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Úvod

Str. 01
„Obec Kobeřice
je stále se
rozvíjející obcí,
která zohledňuje
potřeby svých
občanů tak, aby
se jim v obci žilo
dobře a
spokojeně.“

Úvod
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
strategický plán je důležitým dokumentem sloužícím pro rozvoj každé obce.
Je to dokument, který řeší rozvoj obce nejen z pohledů volených zástupců –
zastupitelů obce, ale také hlavně z pohledu veřejnosti – našich obyvatel.
Tato aktualizace strategického plánu reviduje již uskutečněné projekty a akce
a určuje další směřování naší obce v oblasti investic a vzájemného soužití.
Nápadů a návrhů na zlepšení života u nás bylo mnoho a zpracování tohoto
strategického plánu z nich vychází. Možná se i Vaše myšlenky a nápady
zhmotní a vylepší tak život v naší krásné obci.
Ing. Lukáš Kubný
starosta
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Plánování s účastí veřejnosti
Strategický plán obce Kobeřice byl zpracováván komunitním způsobem, tedy
se zapojením veřejnosti do jeho zpracování i připomínkování.
V úvodu proběhlo dotazníkové šetření, které bylo doplněno přímým oslovením
občanů prostřednictvím tazatelů a možností vyplnit dotazníky přes internet.
Pracovní skupina ke zpracování strategického plánu se sešla dvakrát, přičemž
byla možnost korespondenčního připomínkování postupu zpracování.
Komunitní plán /dále KP/:
•

je metoda, kterou lze na úrovni obcí, regionů nebo krajů plánovat
dlouhodobě s ohledem na potřeby občanů a s jejich aktivním
zapojením.

•

je to otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších
řešení pro rozvoj obce

Charakteristickými znaky KP je důraz kladený
•

Na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká

•

Na dialog a vyjednávání

•

Na dosažení výsledků, které jsou přijaty a podporovány většinou
účastníků

KP probíhá ve třech fázích, přičemž zapojení veřejnosti musí probíhat po celou
dobu zpracovávání komunitního plánu.
•

Analytická část – zpracování situační analýzy oblasti rozvoje
lidských zdrojů

•

Strategická část KP – její zpracování včetně expertů

•

Realizační část – realizace KP a jeho aktualizace

Analytická část
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Analytická část

Obec Kobeřice leží v okrese Opava. Ve vzdálenosti 8 km jižně leží město
Kravaře, 15 km severovýchodně statutární město Opava, 17 km jihovýchodně
město Hlučín a 30 km jihovýchodně město Ostrava. Celková výměra obce
Strahovice je 1715 ha. Hustota zalidnění je 192,4 obyvatel na km 2.

a) Charakteristika obce
Pamětihodnosti
V obci je Kostel Panně Marii Nanebevzaté.
Informovanost občanů
Obec vydává místní zpravodaj Občasník, dále veškeré aktuální informace
pro občany jsou uváděny na internetových stránkách obce.
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Vzdělávání

V obci je ZŠ pro první i druhý stupeň a mateřská škola. Školské zařízení
s 54 zaměstnanci sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu
a školní jídelnu.
Mateřská škola má pět tříd. Je umístěna ve dvou budovách.
Knihovna zajišťuje neformální vzdělávání.
Kultura, sport, volný čas
V obci se za rok uskuteční mnoho akcí, které jsou zaměřeny na komunitní
život v obci. Mezi nejvýznamnější patří plesy (Hasičský, Myslivecký),
Koberský odpust, akce pro děti ad.
V obci je

Ekonomika
V obci je 535 podnikatelů zapsaných v živnostenském rejstříku a dvě
obchodní společnosti.
Dopravní Infrastruktura
Obec Kobeřice protíná páteřní komunikace Opava-Kobeřice-dále Polsko,
silnice 1. třídy č. 46. silnice II.
Doprava občanů do sousedních obcí a měst je zabezpečována autobusovou
dopravou, kterou provozuje firma TQM s.r.o., Opava a ARRIVA MORAVA a.s.
Obec protínají dvě cyklotrasy (cyklotrasa č. 6054 a cyklotrasa č. 552).
Obcí prochází čtyři cyklostezky a cyklotrasy a to 552 Opava – Ratibórz, 554
Prajzská cesta, 6054 a 6055.
Technická infrastruktura
V obci je zajištěna kanalizace a ČOV, vodovod, plynovod, rozvody NN a VN,
sdělovací a optické sítě, pokrytí wifisignálem.
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Zdravotnictví
V obci je zdravotní středisko. Zdravotní péči zajišťuje 7 lékařů, z toho
3 stomatologové, 3 praktičtí lékaři a jeden gynekolog.
Pro chovatele zvířat je zajištěna i péče veterináře.
Spolkový život
V obci Kobeřice působí mnoho spolků a neformálních sdružení.
•

SDH Kobeřice

•

Český svaz včelařů

•

TJ Sokol Kobeřic

•

Slezský svaz invalidů

•

Pony klub

•

Atletický oddíl Kobeřice – Kobeřice plné běhu

•

Kobeřická amatérská fotbalová liga

•

Hudební soubory (Cluncer, Graphite, HaDr, Checkfly, Jen tak,
Kobeřanka, SBD, Schola

•

Klub seniorů

Ve spolupráci se spolky jsou realizovány akce a aktivity pro širokou veřejnost.
Sociální oblast
Obec Kobeřice má zpracován Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
na období 2022-2024.
V obci působí společnost DOMa, která zajišťuje pečovatelskou službu, osobní
asistenci a půjčovnu kompenzačních pomůcek.
Ostatní služby jsou zajišťovány poskytovateli z okolí.
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Životní prostředí

V obci jsou zajištěny kontejnery na tříděný odpad. Je zřízen sběrný dvůr
pro větší komfort občanů a snížení rizika černých skládek.
V Kobeřicích jsou tři významné krajinné prvky a to pískovna u Kobeřic,
remízky nad Bílou vodou, sad u bažantnice.
Pro ochranu zastavěného území obce před přívalovými dešťovými vodami
bylo novým územním plánem navrženo umístění suchých nádrží v lokalitě
Za Šíleným, Na Padělském, Pod Bažantnicí na Albertovecké příkopě, vodní
nádrž Hluboký důl a územní rezervy pro suchou nádrž Na Středním dvoře
a Za Olšinou na Oldřišovském potoku
b) Demografická charakteristika
Obec eviduje k 31. 12. 2021 celkem 3 224 obyvatel. Průměrný věk obyvatel
obce činí 41,5 let, u žen činí průměrný věk 42,4 let, u mužů pak 40,5 let.
Z celkového počtu obyvatel jich bylo ve věkové kategorii 0-14 let 534, tj. 16,4
%. V produktivním věku 15-64 let bylo 2 116 osob, tj. 65 % a počet obyvatel
ve věku nad 65 let je 539 osob, což tvoří 16,6 %. Index stáří dosahuje v obci
Kobeřice ke konci roku 2021 hodnoty 108. V porovnání s předchozím plánem
je zřejmé, že populace v obci stárne.
Jak je zřejmé z níže uvedené tabulky a grafu, je v obci mírná převaha žen
nad muži a to především ve věkové kategorii 65 a více let a 0-14 let. Naopak
v produktivním věku je více mužů.
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Skladba obyvatel obce Kobeřice
Počet obyvatel k 31. 12. Počet obyvatel ve věku
0-14 let

15-64 let

65 a více let

Celkem

3 244

534

2 116

539

Muži

1 608

260

1 096

252

Ženy

1 616

274

1 020

322

Tabulka 1 Skladba obyvatel obce Kobeřice
Zdroj: ČSÚ

Počet obyvatel podle věku a pohlaví
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Obrázek 1 Počet obyvatel podle věku a pohlaví
Počet obyvatel a jeho vývoj
Vývoj počtu obyvatel od roku 2012 do roku 2021 zachycuje následující tabulka
(údaje platné vždy k 31. 12. daného roku).
Jak je z tabulky a grafu zřejmé, počet obyvatel v obci klesá. V dalším oddíle je
pak zřejmé, že hlavním důvodem v roce 2021 byla záporná migrace.
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Vývoj počtu obyvatel obce v letech 2012-2021
Rok

Počet obyvatel

2012

3 271

2013

3 280

2014

3 304

2015

3 301

2016

3 299

2017

3 303

2018

3 307

2019

3 280

2020

3 271

2021

3 224

Tabulka 2 Vývoj počtu obyvatel v letech 2012-2021
Zdroj: ČSÚ
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Vývoj počtu obyvatel 2012-2021
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Obrázek 2 Vývoj počtu obyvatel 2012-2021

Počet obyvatel dle pohlaví
Z tabulky je zřejmé, že v obci žije přibližně stejné množství mužů a žen.
Ke konci roku 2021 je v obci přibližně 50,12 % mužů a 49,82 % žen.
Počet obyvatel dle pohlaví
Muži

1 616

Ženy

1 608

Celkem

3 224

Tabulka 3 Počet obyvatel dle pohlaví
Zdroj: ČSÚ
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Počet obyvatel dle pohlaví
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Obrázek 3 Počet obyvatel dle pohlaví
Pohyb obyvatelstva
Ke konci roku 2021 byl v Kobeřicích zaznamenán celkový úbytek obyvatel
o 18 osob. Záporný přírůstek je zapříčiněný především záporným migračním
saldem, tedy do obce se přistěhovalo méně osob, nežli se vystěhovalo. Počet
zemřelých a narozených je stejný. Záporné migrační saldo sledujeme již šest
let.
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Pohyb obyvatelstva
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Obrázek 4 Pohyb obyvatelstva
Nezaměstnanost
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti
V obci Kobeřice eviduje Úřad práce ČR ke konci roku 2021 celkem
59 uchazečů zaměstnání. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 byl
tento stav o 15 uchazečů nižší. Míra nezaměstnanosti tvořila v daném období
2,57 %. Míra nezaměstnanosti se stále snižuje.
Rok

Uchazeči o zaměstnání
dosažitelní

celkem

Podíl nezaměstnaných osob
muži

celkem

ženy

2021

59

56

2,57

1,65

1,9

2020

64

62

2,8

3,24

2,33

2019

69

65

2,91

3,39

2,41

2018

81

80

3,55

4,4

2,65

2017

123

117

5,13

5,69

4,54

Tabulka 5 Nezaměstnanost
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Výsledky dotazníkového šetření

V rámci přípravy strategického plánu obce Kobeřice bylo provedeno
dotazníkové šetření mezi občany obce.
Dotazníkové šetření bylo zpracováno přímým oslovením občanů obce
a pomocí internetu (on line odpovědi).
Přímým oslovením bylo získáno 30 odpovědí a prostřednictvím internetu
odpovědělo 170 občanů.
Celkem tedy bylo získáno 200 odpovědí.
Dotazníky

Počet

Podíl

z

celku v
%
Strukturované rozhovory

30

15

Internet

170

85

Celkem

200

100

Zastoupení dle pohlaví
Pro zjištění potřeb, které jsou často rozdílné i podle pohlaví, jsme se v přímém
oslovení snažili o rovnoměrné rozložení na muže a ženy. Počet odpovědí žen
bylo 102, počet odpovědí mužů 98. Dá se tedy říci, že odpovědi dle poměru žen
a mužů bylo více méně vyrovnané.
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Pohlaví

Počet

Podíl v %

Muži

98

51

Ženy

102

49

Celkem

200

100

Zastoupení dle věkových skupin
Důležitým faktorem pro stanovení priorit SP jsou rozdílné potřeby jednotlivých
věkových kategorií. Jak je z uvedené tabulky a grafu zřejmé, nejvíce odpovědí
bylo ve věku 26-35 let, což činí 33% z celkového počtu odpovědí. Následuje
věková kategorie 16-25 let, což činí 25%. Nejméně zastoupenou věkovou
kategorií byl věk 60 a více let, což bylo 15 osob se 7%.
Věkové skupiny

Počet

Podíl z odpovědí v
%

16-25

50

25

26-35

66

33

36-45

45

23

46-59

24

12

60 a více

15

7

neuvedeno

0

Celkem odpovědí

200

Celkem

200

100
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Věkové složení respondentů

1
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30
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50
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70

16-25

Na níže uvedené otázky již mohli respondenti odpovědět několikrát.
Jak se Vám v obci žije?
Jak z níže uvedené tabulky vyplývá, spokojenost občanů se životem v obci je
velmi vysoká. Vzhledem k tomu, že dotazování realizovali tazatelé, kteří nebyli
občany obce, a dotazování na internetu bylo anonymní, je pravděpodobné,
že takto to občané skutečně cítí.
Průměrná známka je 1,5. Pro vedení obce je to tedy velmi dobrá vizitka.
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Odpověď

Počet odpovědí

% z odpovědí

Velmi dobře

95

48

Spíše dobře

70

35

Ani dobře ani špatně

27

14

Spíše špatně

4

2

Velmi špatně

2

1

Celkem počet odpovědí

198

Bez odpovědi

2

Spokojenost se životem v obci
špatně
spíše špatně
dobře

spíše dobře
velmi dobře
0

20

40

60

80

100

Pokuste se zhodnotit život v obci
Níže v tabulce je uvedeno známkování, tedy průměrná známka ze všech
odpovědí. Ne na všechny otázky občané odpovídali, navíc měli možnost
odpovídat několikrát.
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Jak je zřejmé, nejvíce jsou občané spokojeni s možnostmi kulturního
a sportovního vyžití, se službami pro seniory, knihovnou a podporou
a spolupráci spolků. Nejméně pak s dostupností pozemků pro individuální
výstavbu, čistotou ovzduší, technickou infrastrukturou.
Celková průměrná známka je 1,4, což je velmi dobré hodnocení a oproti
předchozímu zjišťování spokojenosti občanů je to zlepšení o 0,6.
Kultura, sport, volný čas
1

Možnosti kulturního vyžití

1,3

2

Možnosti sportovního vyžití

1,3
Sociální péče

3

Služby pro seniory (pečovatelská služba, osobní asistence,

1,5

denní stacionář, případně další)
Vzdělávání
4

Úroveň ZŠ

1,6

5

Úroveň MŠ

1,7

6

Zájmová činnost dětí (kroužky)

1,7

7

Knihovna

1,5
Bydlení

8

Dostupnost pozemků pro individuální výstavbu

2,4

Dostupnost obecních bytů

2,1
Služby v obci

9

Možnosti nakupování

1,9

10

Příležitosti pro podnikání

1,7
Životní prostředí

11

Množství a kvalita zeleně

1,9

12

Čistota ovzduší

2,3
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13

Čistota vod

2,1

14

Nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace

2

15

Celkový vzhled obce
Zdravotnictví

16

Kvalita zdravotního střediska

1,8

17

Dostupnost zdravotní péče

2

Dopravní a technická infrastruktura
18

Úroveň dopravní infrastruktury /silnice, cyklostezky,

2

chodníky
19

Úroveň technické infrastruktury (odkanalizování, zásobování

2,3

vodou a plynem, elektrickou energií)
Obec
20

Bezpečnost v obci

1,9

21

Práce místní samosprávy

1,7

22

Práce a komunikace úřadu

1,9

23

Podpora spolkové činnosti (hasiči, senioři, děti, mládež)

1,8

24

Podpora spolupráce spolků

1,5

Takřka všichni respondenti bydlí v Kobeřicích, jeden respondent na otázku
neodpověděl.
Níže uvedené otázky již byly otevřené, respondenti mohli sdělit až pět
odpovědí.
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Představte si, že můžete rozhodnout o využití finančních prostředků
obce. Na jaké investice byste je přednostně využil/a?
Kultura, sport, volný čas
•

Opravu Kačáku, aby se tam v létě dalo koupat, revitalizace tzv. Kačáku

Vyčištění Kačáku,

koupaliště Kačák nepředělávat do "městského" stylu,

ale renovovat ho ve vesnickém stylu ( nedělat jezírko, ale něco na koupání,
bez betonového dalšího parkoviště ). Rekonstrukce "Kačáku" - alespoň trochu
vizuálně klidně bez navrhované komplexní úpravy,
Revitalizace okolí Kačáku a vytvoření prostoru pro cvičení s dětmi do 3 let.
Spravení - hasičské nádrži- “kačáku” . Zahájení výstavby -opravy pož.nádrže
a okolí, Oprava Kačáku
•

Rozhodně cyklostezky. Polní cesty přeměnit na alsfalt, lepší využití
kolečkových bruslí

•

Chybí aktivity pro nejmenší

•

Sport

•

kultura (akce pro děti)

•

Lepší dětská hřiště pro děti

•

Dětský skatepark, nebo venkovní posilovna v parku, víc houpaček
i pro menší děti, možnost rybolovu v parku, víc péče o rybníčky,

•

Kulturní akce (hudba, divadlo, přednášky). Snížil bych rozpočet
spolkům a to především TJ Sokol Kobeřice (nevyužívá je efektivně
a větší polovina obce jejich akce stejně nenavštěvuje).

•

Venkovní amfiteátr pro pořádání kulturních akci v parku.

•

Kulturní vyžití, více akci. A lepší připravenost ze strany obce. Například
jako u pálení čarodějnic, jediný kdo byl paní Pavla a její muž. Jak mají
občané se zapojovat když ani manželka starosty se nezapojí. Kdyby
lidé v obci toho viděli i u vedení, zapojí se více.
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•

Více kvalitních dětských hřišť.

•

Venkovní workout hřiště

•

kulturní akce, více přednášek, kvalitních koncertů.

•

Lépe využít obrovský potenciál prostoru pro dětské hřiště na ulici
Nádražní a Nová. Je zde veliký prostor pro workout hřiště, multifunkční
hřiště

•

Na pozemek který by byl využíván na venkovní koncerty

•

renovace dětských hřišť - celkově, nové smysluplné prvky

•

cyklostezka ulice Mlýnská – Dubová, cyklostezky, rozšíření cyklostezek
(pro větší bezpečnost občanu a možnosti sportovního využití), propojit
cyklostezky přes celé Kobeřice, spojit je s poldry aby vznikly běžecké
a pěší trasy, Cyklostezka Kobeřice - Štěpánkovice (spolufinancovaní
se Štepánkovicemi), rekonstrukce a kvalitnější povrch cesty ke sv.
Urbanu, dokončení a napojení cyklostezek, Cyklostezka Osmilanyul.Mlýnská,
vybudování cyklostezky !!! na spojnici Mlýnská - Dubová přes ulici
U Bílé vody
cyklostezka Mlýnská-Dubová vyměnit zábradlí okolo fotbalového hřiště

•

modernizace starých dětských hřišť, Obnovu a vybudování dětských
hřišť, které jsou oproti jiným obcím v žalostném stavu. Opravení
dětských hřišť, více sportovních kroužků pro děti(badminton, tenis)

•

on-line rezervační systém pro všechna sportoviště v majetku obce/TJ
Sokol

•

kino

•

Pro děti na sport a vzdělávání

•

Skatepark

•

vybudování workoutového hřiště (pro mládež), Dále chybí workoutové
hřiště
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•

Zlepšení sportovního prostředí.

•

vybudování koupaliště

•

Víceúčelové dětské hřiště v parku. Stávající je nudné a malé.

•

Více spojů, kultura, sport

•

Herna pro děti

•

Na proškolení zájemců v různých oblastech a následná podpora
kroužků pro děti.

•

Oprava Dětského hřiště u sběrného dvora

•

využití odkaliště u sádrovcového dolů pro rybáře, rozšíření cyklostezek

Infrastruktura v obci
•

Dokončení kanalizace

•

rekonstrukce obřadní síně na hřbitově, obnova chodníků a cest,
zprovoznění vodního kola na ČOV

•

Oprava chodníků, silničních komunikaci, Chodníky, spravila bych
chodníky na některých místech je nerovný, Dodělání nových chodníků,
tam kde ještě nejsou

•

Více bytů. Obecní byty - bývalá knihovna

•

Vytvoření více přechodů pro chodce, chybí hřiště a pískoviště
pro maličké děti.

•

Infrastruktura, rozšíření nových stavebních míst. Výstavba obecních
bytů, příprava stavebních míst pro rodinné domy.

•

Vytvoření konceptu energeticky soběstačnosti obce (např. obec
Kněžice). Regenerace sádrovcoveho lomu na rekreační zónu, nová
parkovací místa, podnikatelská zóna, další cyklostezky skrz obec.

•

Rekonstrukce staré požární stanice. Příprava parcel pro výstavbu RD.

•

Komunikace(silnice ,chodníky)
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•

Rekonstrukce vodovodů. Nákup kompostérů. Rozvod optických kabelů
pro internet. Vzhledem k rozpracovanému projektu oprava bývalé
hasičárny hned u Obecního domu. Oprava smuteční síně. Osázení
polních cest zelení, např. v okolí vodojemů.
Oprava vodovodu (neustálé přerušování je opravdu tragické selhání
naší obce). Snížil bych rozpočet spolkům a to především TJ Sokol
Kobeřice (nevyužívá je efektivně a větší polovina obce jejich akce
stejně nenavštěvuje).

•

Výstavbu kavárny.

•

Oprava silnic, které jsou ve špatném stavu. Větší investice do údržby
zeleně a parku. Oprava cest

•

Venkovní amfiteátr pro pořádání kulturních akci v parku.

•

Zbourat smuteční síň a postavit na tom místě například kapli

•

Investovala bych do internetových stránek tak, aby měly nějaký smysl
a dalo se v nich dobře orientovat. Aby se například nemusela každá
aktualita otvírat zvlášť.

•

Kompostárna

•

Pozemky za ulicí Mírová ! ( měla to být priorita už tak min. 2 roky zpět

•

Úprava bočních komunikací a dostavba cyklostezek, Větší místo
pro parkování u autobusového nádraží.

•

Pokus o odkoupení budovy bývalé restaurace "U Uličky"-než to spadne
a hyzdí to obec

•

Odkoupení pozemků (možnost výstavby RD) na ulici Poštovní (západní
směr)

•

zbytečně nevyužité plochy na střeše v mateřské škole, základní škole,
tělocvičně, úřadě, čističky atd. Na solární panely jsou na to dotace tak
proč toho nevyužit.. velká úspora energie
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•

Určitě na opravu vnitřních prostor zdravotního střediska. Zvenku krásná
budova ale vevnitř nic moc. Myšleno je chodba u laboratoře, masáže,
zubní, praktický lékař. Taky i WC. Chtělo by to obnovit.

•

Na parkovací místa u zdejší základní školy. Chodníky a také oprava
některých vozovek. Vytvoření rekreační zóny popř.i možnost koupání.

•

Přednostně bych opravil přípojky (Havarijní stav) ke kanalizaci na ul.
Nádražní.

•

Momentálně na rozšíření a revitalizaci dětského hřiště na ulici Nádražní
a jeho oplocení u pískoviště. Dále oprava přípojky ke kanalizaci na téže
ulici.

•

Stavební pozemky pro občany obce, optický kabel, cyklostezka
Mlýnská - Dubová.

•

dokončení

kanalizace

pro

všechny,

vysokorychlostní

připojení

k internetu
•

Rekonstrukce/vybudování vodovodního řadu a kanalizace (zvlášť
v místech častých havárií nebo v místech, kde jsou již řády v havarijním
stavu. Vyspravení chodníků.

•

Určitě dopravní hřiště pro děti. Vím, že se v rámci RVP na tohle už
trošku kašle, a děti (12+) neumí jezdit na kole po silnici a jezdi
po chodnících. Myslím si, že ZŠ i Mš by toto hřiště využívala a děti by
se tak naučily základní značky na komunikacích. Celkově do dětí,
v dětech je BUDOUCNOST NAŠÍ OBCE. Ačkoli jsem zastánce,
že naše MŠ i ZŠ jsou na kvalitní úrovni, v rámci RVP se dětem
nedostává dostatek praktické výuky v základním vzdělání. Investovala
bych to tedy do nějaké budovy, jako jsou střediska volného času
a v nabídce dostatek volnočasových aktivit. Určitě by se v naší obci
našli lidé, kteří by tuto činnost pro děti praktikovali.
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•

Rekonstrukce/vybudování vodovodního řadu a kanalizace (zvlášť
v místech častých havárií nebo v místech, kde jsou již řády v havarijním
stavu. Vyspravení chodníků.

•

Silnice, Oprava cest na vedlejších komunikacích, Na cesty, opravení
cest Oprava zničených komunikací a chodníků (ne všude je to
dotažené do konce) Oprava silnic a chodníků! Novu cestu Oprava
silnice u autobusového nádraží a ul. Hlučínská
Oprava cesty(ulice Hlučínská) plus oprava mostu pro pěší na ulici
Hlučínské
Oprava silnic
Rekonstrukce hlavní cesty směr kostel-benzínka, místní ul. Karlovavelmi špatný stav
Upravit vjezd do obce ze strany od Rohova. (Neupravený)
Silnice ulice Školní
Opravu silnic, než nesmyslné staveni cyklostezek,

které málokdo

využívá a raději jezdí po silnicích, vidím to dnes a denně při jízdě
do práce či z práce
Oprava havarijního stavu vozovky ve směru od Bolatic ke kostelu,
včetně opravy značení přechodu před obecním úřadem.
upravit cestu do úložiště sběrného odpadu, tak aby se mohl bioodpad
odvážet pořád a nebylo by závislé na počasí
retardéry (zpomalovací semafory v některých ulicích) - značky
s přikázanou maximální rychlostí téměř nikdo nedodržuje
•

Záleží o jakých finančních prostředcích je řeč. Rekonstrukce starých
obecních budov.

•

Obecní byty

•

přidání košů-hlavně pro psy

•

Kebab nebo koupaliště

•

Pozemky
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•

zvýšení kapacity Mš

•

Infrastruktura, MŠ, ZŠ

•

Odstranění starých domů z obce pro možnost výstavby nových

•

sociální služby, výstavbu nových bytů, výkup pozemků pro stavební
účely

•

pěkný moderní penzion pro důchodce

•

kompletní oprava vodovodního řádu, který už je za hranicí životnosti větrná nebo fotovoltaická elektrárna, aby občané mohli mít levnější
energie

•

Zpomalovací prahy

Životní prostředí
•

výsadba zeleně, remízků a biokoridorů na pozemcích v majetku obce,
které dnes slouží k zemědělské (ne)činnosti

•

Fauna a flora

•

Nákup kompostérů. Nákup a instalace rezervačního systému
do tělocvičen jelikož se tam nikdo krom školy, TJ Sokol a parkouristů
nemůže dostat aby si zahrál třeba badminton.

•

Vybudování trvale udržitelného úložiště bioodpadu.

•

Více veřejných odpadkových košů!, , odpadkové koše

•

Vysázení stromů okolo cest..

•

Kanalizace

•

Zeleň, Výsadba zeleně, revitalizace požární nádrže a objektů s ní
spojenými. Zeleň

•

pokácet staré nebezpečné stromy

•

odpadkové koše
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•

nákup popelnic na třídění papíru plastů pro všechny občany bez
nutnosti jezdit na skládku, která je věčné zavřená a plasty vám vzít
nechtějí.

Ostatní
•

Zlepšení kvality stravy ve škole a školce. Rekonstrukce a rozšířen
stávajícího dětského hřiště v parku. Kulturní využití v obci

•

snížení nákladů občanů na energie, odpady apod.,

•

Krásnou dovolenou panu starostovi někde u moře.

•

Tu už je všechno udělané

•

Udržitelný rozvoj

•

Kostel máme, obecní dům máme, hasičárnu taky..... momentálně mě
nic nenapadá, důležité aby vše fungovalo..... možná domov
důchodců.... propojit cyklostezky přes celé Kobeřice, spojit je s poldry
aby vznikly běžecké a pěší trasy...

•

Neuvažoval jsem o tom

•

Starostovi nové reprezentativní auto a bazén.

•

Zajištění základních lékařů jako zubař dětský lékař praktik pro všechny
a hlavně přednostně pro občany obce.

•

Provoz školky ve letních měsících alespoň 6 týdnů popřípadě spádová
školka.

•

obchod kde seženu v sobotu ráno čerstvé pečivo,

•

Podpora finanční injekce pro všechny obyvatele (např. Levnější voda)
Finanční podpora na bydlení pro mladé občany (opravdu to dnes
nemají jednoduché)
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Podnikání
•

žádná strategická zóna na nějakou lehkou výrobu pro podniky, proto
není žádné pracovní místo a tím pádem nemá obec další peníze z toho.

•

Vytvoření průmyslové zóny včetně výrobních prostor k pronájmu.

Z uvedených odpovědí se vyprofilovaly především tyto oblasti:
Revitalizace Kačáku
Oprava chodníků a silnic
Bydlení
Cyklostezky a cyklotrasy
Jak byste využili budovu č.p. 103/104 na ul. Slezské (objekt bývalé
knihovny a MIKU)
•

Pro byty potřebným lidem z naší obce

•

Služby, sociální bydlení

•

Sociální byty, ale pro naše ne Ukrajince

•

Setkávání maminek s dětmi, herna

•

Byty 15x

•

Byty, komerční prostory, sklad pro spolky

•

klubovna, prostory pro spolky, pronájem komerčních prostor

•

Prostor pro setkávání různých skupin

•

Bytové jednotky/obnovení Baru Bunkr.

•

Sociální bydlení nebo zbourat a na místě vytvořit parkoviště.

•

sociální byty, podnikatelská činnost

•

Obecní byty, pokud se teda nehodlá znova otevřít Bunkr. :-)

•

Byty pro začínající, startovací byty – 12x
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•

Nějaké kanceláře nebo byty

•

Udělat obecní byty

•

Nebytový pronájem.

•

Nová kavárna

•

Z důvodu nemožnosti parkování určitě nevyužívat pro komerční účely.
Nabídnout spolkům k případnému využiti.

•

Prostory v patře pro sociální bydleni. Prostory v přízemí pro živnostníky.

•

Znovu bych otevřela Bunkr, který jste nám mladým lidem vzali.

•

Obecní byty

•

Vznik nových obecních bytů. ( jen ne pro Ukrajince)

•

Mohl by tam být jeden sociální byt pro matky samoživitelky
nebo pro uprchlíky.

•

Herna pro maminky s dětmi (možnost využít i pro cvičeni maminek
s dětmi)

•

Jako hernu skákací trampolíny prolézačky zábava pro děti z kavárnou
posezení pohoštění pití zákusky a mňamky pro děti.

•

Domov pro Seniory

•

Spolky mají prostorů dost. Kulturní akce a posezení se dají pořádat už
na mnoho místech v obci.

•

Byt , služby ,obchod, rychle občerstvení …

•

Oprava na obecní bydlení, knižní kavárna,

•

Cukrárna nebo papírnictví

•

Zvýšit o 1 patro (zarovnat s vedlejší budovou bývalé restaurace
U Uličky)-nyní to vypadá jednoduše divně a udělat obecní byty. Spodní
část nechat pro opravu PC (jak je) a eventuální druhou část (bývalou
spořitelnu nechat jako rezervu pro komerční kancelář spíš nouzově
přechodný

byt

eventuálně

nějaký

spolek,

který

do spolkového domu-podle mého ideál pro seniory)

se

nevešel
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•

sociální bydlení nebo komerční využití třeba pro služby

•

Knihovna - jóga, nebo herna pro malé děti s maminkami Miku manikúra, pedikúra, masáže

•

Zbourat, nedostatek parkovacích míst

•

Byty - komerční.

•

Ubytování pro ruské obyvatelstvo, abychom vyvážili Ukrajinskou
kulturu.

•

Prostory k pronajmu pro kroužky pro děti do 3 lety nebo nějaké
setkávání, pro děti do 3 let je tady velká mezera, akorát knihovna
jednou měsíčně pořádá hrátky pro děti…

•

Udělal bych fasádu a sociální byty

•

Buď na byty nebo nějakou hernu pro děti (např.: navrácení spolku RC
myška)

•

Byty k pronájmu.

•

Jediné co mě napadá ( i když už bych já osobně nevyužila) je dětská
herna - pro malé děti. Něco jednoduchého, nepotřebné hračky by mohly
nanosit i maminky. Tam by se mohly setkávat, když jsou na mateřské.
U toho by mohla být malá kuchyňka a toaleta. Popřípadě by se v těchto
prostorech mohl provádět swap nebo jiné eko činnosti.

•

Jako prodejničky s různým sortimentem

•

K volnočasových aktivitách pro děti a mládež. Jak už jsem zmínila,
úroveň ZŠ a MŠ je sice skvělá, ale jen do nějaké hodiny. (Cca 15:00)
A to také pro menší děti. “Puberťáci” mají jen fotbal na TJ Sokol,
Hudební výuku. Za ostatními aktivitami musí dojíždět.

•

Výstavba bytů pro mladé rodiny.

•

Fitness centrum

•

restaurace/kavárna/pub….

•

Herna pro děti a mládež

Analytická část

Str. 30
•

Nyní tam jsou sociální byty, myslím, že jsou potřeba.....proto bych
žádnou jinou funkci nevymýšlel.
-

možnost poskytnutí budovy pro různé spolky (včelařství)

•

Vinotéka

•

Sauna, solná jeskyně

•

Spolky nebo obecní byty

•

Pronájem k podnikání, provozovna….

•

kancelářské prostory k pronájmu

•

Centrum volného času pro děti

•

obecní byty, čistírnu, popř. opravnu obuvi

•

Udělala z ní kino.

•

Třeba na cvičení jógy, klubovna pro mládež. klubovna pro turistický
oddíl.

•

Cvičení pro malé děti s maminkami

•

Kavárna, herna pro děti

•

V dnešní složité době, bych provedl rekonstrukci na sociální byty

•

Bývalá knihovna - dílničky pro dospělé se zázemím pro instruktory.

•

Rozhodně ne pro Ukrajince. Nabídla bych kancelářské prostory
možnost oslovit třeba banky pojišťovny. Nabídka prostor pro mladé lidi
kteří hledají bydlení.

•

Dočasné byty pro mladé občany Kobeřic - samozřejmě nejen
pro známé pracovníků obecního úřadu

Z uvedených odpovědí vyplývají tato témata
Zřízení bytů, ať už sociálních, nebo startovacích pro občany Kobeřic
Pronájem na komerční využití
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Prostor pro spolky, herna pro děti
Jakou další službu byste v obci přivítali
•

Posilovna

•

Cukrárna

•

Pohybové kroužky pro dívky

•

Spořitelna

•

Zubař, který vezme místní a ne přespolní 2x

•

Kavárna

•

Svoz bioodpadu (hnědé popelnice).

•

Snadný přístup do tělocvičny i pro občany mimo spolky. Kino - sál už
máme... Oznámení o konání zastupitelstva déle dopředu, současně
i častější konání tak, jako tomu byl před posledními volbami...

•

Více aktivit pro nejmenší děti, cvičení pro těhotné, maminky s dětmi,
rychlé občerstvení

•

Kino v obecním sále

•

Rezervační systémy pro všechna sportoviště. Za 32 let co žiji
v Kobeřicích mi nikdy nikdo žádné kobeřické sportoviště nepronajal
(výmluvy typu: zavolej tomu a domluv se. On mi oznámí abych obvolal
dalších 10 osob...). Sportoviště v Kobeřicích jsou jen pro vyvolené!
(Proto považuji projekt nové tělocvičny za nesmyslný).

•

Kavárnu

•

Bankovní instituci

•

Kavárna

•

Důstojnější koupaliště

•

Nového veterináře. Nějakého s moderními názory, který je znalý
nových věcí a nebrání se novější léčbě. S lidštějším přístupem. Rychle
občerstvení.
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•

Nabídka řemeslných služeb

•

Masáž, Fyzioterapeut, Bazén,

•

Kvalitní restauraci/hospodu/pub v obecním domě, kterou nepovede
podnikatel s nejvíce otevřenými a nejvíce zavřenými restaurací za dva
roky. Sauna u nové tělocvičny. Regenerace sádrovcového dolu,
částečné zatopení, vodní plocha.

•

Koupaliště

•

Cukrárna, občerstvení s posezením, kde by si mohly hrát i děti. Třeba
bývalý Famos se starou hasičárnou. Vzadu je zahrada, bylo by tam
i fajn posezení a je to od cesty.

•

Obří venkovní kino

•

Nějaký typ zastřešeného posezení pro mladé (třeba v parku
nebo někde za skládkou) kde si můžou třeba i opékat. Prakticky nic
takového pro ně není. Častěji otevřenou skládku na bio odpad St a So
je prostě málo, zvlášť, když prší. Co zkusit ještě Pá?

•

Odpadkové koše kolem hlavní silnice (aspoň u kostela...)

•

Místo pro mladé rodiny - herna, možnosti kroužků pro děti. Obec by
mohla pomoci prostory a s případným vybavením.

•

senior taxi

•

WELNES 😍 V parku u kříže nějakou modernizaci a lavičky

•

Cvičení pro děti( Miška) ....chybí hodně. Pedikúra tady chybí...

•

Kontrolní činnost v čistotě ovzduší, hlavně v zimních měsících.

•

Vypnout rozhlasové vysílání každé ráno v 8.00-8.10.

•

Veškerá sportoviště otevřená, jejich jednodušší dostupnost k pronájmu
(online rezervační a platební systém?). Vypořádání s Bešauerem.
Věčně pochlastává v centru obce, je agresivní vůči ženám, močí
a exhibuje zejména na ulici Slezské za bílého dne. Nečekejte, až se

Analytická část

Str. 33

něco stane, nepřesouvejte odpovědnost na PČR, nespoléhejte
na zbavení svéprávnosti, ale prosím, maximálně jednejte.
•

minikavárnu/zmrzlinu ve staré hasičské zbrojnici, lepší než muzeum...
- slušné autobusové spojení na VŠB-TUO a na Svinov (rychlé, bez
přestupů) - nabíječku pro elektroauta, elektrokola u Obecního domu zahradní centrum, kompostárna, bioplynová elektrárna

•

Koupaliště

•

Volnočasovou pro děti.

•

Kino v obecním domě

•

Bar na večerní posezení

•

Bar na večerní posezení jak byl “Bunkr”

•

Taxi služba pro seniory případně invalidy podobně jako v Bolaticích
za symbolickou cenu

•

Dame jídlo

•

Wellness

•

všechny hlášení rozhlasu umístit také na stránky obce, poslední tam je
z 19/11 2021, dále přidat odkazy na tyto zprávy -třeba na FB (pracující
člověk se tyto zprávy jinak nedoví....)

•

Kebab Kino 3x

•

Rychlé občerstvení.

•

Music bar Bunkr (obnovení)

•

Dětské kroužky

•

Kavárna dětská

•

Čistírnu, opravny obuvi. Rychlé pohoštění, s prostory pro posezení

•

Svoz bio odpadu v popelnicích

•

Kino a bazén.

•

Vícero kroužků pro děti
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•

Přivítal bych zrušení obecního rozhlasu, je rok 2022 (internet a tak).
Nejednou mi to probudilo dítě. Je to

•

Ne ve všech místech slyšíme paní Pavlínu nebo Šarku (rozhlas).

•

Wellness ( saunový svět, vířivka, atd. )

•

Cukrárna pro lidí kteří do Kobeřic přijedou/ k lékaři, a jiným službám /.
Následně musí čekat na další spoje autobusem.

•

Rychlé občerstvení

•

Zubní ordinace pro občany Kobeřic. kožní ambulance?

•

Nějaký větší obchod

•

Různé edukujíce přednášky týkající se např. První pomoci, KPR

•

Častější dozor MP nebo PČR na ulici slezské v okolí stavebnin Janík
a restaurace Familie. Z důvodu neustálého porušování pravidel
silničního provozu (zákaz stání). V těchto místech se řidiči každodenně
staví na chodníky a to tak, že není možné projít například s kočárkem.
Maminky jsou nucené přejít na druhou stranu, kde je situace totožná.

•

Rozvoj kultury z řad občanů, nezvat cizí- sportovní slavnost, odpust

Co konkrétně Vám v obci nejvíce chybí?
•

Koupaliště, posilovna, kavárna, cukrárna

•

Oprava cest a chodníků

•

Dokončení cyklostezky v obci

•

Dokončení kanalizace.

•

Park pro větší děti. Rozšíření hřiště pro nejmenší v centrálním parku

•

Kulturní akce, byty

•

Spořitelna
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•

Koupaliště, více přechodů pro chodce ( např. u zdravotního střediska ),
ZUBAŘ !!!! Který vezme Kobeřany a ne přespolní!!!

•

Odpadkové koše u nových laviček? Více přirozeného prostředí, není
nutné mít anglický trávník všude? Ponechat nějaké "bezúdržbové"
plochy zeleně....

•

Možnost výstavby rodinných domů.

•

Lepší obvodní lékaři, zóna pro podnikání, více míst na parkování, svoz
bioodpadu.

•

Napojení cyklostezky okolo Čujkova mlýna.

•

Akce pro děti , kroužky, dopravní hřiště, oprava dětského hřiště
na Olšině dolní

•

úprava vzniklých obecních ploch - škola - chodníky a kamínky, které se
valí po cestě; větší dohled nad infrastrukturou a bohužel i více oprav
silnic, chodníků atd.

•

Snadný přístup do tělocvičny i pro občany mimo spolky. Údržba
infrastruktury - mosty, chodníky, cesty, ...

•

Rychlé občerstvení, odpadkové koše, možnost zakoupení čerstvého
pečiva po 9-10 hodině ranní (hlavně o víkendech), organizované lekce
/cvičení pro maminka, ale i pro dospělé (jóga, aerobic...)

•

Kulturní akce, typu den dětí, karneval, letní kino a podobně.

•

Zábava pro puberťáky, skatepark, nebo nějaká herna s kulečníkem,
ping-pongem, šipkami a podobně. Venkovní posilovací hřiště

•

Místo pro mladé (hudební bar například).

•

Rozumnější vyhlášky (omezení ohňostrojů ano, ale motorky po půlnoci
jezdící a řvoucí po obci jsou v pořádku?).

•

Byty.

•

Vysokorychlostní internet (optika, ne vzduchem!).
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•

Omezení parkování na ulici Slezská (kličkovat mezi auty a cyklisty je
o zdraví).

•

Kavárna

•

Kvalitnější péče o zeleň. Větší podpora spolků při realizaci akci.
Kvalitnější vybaveni pro venkovní akce: lavice, stany.

•

Odpadkové koše. Víc herních prvků na dětském hřišti v centrálním
parku. Ovocné stromy kolem polních cest.

•

Volně dostupný kontejner na bioodpad, popř svoz bio odpadu

•

Zubař, který přijímá lidi. Dětský lékař, který se chová slušně.

•

Korektura Kobeřických novin, často jsou v článcích chyby. Stromy,
které lemovaly ulici Hlučínskou. Jinak dle mého názoru máme všechno.

•

Kebab. Cukrárna. Veřejný bazén. Dobrý veterinář. Další zubař.

•

Více parkovacích míst-zejména pak ulice Slezská , více zeleně v obci ,
cyklostezky

•

Průmyslová zóna

•

Více kontejnerů na třídění odpadu (plast/papír). Větší aktivita TV kotel
- aktualizovat dění v obci častěji, být přítomen na všech akcích obce
a dělat záznamy..

•

Více restaurací, hezká zahrádka, kde by se dalo sednout, vlaková
dostupnost, venkovní budka s jídlem, koupaliště

•

Kavárna, cvičení jógy, posilovna,

•

Přenos zastupitelstva online, popřípadě ze záznamu. Jednu dobu se
tady něco takového vyskytovalo. Spousta lidí nemá ponětí co se v obci
řeší a připravuje a co by na zastupitelstvu řešit mohli. Účastní jsou vždy
pouze jen zainteresovaní lidé. Nevidím důvod k nesdílení této schůze.
Probíhá to takto na spoustě obcí a měst, investice je skoro nulová, však
to také nemusí mít kvalitu nedělní partie... Pomalu každý mobilní
telefon má již kamerovou kvalitu záznamu... Spousta lidí by také přišlo
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na to jak kdo na zastupitelstvu a pro co bojuje a kdo tam za celou svou
působnost snad ještě neřekl ani slovo a nepřinesl žádný poznatek.
•

1)Dětské hřiště pod stromy (ať se tam dá být i v létě ). 2)Stavební
pozemky 3)Byty

•

Koupaliště

•

Koupaliště, cyklo dráha pro děti, kam by se nesmělo se psem, dráha
pro skejtaře. Více venkovních koncertů v parku. Strahovice zvou každý
rok kapelu Vlčnovjanka. U nás nikdy nic takového z jižní Moravy
nebylo..

•

Obří venkovní kino

•

Nějaký typ zastřešeného posezení pro mladé (třeba v parku nebo
někde za skládkou) kde si můžou třeba i opékat. Prakticky nic takového
pro ně není. 2. Častěji otevřenou skládku na bio odpad St a So je prostě
málo, zvlášť, když prší. Co zkusit ještě Pá? 3. Odpadkové koše kolem
hlavní silnice (aspoň u kostela...)

•

Místo pro mladé rodiny - herna, možnosti kroužků pro děti. Obec by
mohla pomoci prostory a s případných vybavením.

•

senior taxi

•

Koupaliště, cyklo dráha pro děti, kam by se nesmělo se psem, dráha
pro skejtaře. Více venkovních koncertů v parku. Strahovice pozývají
každý rok kapelu Vlčnovjanka. U nás nikdy nic takového z jižní Moravy
nebylo..

•

víc druhu obchodu,

•

Volné byty a místa na výstavbu nových RD pro MÍSTNÍ 2. Pokusit se
vybudovat

malou

průmyslovou

zónu

(např.

směr

Hněvošice,

Štěpánkovice). Prostě Bolatice vypadají na tom lépe a jejich jméno je
i známější 3. Je to kontroverzní, ale i nějaký supermarket typu Lidl, což
ovšem může zlikvidovat místní obchody. 4. Venkovní, krytý prostor-,
kde si nejen mladí můžou pokecat, opékat
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•

lepší informovanost občanů o akcích obce, více kulturních akcí

•

Tenisová zeď

•

zóna pro lehký průmysl, pracovní místa 2)dobudovat kanalizací 3)
dokončit připravovanou ulici na Rodine domy prakticky se nedá nikde
stavět

•

Kontejnery na papír stále přístupné. Otevřená skládka na Olšině

•

Větší kulturní vyžití, parkování

•

Bankomat ČSOB

•

Mě

osobně

tady

chybí

aspoň

jedna

školka

se

zaměřením

na křesťanství. Jsou tady 2 tak proč toho nevyužit. Taky nějaká pěkná
cukrárna tady může být.
•

Lepší informovanost na obecním internetu....např. rubrika hlášení
rozhlasu apod.

•

Samoobslužná Zásilkovna. Z-BOX.

•

Vice akcí

•

Aktivity/kroužky pro děti do 3 let

•

Herna pro malé děti,

•

Funkční vodovod bez pravidelných odstávek kvůli havárii.

•

Elektronická

komunikace

s

občany

namísto

papírové

formy

po souhlasu občana - e-mail Koupání - plovárna / bazén
•

On-line rezervační systém pro sportoviště s kódem pro vstup. Nechci
shánět švagra známého a jeho bratrance, který je možná doma a půjčí
mi klíče.

•

Asi trochu více kultury. Více veřejného využití centrálního parku
a oblasti kačáku..

•

Kontejner na zmíněný stavební materiál, výsadba ovocných stromů
(třešně, švestky) podél cest místo jasanů a jiných stromů

•

-Volnočasové aktivity pro děti. - Vlak, ale s tím asi nejde nic dělat.
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•

VLAK! Jinak si myslím, že je v obci vše potřebné.

•

Workout hřiště, noční bar

•

Bar Odpust jeden den pro mladší věkovou kategorii a ne jenom
pro starší. Letní kino za Benzinou. V létě akce- koncert ve formě oldies

•

Nájemní byty

•

hezký podnik Koše Rozšířená cyklostezka

•

Koupaliště Kebab Levnější benzín Normální lidi

•

Auto myčka, skatepark, outdoor Fitness centrum.

•

outdoorové posilovací (workout) hřiště, vysokorychlostní optické
připojení k internetu v naší lokalitě,

•

Více společenských akcí pro občany různého typu.

•

systém elektronického odhlašování a přihlašování obědů, výběr ze
dvou jídel, chutnější jídla a přehledné vyúčtování. V Bolaticích tento
systém funguje už skoro 10let, V Kobeřicích toto nelze prosadit !!! 2.
Vyřešení a rozšíření příjezdové cesty před školou. Prostor tam je,
z každé strany ubrat trávníku. 3. Nějaké další kreativní aktivity(koníčky)
pro děti ve škole (keramika, malování, tancování).

•

Levná pumpa Kebab Bezpečnost před bezdomovci

•

Music Bar Bunkr! Kino Kvalitní rozhlas
-

chybí zubař, v naší obci máme sice dva zubní lékaře,
ale na žádost evidence jsou nedostupní a o další pacienty
nestojí), proto by bylo dobré pokusit se zajistit občanům dalšího
zubního lékaře (s předností pro kobeřické občany)

•

1)Lepší sportovní zázemí pro rozvoj sportovců. 2) Nedostatek seminářů
pro občany.(osobní sebe rozvoj)

•

Kavárna dětská Cukrárna

•

Dostupnost sportu a vůbec sportovní vyžití pro dívky.

•

Cyklostezka Kobeřice - Štěpánkovice,
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•

Cyklostezka ul. Vrbová ke sv. Urbanu,

•

Zklidnění dopravy severní přeložkou silnice I/46 tak, aby šla podél
sádrovcového dolu a vyhýbala se zastavené oblasti obce.

•

Průmyslová zóna jakou mají v Bolaticích - moznost vice pracovních
příležitosti v miste bydliště.

•

Hřbitov, dokončit v zadní části chodníčky, zavést vodu v zadní části
u smuteční síně, lavičky. V obci oprava poškozených chodníků. Rovné
chodníky, cyklostezky.

•

Více kulturních akcí

•

Textil

•

Vice kulturních akci,

•

cyklostezky okolo potoka, abychom se mohli vyhnout hlavní cestě přes
obec !!! vytvoření dalších nebo lépe vybavených dětských hřišť

•

Cesta na hřbitov - jednosměrný provoz, jednou cestou tam a druhou
ven

•

Větší tlak vody, noční klub, kino a bazén.

•

Kino, brašnářství

•

Spořitelna

•

cukrárna

•

více kultury - divadlo, koncerty, kino

•

Úsekové měření rychlosti- spousta lidí nedodržuje max. povolenou
rychlost. Zpomalovací prahy a snížení rychlosti na ulici Dubová.
Potraviny

•

lepší ochrana biotopu za "Jaškem", úprava a využití požární nádrže

•

Rychle občerstvení (místo Fámou), veřejné koupaliště

•

Zábava pro mladé

•

Prostory k podnikání.
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•

Dokončení spojení cyklostezkami s okolními obcemi / Hněvošicemi,
Rohovem/ Dokončení cyklostezky směr Šilené, Lepší organizace svozu
bioodpadu, Oprava některých chodníku - jsou už hodně nerovné,
Řešení parkování vozidel na místních komunikacích.

•

Kontejnery na třídění odpadu mimo skládku Vyčištění rybníku v parku
je to nechutné Starosta který se zajímá o své občany za celou dobu co
jsme se nastěhovali do Kobeřic jsem starostu ještě ani neviděla

•

Možnost rybolovu,

•

Větší obchod Lidl Penny

•

Odpadkové koše - v obci jich je velmi po skromnu Starost o rybníky
v parku ( otřesně zanedbáno)

•

Rozhlas kterému je rozumět a pokud možno korektnější znělku
před hlášením. Gangnam Style je opravdu mimo.

•

Spolupráce s občany

Z výše uvedených námětů se nejčastěji objevovaly tyto:
•

Kino

•

Herna pro děti

•

Kontejnery na třídění odpadů včetně košů

•

Více kultury a zábavy pro mladé

•

Zlepšení obecního rozhlasu

Na co jste v obci pyšní, co se Vám líbí
•

Obecní dům.

•

Cyklostezky.
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•

Spolky pořádající kulturní akce pro veřejnost.

•

Slušné autobusové spojení s Ostravou i Opavou.

•

Dostupnost služeb

•

Krásný park 15x

•

Obecní dům 20x

•

Cyklostezsková infrastruktura

•

krásná vesnice

•

Obec jako taková ( včetně služeb ) dle mého funguje jak má, velmi
dobře. Jen se dle mého názoru utrácí tam, kde by se nemuselo a jisté
věci chybí, viz. výše

•

Celkový stav obce je fajn

•

ZŠ vč. nové tělocvičny. Nový obecní dům, vč. restaurace (pěkná vizitka
pro celou obec). Park + prodloužená cyklotrasa. Plánované využití
"kačáku", který propojí restauraci v OD.

•

Podpora spolků a sportu. Dostupnost nákupů a služeb. Celková
atmosféra v obci.

•

Výstavba v obci za uplynulých 5 let. Spolupráce a finanční podpora
obce místním spolkům.

•

Nový obecní dům

•

Park v centru Obecní úřad

•

Obecná spokojenost.

•

Vzhled obce, vybavenost, udržovaná zeleň

•

Krásný udržovaný park a veškerou veřejnou zeleň, možnost Zásilkovny
v obci, akce jako Vítáni občánků a různé besedy

•

Super jsou koncerty a všechny možné akce, park, obecní dům,
cyklostezka, péče o obec a zeleň

•

Revitalizace obecních objektů

Analytická část

Str. 43
•

Na rozbité cesty, mosty a chodníky. Na zavřený Bunkr, který byl
nejlepší... Na odpadkové koše, které chybí u laviček na cyklostezkách
v naší i v okolo naší obce...

•

Park Kostel Obecní dům

•

Knihovna.

•

Pyšná jsem na nový obecní úřad, který se moc povedl, centrální park
i akce, co se tady teď staví a modernizuje..

•

Líbí se mi to, že zaměstnanci se starají o naši obec a je to tady všechno
moc hezké.

•

Čisté venkovní prostředí, upravené domy, vybudované polsky,
dostupnost běžných služeb (lékárna, Zásilkovna ,obchody,…).

•

Zeleň. klid. zdravotnictví obchody všeho. Kadeřnictví atd.

•

Vzhled obce, základní škola, kostel , trasa pro cyklisty , obecní dům

•

Cyklostezka a park

•

Novostavby - obecní úřad, tělocvična a další. Vždy je však co zlepšovat
a zvelebovat.

•

Obec je moc krásná a udržována . Pyšná jsem na cele Kobeřice.

•

Jsem pyšný na obec, jako celek. To, co se udělalo v posledních létech,
je chvályhodné. Obecní dům, starý obecní dům, přístavby ve škole,
cyklostezky. Parádní práce.

•

Jak se lidé starají o své domy a zahrádky, je to dobrá vizitka obce. Nový
Obecní dům, dobré osvětlení

•

Nový OÚ včetně sálu

•

Opravený starý OÚ

•

ZŠ, která převyšuje městské ZŠ. Včetně nově budované tělocvičny.

•

Pěkný areál Sokolu

•

podpora sportu i kultury krásný střed obce (park)

•

Na sportovní areál Sokola. Centrální Park
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•

Kulturní využíti

•

sportovní aktivity

•

životní prostředí

•

Určitě se mi líbí Obecní dům jeho sál, restaurace i celkový vzhled. Taky
knihovna a pošta.

•

Nejsem pyšný

•

Centrální park a cyklostezky

•

Každodenní ranní buzení přesně v 8.00, že nějaký i** prodává jahody.

•

Na základní školu, cyklostezky, krásné hřiště, obchody, krajinu okolo
Kobeřic

•

Obecní dům, tradice, vedení obce

•

základní škola 5x

•

kostel

•

Jsem vděčná za sociální služby, které máme (i když je nevyužívám).
Po sportovní stránce je vše v obci TOP. Obec je vzhledem k velikosti
na úrovni.

•

Úroveň ZŠ a MŠ, pedagogický sbor Budova obecního domu Kostel
a Farnost, pan Farář Hodně obchodů

•

Čistota, dostatek zeleně, zdravotnické služby.

•

Starosta

•

Sportovní areál

•

Vzhled základní sokly

•

Hasiči Škola

•

Aktivita a práce obce na sociálních sítích

•

Střed obce, pod kostelem Sportovní areál

•

Park pro aktivity dětí i dospělých - super. Kulturní akce, Fungující
služby. Vlastní vodovod a voda. Díky...
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Nejvíce se občanům Kobeřic líbí

Celkový vzhled obce
Nový obecní dům včetně sálu
Základní škola
Park
Sportovní areál
Knihovna
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Návrhová část

Přehled strategických cílů

V rámci návrhové části byly navrženy tyto strategické cíle:
1. Podporovat a rozvíjet vzdělanost
2. Podporovat a rozvíjet kulturní, sportovní, volnočasové a
společenské aktivity
3. Zajistit kvalitní infrastrukturu v obci včetně občanské vybavenosti
4. Zajistit kvalitní životní prostředí
V rámci jednotlivých strategických cílů pak jsou navrženy následující priority:
Strategický cíl 1. Podporovat a rozvíjet vzdělanost
Priorita 1.1.Podporovat vznik dětských skupin
Priorita 1.2. Podporovat a dále rozvíjet knihovnu
Priorita 1.3. Rozšířit kapacitu mateřské školy
Strategický cíl 2. Podporovat a rozvíjet kulturní, sportovní, volnočasové
a společenské aktivity
V rámci daného strategického cíle budou realizovány tyto priority:
2.1.

Vybudovat tělocvičnu při ZŠ Sportovní hala

2.2.

Vybudovat a revitalizovat dětská hřiště a revitalizace dětských hřišť

2.3.

Vybudovat prostor pro trávení volného času dětí a mládeže

2.4.

Rozvoj areálu TJ Sokol

2.5.

Vybudovat hřiště s umělým povrchem

2.6.

Zlepšit prezentaci pamětihodností obce
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Strategický cíl 3. Zajistit kvalitní infrastrukturu v obci včetně občanské
vybavenosti
3.1. Vybudovat cyklostezky
3.2. Zajistit aktivity pro zvýšení bezpečnosti dopravy v obci
3.3. Zajistit parkování v obci
3.4. Realizace kamerového systému v obci
3.5. Opravit místní komunikace
3.6. Revitalizovat hřbitov
3. 7. Zajistit bezdrátové připojení na veřejných místech
3.8. Opravit a revitalizovat požární nádrže a okolí
3.9. Revitalizovat zdravotní středisko
3.10. Vybudovat stavební místa pro individuální výstavbu
3.11. Dostavba kanalizace v obci
3.12. Vybudovat obecní byty
3.13. Komunitní energetika
3.14. Nákup nové techniky pro SDH

Strategický cíl 4. Zajistit kvalitní životní prostředí

4.1. Podporovat ekologické vytápění
4.2. Realizovat kvalitní odpadové hospodářství
4.3. Realizovat protipovodňová opatření
4.4. Realizovat projekty pro zadržování vody v krajině
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Strategický cíl 1. Podporovat a rozvíjet vzdělanost

V rámci dané strategické oblasti budou realizovány následující priority:
Priorita 1.1.Podporovat vznik dětských skupin
Priorita 1.2. Podporovat a dále rozvíjet knihovnu
Priorita 1.31 Rozšířit kapacitu MŠ
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Priorita 1.1. Podporovat vznik dětských skupin
Vzhledem k nemožnosti vyhovět požadavkům občanů zřídit jesle zřizované
obcí, bude obec podporovat vznik tzv. dětských skupin. Vznik dětských
skupin je možné ze strany soukromých subjektů na základě dotačních titulů
v rámci dotačních titulů OPZ+ i v novém programovacím období. Nicméně
se jedná vždy o soukromou iniciativu, kterou obec může podpořit pouze
zajištěním např. vhodných prostor či zakoupením vybavení.

Priorita 1.1
Podporovat vznik dětských skupin
Popis opatření

Podporovat

realizátory

Soukromé subjekty

Zahájení realizace

2023

Finanční zdroje

Obec Kobeřice, OPZ+

Finanční náklady

Nejsou definovány

Indikátory

skupin

zajištěním prostor, případně vybavením.

Realizátoři

Dopady

dětských

Zlepšení zaměstnanosti rodičů s dětmi do
zahájení povinné školní docházky.
Zřízená dětská skupina
Počet dětí v dětské skupině
Nedostatek finančních prostředků

Rizika

Nezájem soukromých subjektů o zřízení dětské
skupiny

Ošetření rizik

Vícezdrojové financování
Informování o možnosti dětskou skupinu zřídit
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Priorita 1.2. Podporovat a dále rozvíjet knihovnu

Knihovna v obci je plně funkční, nicméně je stále zapotřebí přizpůsobovat jak
knihovní fond, tak prostory potřebám současné doby.
Knihovna plní v obci důležitou roli v oblasti dalšího, byť neformálního vzdělání
občanů.

Priorita 1.2
Podporovat a dále rozvíjet knihovnu
Knihovna bude doplňována novými tituly a
Popis opatření

upravována dle současných potřeb návštěvníků,
včetně přednášek a dalších aktivit.

Realizátoři

Obec Kobeřice

Zahájení realizace

kontinuálně

Finanční zdroje

Obec Kobeřice

Finanční náklady

Nejsou definovány

Dopady

Zlepšení knihovního fondu
Zvýšení zájmu občanů o knihovnu
Počet čtenářů

Indikátory

Počet nových titulů
Počet přednášek

Rizika

Nezájem občanů

Ošetření rizik

Dostatečná propagace aktivit
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Priorita 1.3. Rozšířit kapacitu MŠ

Vzhledem k demografickému vývoji je nezbytné zajistit dostatečné kapacity
v mateřské škole, aby rodiče měli možnost pracovat.

Priorita 1.3
Rozšířit kapacitu MŠ
Popis opatření

Vzhledem k demografickému vývoji je zapotřebí
rozšířit kapacitu MŠ o 1 třídu

Realizátoři

Obec Kobeřice

Zahájení realizace

2023

Finanční zdroje

Obec Kobeřice, ITI

Finanční náklady

Nejsou definovány

Dopady

Zlepšení zaměstnatelnosti rodičů s dětmi do
zahájení povinné školní docházky.

Indikátory

Rozšířená kapacita MŠ o 1 třídu

Rizika

Nedostatek finančních prostředků

Ošetření rizik

Vícezdrojové financování
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Strategický cíl 2. Podporovat a rozvíjet kulturní, sportovní,
volnočasové a společenské aktivity

V rámci daného strategického cíle budou realizovány tyto priority:
2.1.

Vybudovat tělocvičnu při ZŠ Sportovní hala

2.2.

Vybudovat a revitalizovat dětská hřiště a revitalizace dětských hřišť

2.3.

Vybudovat prostor pro trávení volného času dětí a mládeže

2.4.

Rozvoj areálu TJ Sokol

2.5.

Vybudovat hřiště s umělým povrchem

2.6.
2.7.

Zlepšit prezentaci pamětihodností obce
Podporovat spolkovou činnost
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Priorita 2.1. Vybudovat tělocvičnu při ZŠ
V rámci dané priority bude vybudována sportovní hala pro kvalitní využití
volného času a sportování občanů obce.

Priorita 2.1.
Vybudovat tělocvičnu při ZŠ
Popis opatření

Vybudování tělocvičny při ZŠ

Realizátoři

Obec Kobeřice

Zahájení realizace

Již v realizaci, pokračuje

Finanční zdroje

Obec Kobeřice, dotace

Finanční náklady

80 mil. Kč

Dopady

Žáci na základní škole mají k dispozici kvalitní
tělocvičnu

Indikátory

Vybudovaná tělocvična na ZŠ

Rizika

Nedostatek finančních prostředků

Ošetření rizik

Vícezdrojové financování
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Priorita 2.2. Vybudovat a revitalizovat hřiště
V rámci dané priority bude vybudováno hřiště pro děti, případně revitalizována
hřiště současná.
Součástí priority je také vybudování workoutového hřiště pro mládež,
rozšířeny prvky ve venkovní posilovně i pro seniory.

Priorita 2.2
Vybudovat a revitalizovat hřiště
Nová a revitalizovaná hřiště v obci sloužící všem
Popis opatření

občanům, tedy jak dětem, tak mladým lidem i
seniorům.

Realizátoři

Obec Kobeřice

Zahájení realizace

2023

Finanční zdroje

Obec Kobeřice, dotace, dary

Finanční náklady

0,8 mil. Kč/rok

Dopady
Indikátory

Zajištění sportování pro občany obce
Zlepšení zdravého životního stylu občanů
Vybudovaná či revitalizovaná hřiště
Nedostatek volných prostor pro zřízení nových

Rizika

hřišť
Nedostatek finančních prostředků

Ošetření rizik

Revitalizace s rozšířením stávajících hřišť
Vícezdrojové financování
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Priorita 2.3. Vybudovat prostor pro rodiče s dětmi

V rámci dané priority budou upraveny prostory bývalého obecního úřadu
pro setkávání a aktivity rodičů s dětmi. Priorita bude realizována postupně dle
aktuálních výzev.

Priorita 2.3
Vybudovat prostor pro trávení volného času dětí a mládeže
Popis opatření

Bude vybudován prostor pro aktivity rodičů s dětmi.

Realizátoři

Obec Kobeřice

Zahájení realizace

2024

Finanční zdroje

Obec Kobeřice, dotace, dary

Finanční náklady

Nejsou definovány

Dopady

Zajištění prostor pro trávení volného času rodiče s
dětmi

Indikátory

Vybudovaný prostor pro setkávání

Rizika

Nedostatek finančních prostředků

Ošetření rizik

Vícezdrojové financování
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Priorita 2.4. Vybudovat prostor pro trávení volného času mládeže
Vybudování venkovního prostoru pro trávení volného času mládeže bylo
jedním z požadavků v rámci dotazníkového šetření.

Priorita 2.4
Vybudovat prostor pro trávení volného času mládeže
Popis opatření

Bude vybudován prostor pro aktivity mládeže

Realizátoři

Obec Kobeřice

Zahájení realizace

2024

Finanční zdroje

Obec Kobeřice, dotace, dary

Finanční náklady

Nejsou definovány

Dopady

Zajištění prostor pro trávení volného času pro
mládež

Indikátory

Vybudovaný prostor pro setkávání

Rizika

Nedostatek finančních prostředků

Ošetření rizik

Vícezdrojové financování
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Priorita 2.5. Rozvoj areálu TJ Sokol

V rámci dané priority budou realizovány aktivity pro rozvoj areálu TJ Sokol.
Priorita bude realizována postupně dle aktuálních výzev.

Priorita 2.5
Rozvoj areálu TJ Sokol
Popis opatření

Rozvoj areálu TJ Sokol.

Realizátoři

Obec Kobeřice

Zahájení realizace

Kontinuálně

Finanční zdroje

Obec Kobeřice, dotace, dary

Finanční náklady

Nejsou definovány

Dopady

Příjemnější prostředí při konání sportovních a
dalších aktivit v areálu TJ Sokol

Indikátory

Realizované aktivity pro rozvoj areálu

Rizika

Nedostatek finančních prostředků

Ošetření rizik

Vícezdrojové financování
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Priorita 2.6 Vybudovat hřiště s umělým povrchem
Hřiště s umělým povrchem je jednodušší na údržbu a zároveň zkvalitní
sportovní aktivity na hřišti.

Priorita 2.6
Vybudovat hřiště s umělým povrchem
Popis opatření

Vybudovat hřiště s umělým povrchem pro kvalitní
sportovní zázemí.

Realizátoři

Obec Kobeřice

Zahájení realizace

2023

Finanční zdroje

Obec Kobeřice, dotace, dary

Finanční náklady

7,5 mil. Kč

Dopady

Kvalitní povrch pro realizaci sportovních aktivit

Indikátory

Vybudované hřiště

Rizika

Nedostatek finančních prostředků

Ošetření rizik

Vícezdrojové financování
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Priorita 2.7. Vybudovat muzeum Kobeřické historie
V rámci této priority bude v bývalém obecním úřadě (Spolkový dům) zajištěna
prezentace pamětihodností obce. Výhledem je zřízení hasičského muzea,
výstava historie obce a další.

Priorita 2.7
Vybudovat muzeum Kobeřické historie
Popis opatření

Zřízení expozice z historie obce
Zřízení hasičského muzea

Realizátoři

Obec Kobeřice

Zahájení realizace

2024

Finanční zdroje

Obec Kobeřice

Finanční náklady

9 mil. Kč
Prezentace obce navenek

Dopady

Zvýšení zájmu občanů o historii obce
Zvýšení hrdosti občanů na svou obec

Indikátory

Rizika
Ošetření rizik

Realizovaná expozice
Realizované muzeum
Nezájem občanů a návštěvníků o expozici a
muzeum
Dostatečná propagace
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Priorita 2.8 Podporovat spolkovou činnost
Spolková činnost v obci je nesmírně důležitá. Obec sama není schopna zajistit
všechny kulturní, společenské a sportovní akce. Proto podpora spolkové
činnosti je zcela zásadní.

Priorita 2.8
Podporovat spolkovou činnost
Popis opatření

Podpora spolků a neformální sdružení občanů.

Realizátoři

Obec Kobeřice, jednotlivé spolky

Zahájení realizace

Kontinuálně

Finanční zdroje

Obec Kobeřice, dotace

Finanční náklady

1,3 mil. Kč/rok
Občané jsou zajištěni kulturními, společenskými a

Dopady

sportovními akcemi realizovaných jednotlivými
spolky
Počet aktivních spolků

Indikátory

Počet účastníků akcí
Počet akcí

Rizika

Nejsou definována
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Strategický cíl 3. Zajistit kvalitní infrastrukturu v obci včetně
občanské vybavenosti

V rámci daného strategického cíle byly definovány tyto priority:
3.1. Vybudovat cyklostezky
3.2. Zajistit aktivity pro zvýšení bezpečnosti dopravy v obci
3.3. Zajistit parkování v obci
3.4. Realizace kamerového systému v obci
3.5. Opravit místní komunikace
3.6. Revitalizovat hřbitov
3. 7. Zajistit bezdrátové připojení na veřejných místech
3.8. Opravit a revitalizovat požární nádrže a okolí
3.9. Revitalizovat zdravotní středisko
3.10. Vybudovat stavební místa pro individuální výstavbu
3.11. Dostavba kanalizace v obci
3.12. Vybudovat obecní byty
3.13. Komunitní energetika
3.14. Nákup nové techniky pro SDH
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Priorita 3.1. Vybudovat cyklostezky
V rámci dané priority budou vybudovány cyklostezky a cyklotrasy jak v rámci
obce, tak jako spojnice mezi dalšími obcemi. Priorita bude realizována
postupně dle aktuálních výzev.

Priorita 3.1.
Vybudovat cyklostezky
Popis opatření

Vybudování cyklostezek a cyklotras

Realizátoři

Obec Kobeřice

Zahájení realizace

Kontinuálně

Finanční zdroje

Obec Kobeřice

Finanční náklady

12 mil. Kč
Občané mají další možnost pro využití volného

Dopady

času
Bezpečnější pohyb cyklistů v obci

Indikátory

Vybudovaná cyklostezka (cyklotrasa)

Rizika

Nedostatek finančních prostředků

Ošetření rizik

Vícezdrojové financování
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Priorita 3.2. Zajistit aktivity pro zvýšení bezpečnosti dopravy v obci
Bezpečnost dopravy v obci bude zajištěna různými prvky, např. umístěním
radarů, osvětlením přechodů pro chodce, aktivizací zřízení nových přechodů
pro chodce na komunikacích v obci.

Priorita 3.2
Zajistit aktivity pro zvýšení bezpečnosti dopravy v obci
Popis opatření

Zajištění

přechodů

pro

chodce

a

dalších

bezpečnostních prvků na komunikacích.

Realizátoři

Obec Kobeřice

Zahájení realizace

Kontinuálně

Finanční zdroje

Obec Kobeřice

Finanční náklady

0,5 mil. Kč / rok

Dopady

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci

Indikátory

Vybudované bezpečnostní prvky na komunikacích

Rizika

Nedostatek finančních prostředků

Ošetření rizik

Vícezdrojové financování
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Priorita 3.3. Rozšířit možnosti parkování v obci

Zvýšení počtu parkovacích míst v obci je závislý na majetkoprávních
podmínkách. Parkovací místa mohou být zřízena pouze na místech, která jsou
v majetku obce.

Priorita 3.3
Rozšířit možnosti parkování v obci
Vytipování vhodných míst pro zřízení parkovacích
Popis opatření

míst pro občany
Zřízení parkovacích míst

Realizátoři

Obec Kobeřice

Zahájení realizace

2019

Finanční zdroje

Obec Kobeřice

Finanční náklady

Nejsou definovány

Dopady

Zlepšení parkování v obci

Indikátory

Rozšíření parkovacích míst

Rizika

Nedostatek finančních prostředků

Ošetření rizik

Vícezdrojové financování
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Priorita 3.4. Realizovat kamerový systém v obci

Zřízení kamerového systému v obci je důležité pro zvýšení pocitu bezpečí
občanů a předcházení socio-patologických jevů.

Priorita 3.4
Realizovat kamerový systém v obci
Vytipování vhodných míst pro umístění kamer
Popis opatření

v obci
Instalace kamerového systému

Realizátoři

Obec Kobeřice

Zahájení realizace

2023

Finanční zdroje

Obec Kobeřice

Finanční náklady

400 tis. Kč

Dopady

Zlepšení bezpečnosti v obci

Indikátory

Počet umístěných kamer

Rizika

Nedostatek finančních prostředků

Ošetření rizik

Vícezdrojové financování
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Priorita 3.5. Opravit místní komunikace

Pravidelné opravy místních komunikací dle jejich aktuálního stavu.

Priorita 3.5
Opravit místní komunikace
Popis opatření

Pravidelné opravy

Realizátoři

Obec Kobeřice

Zahájení realizace

Kontinuálně

Finanční zdroje

Obec Kobeřice

Finanční náklady

1,5 mil. Kč ročně

Dopady

Zlepšení stavu místních komunikací

Indikátory

Opravené místní komunikace

Rizika

Nedostatek finančních prostředků

Ošetření rizik

Vícezdrojové financování
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Priorita 3.6. Revitalizovat hřbitov

Obec upraví nejen okolí hřbitova (cesty), ale také samotný prostor. V průběhu
následujícího období bude na hřbitově zřízeno kolumbárium.

Priorita 3.6.
Revitalizovat hřbitov
Popis opatření

Oprava chodníků na hřbitově
Vybudování kolumbária

Realizátoři

Obec Kobeřice

Zahájení realizace

vybudování

kolumbária

a

základní

chodníky
výsadba zeleně, celková revitalizace
Finanční zdroje

Obec Kobeřice

Finanční náklady

2,5 mil. Kč

Dopady

Zkulturnění obecního hřbitova

Indikátory
Rizika

Vybudované kolumbárium
Opravené cesty
Nejsou definována

údržba
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Priorita 3.7. Realizovat bezdrátové připojení na veřejných místech
Bezdrátové připojení na veřejných místech vyplynulo rovněž z potřeb občanů.
V současné době mohou občané využívat internet v prostorách Obecního
domu, ve kterém sídlí i obecní úřad.

Priorita 3.7.
Realizovat bezdrátové připojení na veřejných místech
Zřízení bezdrátového připojení na obecním úřadě,
Popis opatření

starém obecním domě, autobusovém nádraží a
zdravotním středisku.

Realizátoři

Obec Kobeřice

Zahájení realizace

2024

Finanční zdroje

Obec Kobeřice

Finanční náklady

100 tis. Kč

Dopady
Indikátory
Rizika
Ošetření rizik

Umožnění bezdrátového připojení občanům na
veřejných místech
Bezdrátové připojení je funkční
Finanční náklady
Nezájem občanů
Vícezdrojové financování
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Priorita 3.8. Realizovat opravu a revitalizaci požární nádrže a okolí
Zkulturnění stávající požární nádrže na vodní plochu typu bio jezírka včetně
okolní výsadby a rostlin s návazností na náš park a cyklostezky – místo
k relaxaci a odpočinku u centra obce.

Priorita 3.8.
Revitalizovat požární nádrž a okolí
Popis opatření

Oprava a revitalizace požární nádrže a okolí

Realizátoři

Obec Kobeřice

Zahájení realizace

2023 projekt
2024 realizace

Finanční zdroje

Obec Kobeřice

Finanční náklady

Nejsou definovány

Dopady

Zlepšení vzhledu obce

Indikátory

Estetičtější požární nádrž

Rizika

Finanční náklady

Ošetření rizik

Vícezdrojové financování

Návrhová část

Str. 70
Priorita 3.9. Modernizovat zdravotní středisko

Na základě výstupů z dotazníků vyplynula potřeba doplnění lékařů a jejich
ambulancí, což bez kvalitního zdravotního střediska je náročnější.

Priorita 3.9.
Modernizovat zdravotní středisko
Popis opatření

Zmodernizování
Obec Kobeřice

Zahájení realizace

Kontinuálně

Finanční zdroje

Obec Kobeřice

Finanční náklady

1,8 mil. Kč

Indikátory
Rizika
Ošetření rizik

střediska

pro

vylepšení podmínek pro lékaře.

Realizátoři

Dopady

zdravotního

Zvýšení počtu lékařů ve zdravotním středisku
Občané zajištěni zdravotní péčí
Zmodernizované zdravotní středisko
Počet nových lékařů ve zdravotním středisku
Nezájem lékařů
Pobídkové aktivity ve vztahu k lékařům ze strany
obce
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Priorita 3.10. Vybudovat stavební místa pro individuální výstavbu
Stavební místa pro individuální výstavbu jsou velmi důležitá pro další rozvoj
obce, a to nejen z hlediska růstu počtu obyvatel, ale také zajištění bydlení
pro osamostatňující se občany. Snižujeme tím riziko stěhování se mladých
občanů mimo obec.

Priorita 3.10
Vybudovat stavební místa pro individuální výstavbu
Popis opatření

Vybudování

stavebních

míst

pro

výstavbu včetně infrastruktury

Realizátoři

Obec Kobeřice

Zahájení realizace

2023

Finanční zdroje

Obec Kobeřice, dotace

Finanční náklady

14 mil. Kč

Dopady

Snížení rizika stěhování do jiných obcí

Indikátory

Počet vybudovaných stavebních míst
Demografická křivka

Rizika

Nedostatek finančních prostředků

Ošetření rizik

Vícezdrojové financování

individuální
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Priorita 3.11. Dostavba kanalizace v obci

Kanalizace v obci je důležitá nejen z hlediska životního prostředí, ale také
komfortu bydlení občanů.

Priorita 3.11
Dostavba kanalizace v obci
Popis opatření

Dostavba kanalizace v obci.

Realizátoři

Obec Kobeřice

Zahájení realizace

2024

Finanční zdroje

Obec Kobeřice, dotace

Finanční náklady

100 mil. Kč
Dotace 50%

Dopady

Snížení dopadů na životní prostředí
Občané zajištěni kanalizací

Indikátory

Dostavěná kanalizace

Rizika

Nedostatek finančních prostředků

Ošetření rizik

Vícezdrojové financování
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Priorita 3.12. Vybudovat obecní byty

Obecní byty budou sloužit těm občanům, kteří nemají vlastní bydlení a chtějí
nadále zůstat v obci. Na základě dotazníkového šetření vyplynulo,
že vybudování nových obecních bytů by bylo možné v budově č.p. 103 a 104.
Tento návrh je jednou z možností realizace.

Priorita 3.12
Vybudovat obecní byty
Popis opatření

Vybudování 6 obecních bytů.

Realizátoři

Obec Kobeřice

Zahájení realizace

2024

Finanční zdroje

Obec Kobeřice, dotace

Finanční náklady

5 mil. Kč

Dopady

Snížení rizika stěhování do jiných obcí

Indikátory

Počet vybudovaných obecních bytů
Demografická křivka

Rizika

Nedostatek finančních prostředků

Ošetření rizik

Vícezdrojové financování
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Priorita 3.13 Komunitní energetika

Realizovat komunitní energetiku, např. fotovoltaiku na veřejné budovy a jiné
systémy.
Priorita 3.13
Komunitní energetika
Realizace
Popis opatření

komunitní

energetiky

je

trendem

v současné době primárně v obcích. Umístění
fotovoltaiky na veřejné budovy. Realizace dalších
systémů.

Realizátoři

Obec Kobeřice

Zahájení realizace

2023

Finanční zdroje

Obec Kobeřice, dotace

Finanční náklady

5 mil. Kč

Dopady

Snížení energetické závislosti v obci.

Indikátory

Vybudovaná

fotovoltaika

a

realizovány

systémy.

Rizika

Nedostatek finančních prostředků

Ošetření rizik

Vícezdrojové financování

další
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Priorita 3.14 Zajistit novou techniku pro SDH

Zajistit kvalitní techniku pro SDH je důležité pro profesionální řešení krizových
situací v obci.

Priorita 3.14
Zajistit novou techniku pro SDH
Popis opatření

Nákup nové techniky pro SDH.

Realizátoři

Obec Kobeřice

Zahájení realizace

Kontinuálně

Finanční zdroje

Obec Kobeřice, dotace

Finanční náklady

500 tis. Kč/ročně

Dopady

Zlepšení technického zázemí SDH

Indikátory

Zakoupena nová technika

Rizika

Nedostatek finančních prostředků

Ošetření rizik

Vícezdrojové financování
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Strategický cíl 4 . Zajistit kvalitní životní prostředí

V rámci daného strategického cíle budou realizovány tyto priority:
4.1. Podporovat ekologické vytápění
4.2. Realizovat kvalitní odpadové hospodářství
4.3. Realizovat protipovodňová opatření
4.4. Realizovat projekty pro zadržování vody v krajině

Návrhová část
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Priorita 4.1. Podporovat ekologické vytápění

Obec dlouhodobě podporuje tzv. kotlíkové dotace pro své občany, což
přispívá k podpoře ekologického vytápění. V tomto trendu bude i nadále
pokračovat.

Priorita 7.1.
Podporovat ekologické vytápění
Popis opatření

Podpora ekologického vytápění v domácnostech

Realizátoři

Obec Kobeřice

Zahájení realizace

Kontinuálně

Finanční zdroje

Obec Kobeřice

Finanční náklady

200 tis.Kč/ročně

Dopady
Indikátory
Rizika
Ošetření rizik

Zlepšení ovzduší v obci
Umožnění využití kotlíkových dotací občany
Počet občanů, kteří využili podporu ze strany obce
Nezájem občanů
Nedostatek finančních prostředků
Propagace podpory
Vícezdrojové financování
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Priorita 4.2. Realizovat kvalitní odpadové hospodářství
Podpora odpadového hospodářství je nedílnou součástí ochrany životního
prostředí. V rámci dané priority budou průběžně doplňovány popelnice a
kontejnery na tříděný odpad (papír, plast) dle aktuálních potřeb včetně
kontejnerů na bioodpad.

Priorita 4.2
Realizovat kvalitní odpadové hospodářství
Realizace
Popis opatření

jednotlivých

odpadového

aktivit

hospodářství

pro

zajištění

v obci

včetně

pravidelného vyhodnocování množství a kvality
tříděného odpadu.

Realizátoři

Obec Kobeřice

Zahájení realizace

Kontinuálně

Finanční zdroje

Obec Kobeřice

Finanční náklady

500 tis. Kč/ ročně
Občané jsou zajištění nádobami na separovaný

Dopady

odpad
Snížení počtu černých skládek

Indikátory

Počet kontejnerů/nádob na tříděný odpad
Výtěžnost separovaného odpadu

Rizika

Nezájem občanů

Ošetření rizik

Propagace třídění
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Priorita 4.3. Realizovat protipovodňová opatření

V rámci dané priority budou vystavěny další dva poldry, což jsou ohrázované
prostory, schopné zadržet část povodňových průtoků. Vybudovat průlehy
a zelených pásů.

Priorita 4.3
Realizovat protipovodňová opatření
Popis opatření

Vybudování suchého

poldru, včetně průlehů a

zelených pásů.

Realizátoři

Obec Kobeřice

Zahájení realizace

2023

Finanční zdroje

Obec Kobeřice, dotace

Finanční náklady

200 tis. Kč /ročně

Dopady

Snížení rizika povodní

Indikátory

Vybudovaný poldr, průlehy a zelené pásy

Rizika

Nedostatek finančních prostředků

Ošetření rizik

Vícezdrojové financování
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Priorita 4.4. Realizovat projekty pro zadržování vody v krajině

Jeden z důležitých kroků, který napomáhá snižovat dopady povodní i sucha,
jsou komplexní pozemkové úpravy zaměřené do oblastí ohrožených vodní
erozí a nezalesněných oblastí s vysokým rizikem odtoku vody. Jsou rovněž
vyhlášeny programy na zadržování vody v krajině, např. podpora retence
vody v krajině – rybníky.

Priorita 4.4
Realizovat projekty pro zadržování vody v krajině
Popis opatření

Revitalizace rybníků a požární nádrže

Realizátoři

Obec Kobeřice

Zahájení realizace

Kontinuálně

Finanční zdroje

Obec Kobeřice, dotace

Finanční náklady

7 mil. Kč
Snížení rizika povodní

Dopady

Snížení rizika nedostatku vody
Multifunkční využití požární nádrže

Indikátory

Revitalizovaný rybník
Revitalizovaná požární nádrž

Rizika

Nedostatek finančních prostředků

Ošetření rizik

Vícezdrojové financování
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Monitorování a vyhodnocování
MONITOROVÁNÍ
Monitorování probíhá průběžně.
•

zda se plán daří realizovat

•

zda nevznikly nové potřeby, které by bylo zapotřebí zahrnout
do plánu v rámci jeho aktualizace

•

zda vznikly nějaké problémy, především v oblasti financování

•

zda se realizují aktivity zaměřené na informování a zapojení
veřejnosti

Monitorování je rutinní sběr informací a jejich průběžná evidence. Monitoring
zjednodušeně

představuje

pravidelné

sledování

aktivit

s

využitím

kvantitativních a kvalitativních indikátorů.
V případě, že bude nezbytná aktualizace (např. aktivity, nerealizace aktivit
z objektivních důvodů apod.), svolá koordinátor na základě pokynu Řídící
skupiny setkání pracovních skupin.
VYHODNOCOVÁNÍ
Realizační tým organizuje pravidelně 1x ročně vyhodnocení, jehož
obsahem je například:
•

jak se daří naplňovat jednotlivé priority a opatření

•

jak účinné jsou aktivity pro plnění cílů projektu

•

jak užitečné jsou aktivity z hlediska dopadů a důsledků pro cílové
skupiny
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•

jak jsou aktivity udržitelné do budoucna, jaká je potřeba a vůle je udržet
a co je potřeba pro udržení udělat

•

zda se nezměnily podmínky natolik, že je třeba přehodnotit priority

Vyhodnocování se provádí technikami a metodami srovnávání, vysvětlení,
prognózování; průzkumy pomocí přímého pozorování (kontroly na místě)
a dotazováním.
•

Zpracování informací získaných v rámci monitoringu, které jsou
následně interpretovány a formulovány k doporučení pro zlepšení
efektivnosti procesu naplňování jednotlivých opatření strategií k rozvoji
území v oblasti vzdělávání.

•

Hodnocení přispívá k hospodárnosti při nakládání s veřejnými
prostředky.

Hodnotící kritéria pro evaluaci:
•

relevance

–

zhodnocení

přiměřenosti s

ohledem

na

danou

problematiku
•

účinnosti – posuzující čeho dosáhneme hodnocením, jaké faktory
pozitivních

nebo negativních

výsledků

a

dopadů

hodnocením

dosáhneme
•

efektivita – jaké informace hodnocením získáme, zda jsou efekty
hodnocení přiměřené vstupním nákladům

•

užitečnost/udržitelnost – zhodnoceni přínosů a efektů v širším
kontextu nejen s předmětem hodnoceni a monitoringu, zároveň se
jedná o motivační efekty a faktory ovlivňující hodnocení
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Evaluace

vyžaduje

předchozí

monitoring,

stanovení

jasného

účelu

hodnocení, relevantní nastavení a realizaci zpětné vazby.
Základní charakteristiky monitorování a evaluace (viz Metodický pokyn
pro evaluace v programovém období 2014–2020, MMR, verze 3, červenec
2014 – upraveno)
MONITOROVÁNÍ

EVALUACE

Využívá monitorovací indikátory

Využívá hodnoticí otázky

Je kontinuální nebo periodické

Je

prováděna

periodicky,

ve

specifickém čase
Používá kvantitativní metody

Používá kvantitativní i kvalitativní
metody

Nezjišťuje kauzální vztahy

Zjišťuje kauzální vztahy, provádí
zkoumání v širších vazbách

Pracuje s předem stanovenými cíli, V rámci evaluace je posuzována také
plánovanými

hodnotami

a platnost, reálnost, dosažitelnost a

shromažďuje data o jejich plnění

relevance předem stanovených cílů
a indikátorů

Posuzuje průběh intervence na Využívá monitoring jako jeden ze
základě stanovených věcných a zdrojů dat a informací, se kterými však
finančních ukazatelů

dále pracuje a vyvozuje z nich závěry
a doporučení

Finanční monitoring sleduje plnění Zabývá se širokým spektrem otázek a
finančních

ukazatelů,

věcný využívá

různé

zdroje

dat

a

monitoring sleduje plnění hodnot informací, jednak monitoring, ale i
indikátorů

další zdroje (statistika, vlastní šetření
atd.)
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Průběžně

sleduje

plnění Vyhodnocuje systém implementace

finančních i věcných indikátorů, a případně navrhuje řešení problémů
které

jsou

stanoveny,

vypracovává pravidelné zprávy

a a odstraňování překážek, hodnotí
dosahování cílů strategie, a to i ve
vztahu k širšímu prostředí, zjišťuje
důvody pro (ne)plnění cílů

Zaměřuje

se

na

plánované Identifikuje plánované i neplánované

výsledky a milníky
Je

zpravidla

realizován

součást řízení strategie

efekty v širších souvislostech
jako Je zpravidla realizována externími
nezávislými evaluátory

Oba procesy (monitoring i evaluace) jsou úzce provázány, vzájemně se
doplňují a vždy se musí připravovat v interakci od samého začátku.
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Seznam zkratek
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV – Ministerstvo vnitra
ČR – Česká republika
KÚ MSK – Krajský úřad Moravskoslezského kraje
KP – Komunitní plán, plánování
DZU – Domy s byty zvláštního určení /bývalé Domy s pečovatelskou službou
neboli DPS/
PS – Pracovní skupina
ŘS – Řídící skupina
EU – Evropská unie
SDH – Sbor dobrovolných hasičů

