vzhledem k dostupnosti autobusové a blízké vlakové dopravy, které obec spojují s velkými
městy, má obec dobře zajištěnou dopravní obslužnost pro své občany.
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Občanská vybavenost:
Obec disponuje, s ohledem na její velikost a počet jejích obyvatel, dobrou občanskou
vybaveností. Na jejím území se nachází knihovna, dvě hřiště, mateřská škola, pohostinství,
prodejna smíšeného zboží, sběrný dvůr aj. Mimo základní občanskou vybavenost jsou v obci i
aktivní spolky, a to například Sbor dobrovolných hasičů, TJ sokol. Svaz žen či ochotnický
spolek. Navíc díky těsné blízkosti města Dobrovice a jeho odpovídající občanské vybavenosti,
je obec Kosořice ideálním prostředím pro občany, kteří chtějí skloubit klidné prostředí
s kvalitním životem.
Obec Kosořice nadále počítá s vybudováním nové technické infrastruktury pro své občany a
také s obnovou té stávající.

Obec Kosořice je také členem regionálních svazků. Díky tomu se může obec pohotově dostat
k důležitým informacím (dotační možnosti), které ji můžou usnadnit neustálé zdokonalování
prostředí v obci.
Mikroregion Chlum
Obce ve svazu:
Dobrovice, Němčice, Nepřevázka, Vinařice, Chudíř a Charvatce.

Region Taxis Bohemia DSO
Obce ve svazu:
Bohnice, Cachovice, Hrubý Jeseník, Jabkenice, Jíkev, Jizbice, Košík, Kouty, Krchleby, Křinec,
Lipník, Loučeň, Luštěnice, Mcely, Netřebice, Nový Dvůr, Oskořínek, Rožďalovice, Seletice,
Smilovice, Umyslovice, Vestec, Vlkava, Všejany.

Obec je dále členem Dobrovolného svazku Doubravka, který zajišťoval plynofikaci členských
obcí.
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Podnikatelské subjekty
V obci Kosořice jsou také podnikatelské subjekty. K 31.12.2018 jsou to následovně:
Registrované
podniky
Celkem

Podniky se
zjištěnou aktivitou

103

53

3

1

12

6

4

2

36

18

Doprava a skladování

3

2

Ubytování, stravování a pohostinství

8

6

Informační a komunikační činnosti

2

2

Peněžnictví a pojišťovnictví

1

Zemědělství, lesnictví, rybářství
Průmysl celkem
Stavebnictví
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel

v

Činnosti v oblasti nemovitostí

2

1

13

7

2

1

Vzdělávání

3

2

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

3

1

Ostatní činnosti

8

4

Profesní, vědecké a technické činnosti
Veřejná správa a obrana; povinné sociální
zabezpečení
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2.5. H ospodaření obce
Zastupitelstvo obce se skládá ze 7 členů a vedení obce zastává starosta spolu s jednou
místostarostkou.
Samospráva obce:
Vedení obce:
Starosta obce

Jan Adámek

Místostarostka obce

Bc. Denisa Mojžíšová Pýchová

Zastupitelstvo obce:
Miloslav Bešík
Veronika Boháčková
Michal Čermák
Bc. Šárka Koch
Jaroslav Macháč
Kontrolní výbor obce:
Jaroslav Macháč

Předseda výboru

Alena Bešíková

Členka

Michal Čermák

Člen

Finanční výbor obce:
Bc. Šárka Koch

Předsedkyně výboru

Miloslav Bešík

Člen

Veronika Boháčová

Členka

Kulturní komise obce:
Veronika Boháčková

Předsedkyně komise

Miloslav Bešík

Člen

Jan Kuna

Člen

Obecně závazné vyhlášky, nařízení a povinné informace jsou vyvěšeny na oficiální stránce
obecního úřadu Kosořice:
https://www.kosorice.cz/urad-2/w'hlaskv/
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Strategický rozvojový plán obce Kosořice
Rozpočet obce:
Obec Kosořice v roce 2018 hospodařila s přebytkovým rozpočtem ve výši 10.220.287 Kč.
Rozpočet obce se skládal z daňových (7.138.257 Kč), nedaňových (390.647 Kč), kapitálových
(267.703, - Kč) a přijatých transferů (2.423.680 Kč).

Příjmy do rozpočtu obce za rok 2018

>3%
4%
70%

Daňové 7.138.257 Kč ■ Nedaňové 390.647 Kč ►Kapitálové 267.703 Kč

Transfery 2.423.680 Kč

Obec ze svého rozpočtu v roce 2018 vydala své prostředky především na posílení obecní
infrastruktury, a to následovně:
Výdaje za rok 2018:
Ostatní osobní výdaje

316 542,00 Kč

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

387 433,00 Kč

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek
na státní politiku zaměstnanosti

55 085,00 Kč

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

47 560,00 Kč

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

98 801,00 Kč

Nákup materiálu jinde nezařazený

56 368,00 Kč

Úroky vlastní

143 580,00 Kč

Studená voda

107 179,00 Kč

Plyn
Elektrická energie

9 372,00 Kč
204 614,00 Kč

Pohonné hmoty a maziva

5 569.00 Kč

Poštovní služby

2 712,00 Kč

Služby elektronických komunikací

20 655,00 Kč
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Služby peněžních ústavů
Zpracování dat a služby související s informačními a
komunikačními technologiemi

67 924,00 Kč
92 319,00 Kč

Nákup ostatních služeb

741 123,00 Kč

Opravy a udržování

584 480,00 Kč

Pohoštění
Ostatní nákupy jinde nezařazené
Výdaje na dopravní územní obslužnost
Věcné dary
Neinvestiční transfery spolkům
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a
podobným organizacím
Neinvestiční transfery obcím
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým
organizacím
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým
organizacím
Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním
fondům
Dary obyvatelstvu

8 540,00 Kč
42 901,00 Kč
103 776,00 Kč
21 897,00 Kč
234 409,00 Kč
11 000,00 Kč
58 579,00 Kč
222 000,00 Kč
103 458,00 Kč
5 000,00 Kč
220,00 Kč
30 000,00 Kč

Budovy, haly a stavby

101 640,00 Kč

Stroje, přístroje a zařízení

377 412,00 Kč

Investiční transfery spolkům
Celkem

Obec Kosořice
Adresa: Kosořice 45, 294 41 Dobrovice

40 000,00 Kč
4 302 148, 00 Kč

Strategický rozvojový plán obce Kosořice

Vývoj příjmů a výdajů za roky 2015 - 2018
31.931.422 Kč

KČ35 000 000,00
KČ30 000 000,00
KČ25 000 000,00
KČ20 000 000,00
KČ15 000 000,00
KčlO 000 000,00
KČ5 000 000,00
Kč-

Příjmy

Výdaje

*Výše příjmů a výdajů je zaokrouhlena na celá čísla nahoru.

Obec Kosořice se již několik let snaží udržet přebytkový rozpočet, což je jasným důkazem
dobrého hospodaření s penězi zastupitelstvem obce, které je pak schopné financovat deficitní
rozpočty při větších investicích. Obec se snaží získávat finanční prostředky z dotačních fondů,
které pomáhají ke zkvalitnění života v obci a posílení obecní infrastruktury. Obec je tedy
schopna financovat případné spoluúčasti dané dotačními fondy. Schodkový rozpočet, v roce
2017, byl zapříčiněný investicí do kanalizace a ČOV a v roce 2015 do pozemních komunikací.

Soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU):
Monitoring hospodaření obcí je založen na sledování soustavy informativních a monitorujících
ukazatelů (SIMU) u jednotlivých obcí a jim i zřízených příspěvkových organizací, přičemž za
zásadní ukazatele jsou považovány ukazatel celkové likvidity a ukazatel podílu cizích zdrojů
k celkovým aktivům. Výsledky obce Kosořice za roky 2015-2018 jsou následující:
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Informační ukazatel

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Počet obyvatel obce

490

495

493

499

6 603 497 Kč

27 311 926 Kč

18 245 088 Kč

10 220 287 Kč

OKČ

OKČ

OKČ

143 580 Kč

OKČ

OKČ

OKČ

1 000 008 Kč

OKČ

OKČ

48 447 Kč

1 143 588 Kč

0,00 %

0,00 %

0,27 %

11,19%

Aktiva celkem

58 727 906 Kč

83 762 509 Kč

110 600 235 Kč

113 762 833 Kč

Cizí zdroje

586 571 Kč

988 236 Kč

10 409 401 Kč

9 221 643 Kč

10 963 668 Kč

126192I5K Č

8 573 059 Kč

13 503 460 Kč

OKČ

OKČ

10 000 000 Kč

8 999 992 Kč

PNFV a ostatní dluhy

OKČ

OKČ

OKČ

OKČ

Zadluženost celkem

OKČ

OKČ

10 000 000 Kč

8 999 992 Kč

0,00 %

0,00 %

96,06 %

97,60 %

Oběžná aktiva

11 162 721 Kč

12 801 765 Kč

11 665 710 Kč

14 419 201 Kč

Krátkodobé závazky

586 571 Kč

988 236 Kč

409 401 Kč

221 651 Kč

1,00 %

1,18 %

9,41 %

8,11 %

19,03

12,95

28,49

65,05

Příjem celkem (po
konsolidaci)
Úroky
Uhrazené splátky
dluhopisů a půjčených
prostředků
Dluhová služba
celkem
Ukazatel Dluhové
služby

Stav na bankovních
účtech celkem
Úvěry a komunální
dluhopisy

Podíl zadluženosti na
cizích zdrojích

Monitorující ukazatel
Podíl cizích zdrojů k
celkovým aktivům
Celková likvidita

SIMU se vypočítává z předložených finančních a účetních výkazů a vyhodnocuje výsledky
výpočtu. Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity je k 31.12. daného roku v intervalu <0; 1> a
zároveň podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší než 25 %, jsou osloveny dopisem
ministra financí a požádány o zdůvodnění tohoto stavu a o stanovisko zastupitelstva dané obce.
V tomto ohledu obec splňuje podmínky finančního zdraví, protože v každém výše uvedeném
roce obec výrazně splňuje dané podmínky v rámci hospodaření.
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Dotace získané obcí Kosořice, v letech 2015-2019
Rok

o
fS

Název projektu

Dotační program

Poskytovatel

Zajištění základní

Středočeský Fond

Středočeský

infrastruktury sběrného

životního prostředí

kraj

místa v obci Kosořice

a zemědělství

Rekonstrukce hasičské

Středočeský Fond

Středočeský

zbrojnice v obci Kosořice

podpory dobrovolných

kraj

Dotace v Kč
58 000,00 Kč

400 294,00 Kč

hasičů a složek IZS
Chodník podél III/27510

Bezpečnost 2015

SFDI

Kosořice - splašková

129 253 —Podpora

Ministerstvo

kanalizace a ČOV

výstavby a technického

zemědělství

504 000,00 Kč

alII/27511 Kosořice
21 000 000,00 Kč

zhodnocení infrastruktury

o

kanalizací pro veřejnou
potřebu
Kosořice - splašková

129 253 - Podpora

Ministerstvo

kanalizace a ČOV

výstavby a technického

zemědělství

n 191 000,00 Kč

zhodnocení infrastruktury
kanalizací pro veřejnou
potřebu
t"
o

Kosořice - splašková

Středočeský

Středočeský

kanalizace a ČOV

Infrastrukturní fond -

kraj

2 591 277,00 Kč

Životní prostředí
Rekonstrukce kapličky

Podpora obnovy a rozvoje Ministerstvo

v obci Kosořice

venkova - DT4

270 900,00 Kč

pro místní
rozvoj

ON
o
(N

Dopravní automobil

Středočeský Fond

Středočeský

pro JSDH Kosořice

podpory dobrovolných

kraj

300 000.00 Kč

hasičů a složek IZS

Více informací o investičních akcích obce Kosořice je zveřejněno na obecních webových
stránkách:
https://www.kosorice.cz/urad-2/profil-zadavatele-dotace-a-investice/
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2.6. SW O T analýza

Analýza silných a slabých stránek je standardní metodou strategického řízení subjektu (firmy,
obce, neziskové organizace i sportovního klubu). Vychází z rozpoznání vnitřních slabých a
silných stránek (předností daného subjektu) i z pochopení vnějších příležitostí a hrozeb, kterým
musí v současné době i v nejbližší budoucnosti pravděpodobně čelit. Základní myšlenka
vychází z rozdělení vnitřních faktorů na silné a slabé stránky a z rozdělení vnějších faktorů na
příležitosti a hrozby. Tudíž i my jsm e SWOT analýzu zvolili jako vhodnou metodu k poznání
kritických oblastí obce, které bude potřeba řešit.
Metoda má své opodstatnění z následujících důvodů:
•

je obecně známá, informace o situaci v organizaci členěné podle SWOT jsou jasné a
přehledné;

•

není příliš náročná na čas spojený se sběrem dat;

•

metoda se sice jeví jako příliš statická, ale v současných podmínkách obce (údaje, jež
jsou k dispozici) nebylo možné jinou analýzu použít.
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Silné stránky
Obec položená ve velice dobré krajině v blízkosti
občanské vybavenosti
Dostupnost do Prahy cca 45 min. jízdy autem;
90-120 min. jízdy autobusy/vlakem
Úzká spolupráce stávajících zastupitelů a jejich
ochota řešit stávající problémy

Slabé stránky
Nedostatečná výše rozpočtu k plnění větších
investic za účelem zkvalitnění občanské
vybavenosti
Nepřítomnost lesů - alejí - většina katastrálního
území tvoří orná půda
Na velikost katastru obce je počet obyvatel
nedostatečný

Zlepšování řízení obce
Dostupné způsoby informování obyvatel webové stránky obce
Snaha
zlepšovat
občanskou
vybavenost,
technickou infrastrukturu i přírodní bohatství v
obci
Velmi dobré hospodaření s rozpočtem obce
Historie obce
Občanská vybavenost a místní spolky
Příležitosti
• Rekonstrukce veřejných prostranství
• Rekonstrukce místních komunikací
• Zvyšování bezpečnosti v obci
• Zkvalitňování občanské vybavenosti
• Zvyšování atraktivity obce
• Využití dotačních fondů
• Vytváření rezerv, díky dobrému hospodaření
s rozpočtem obce
• Narůst počtu obyvatel
• Posilování vazeb mezi obyvateli
• Péče o přírodní bohatství a jeho budování
• Bližší spolupráce s místními spolky
• Snížení energetické náročnosti (zateplení, nové
veřejné osvětlení apod.)

Hrozby
Nezískání dostatku grantových finančních
prostředků, což povede k neuskutečnění
plánovaných akcí
Předpoklad nižšího výběru daní, který může vést
ke snižování financí obcím
Trvalé stížnosti a jejich neřešení; nečinnost OÚ
Nespokojenost a nezájem občanů při vytváření
lepšího prostředí v obci i jejím blízkém okolí,
pomalé a nedostatečné sdělování informací a
šíření nepodložených fám
Občané se nepřihlásí k trvalému pobytu, což
znamená pro obec výrazné finanční ztráty
Ztráta důvěry v řídící strukturu obce
Zkreslování situací a skutečností
Zvyšující se byrokracie ve státní správě, která se
musí nutně odrazit v nepřiměřené byrokracii v
obci
Neochota občanů plnit zákonem dané povinnosti
(platby za svoz odpadu, poplatky za psy apod.)
Sucho v závislosti na klimatizační změny
Ztráta vztahu k venkovu v případě rychlého
nárůstu počtu obyvatel
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K tomu, aby se příležitosti mohly přeměnit do podoby cílů a jejich následné realizace je potřeba
získat co nejširší základnu občanů a k tomu zaměřit i činnost zastupitelů a ostatních sdružení
(spolků) v obci. K tomuto je potřeba především, a kromě jiného mít neustále na paměti;
•

Přístup k novým poznatkům (zejména o grantech a dotacích, ale i nových zákonech dalších
předpisech, které ovlivňují práci zastupitelů a dění v obci), neustálé vzdělávání a
dotahování věcí do zdárného konce

•

Aktivní řízení, nebát se vystupovat rozhodně, pokud je to v zájmu VŠECH občanů obce

•

Převádění zbývajících rezerv

•

Upevňování povědomí o činnosti OU u občanů

•

Odpovědnost jednotlivců (zastupitelů a dalších osob, podílejících se na rozvoji obce)

•

Společenský život, kulturní a sportovní setkávání

•

Analýza stavu - hodnocení průběhu a stavu jednotlivých akcí
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3. R o zv o jo v ý p lán - sezn a m p ro jek tů
Základní priority obce Kosořice:
Priorita č. 1 - Navýšení bezpečnosti v obci
Priorita č. 2 - Občanská vybavenost
Priorita č. 3 - Obecní budovy
Priorita č. 4 - Životní prostředí
Priorita č. 5 - Veřejné osvětlení
3.1. P riorita č. 1 - N avýšení bezpečnosti v obci

3.1.1. Chodníky
Období realizace:

2020-2022

Popis projektu:

Postupná výstavba chodníků podél komunikací III. Třídy ve třech
etapách, spojující střed obce s okrajovými částmi.

Výše investice

9.600.000, - Kč

Financování:

Z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) +
spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá, že dotace
by měla být ve výši až 85 %.

3.1.2. Místní komunikace u mateřské školy
Období realizace:

2022-2025

Popis projektu:

Postupná obnova místní komunikace, ve třech etapách (s ohledem
na výstavbu kanalizace jsou místní komunikace ve špatném stavu)
a úprava veřejného prostranství s dostavbou místní komunikace
pro snazší přístup několika občanů ke svým objektům.

Výše investice

11.200.000,-K č

Financování:

Z národního fondu Ministerstva pro místní rozvoj

(MMR).

V současné chvíli se předpokládá, že dotace by měla být ve výši až
50 %.
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3.1.3. Místní komunikace u parku
Období realizace:

2026-2027

Popis projektu:

Obnova místní komunikace

Financování:

Z národního fondu Ministerstva pro místní rozvoj

(MMR).

V současné chvíli se předpokládá, že dotace by měla být ve výši až
50 %.

3.1.4. Místní komunikace Panské a přilehlé úseky
Období realizace:

2028-2029

Popis projektu:

Obnova místní komunikace

Financování:

Z národního fondu Ministerstva pro místní rozvoj

(MMR).

V současné chvíli se předpokládá, že dotace by měla být ve výši až
50 %.

3.2. Priorita č. 2 - O bčanská vybavenost

3.2.1. Dětské hříště
Období realizace:

2020

Popis projektu:

Pořízem nových herních prvků pro dětské hřiště.

Financování:

Z národního fondu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR).
V současné chvíli se předpokládá, že dotace by měla být ve výši
až 50 %.
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3.2.2. Rekonstrukce mateřské školy
Období realizace:

2022

Popis projektu:

Přístavba „zimní zahrady“ pro dílenské práce dětí, rekonstrukce
venkovních umýváren.

Financování:

a) Z národního fondu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR).
V současné chvíli se předpokládá, že dotace by měla být ve
výši až 70 %.
b) Z fondu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
(MSMT). V současné chvíli se předpokládá, že dotace by
měla být ve výši až 90 %.

3.2.3. Víceúčelové hřiště
Období realizace:

2024

Popis projektu:

Vybudování nového víceúčelového hřiště pro potřeby místních
spolků i jednotlivců.

Financování:

Z fondu Středočeského kraje + spolufinancování obce. V současné
chvíli se předpokládá, že dotace by měla být ve výši až 90 %.

3.2.4. Odpočinkové zóny
Období realizace:

2027

Popis projektu:

Výstavba míst k pasivnímu odpočinku.

Financování:

Z národního fondu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR).
V současné chvíli se předpokládá, že dotace by měla být ve výši až
70 %.
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3.2.5. Průjezdnost obce
Období realizace:

2028

Popis projektu:

Průjezd napříč obcí mimo hlavní silnice —průjezd přes místní
komunikace, vybudování lávky přes potok Vlakava

Financování:

a) Z fondu Středočeského kraje + spolufinancování obce. V
současné chvíli se předpokládá, že dotace by měla být ve
výši až 90 %.
b) Obec bude financovat sama

3.2.6. Cyklostezka
Období realizace:

2029

Popis projektu:

Vybudování cyklostezky na území obce.

Financování:

a) Z fondu Středočeského kraje + spolufinancování obce. V
současné chvíli se předpokládá, že dotace by měla být ve
výši až 90 %.
b) Ze státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) +
spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá,
že dotace by měla být ve výši až 90 %.

3.3. Priorita č. 3 - O becní budovy

3.3.1. Rekonstrukce obecního úřadu
Období realizace:

2023

Popis projektu:

Rekonstrukce podkroví místního obecního úřadu pro aktivity
místních spolků.

Financování:

a) Z fondu Středočeského kraje + spolufinancování obce. V
současné chvíli se předpokládá, že dotace by měla být ve
výši až 90 %.
b) Z národního fondu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR).
V současné chvíli se předpokládá, že dotace by měla být ve
výši až 70 %.
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3.3.2. Rekonstrukce obchodu
Období realizace:

2029

Popis projektu:

Kompletní rekonstrukce obchodu s možnou přístavbou místností
určených k bydlení nájemce.

Financování
rekonstrukce:
Financování
zateplení:

Z národního fondu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). V
současné chvíli se předpokládá, že dotace by měla být ve výši až
70 %.
Z fondu Operačního programu životního prostředí (OPZP) +
spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá, že
dotace by měla být ve výši až 40 %.
v

3.4. Priorita č. 4 - Ž ivotní prostředí

3.4.]. Sběrné místo
Období realizace:

2021

Popis projektu:

Rozšíření stávajícího sběrného místa z důvodu navýšení počtu
sběrných nádob.

Financování:

Z fondu Operačního programu životního prostředí (OPŽP) +
spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá, že
dotace by měla být ve výši až 85 %.

3.4.2. Výsadba stromů
Období realizace:

2029

Popis projektu:

Výsadba alejí stromů v obci

Financování:

Z fondu Operačního programu životního prostředí (OPŽP) +
spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá, že
dotace by měla být ve výši až 85 %.
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3.5. Priorita č. 5 - V eřejn é osvětlení
3.5.1. Veřejné osvětlení v obci
Období realizace:

2025

Popis projektu:

Rekonstrukce stávajícího a vybudování chybějícího veřejného
osvětlení v obci.

Financování:

Z programu Ministerstva průmyslu a obchodu EFEKT +
spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá, že
dotace by měla být ve výši až 70 %.

Zastupitelstvo obce usilovně pracuje na sestavování a plnění obecních priorit, které si dávají za
cíl zkvalitňovat život v obci. Všeobecně se počítá s dalším nárůstem prioritních oblastí a
aktualizací tohoto strategického rozvojového plánu. Zastupitelstvo obce je seznámeno
s možnostmi získávání dotací ze strukturálních a národních fondů a věří, že je obec Kosořice
schopna tyto možnosti využít.

Strategický rozvojový plán obce Kosořice

byl schválen zastupitelstvem obce dne.

19. 02. 2020

OBEC KOSOŘICE
294 41 Dobrovice
okr. Mladá Boleslav
Jan Adámek
Starosta obce Kosořice
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