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kanalizací Královéhradeckého kraje http://mapy.kr-kralovehradecky.cz/vak/
Plánovač tras KČT http://trasy.kct.cz/

Program rozvoje obce Hořičky na období 2020–2025 – Přílohy
Portál informačního systému ochrany přírody, dostupné z:
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Zápisy ze zastupitelstva obce Hořičky
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ČOV - čistírna odpadních vod
č. e. - číslo evidenční
č. p. - číslo popisné
ČR - Česká republika
DP - dotační program
DPH - daň z přidané hodnoty
DSO - dobrovolný svazek obcí
EAO - ekonomicky aktivní obyvatelstvo
EU - Evropská unie
IČ - identifikační číslo
ID - identifikátor
IDOS - internetový jízdní řád
IREDO - integrovaná regionální doprava
IROP - Integrovaný regionální operační program
KČT - klub českých turistů
KES - koeficient ekologické stability
KHK kraj - Královéhradecký kraj
km - kilometr
KN - katastr nemovitostí
KoPÚ - komplexní pozemkové úpravy
KOR - klíčová oblast rozvoje
k. ú. - katastrální území
MAS MÚM - Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují
MD - Ministerstvo dopravy
MěÚ - městský úřad
MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj
MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu
MŠ - mateřská škola
MZe - Ministerstvo zemědělství
MŽP - Ministerstvo životního prostředí
NO2 - oxid dusičitý
o. p. s. - obecně prospěšná společnost
OÚ - obecní úřad
OPZ - Operační program Zaměstnanost
OPŽP - Operační program Životní prostředí
PENB - průkaz energetické náročnosti budovy
PM10 - suspendované částice (prach) o velikosti 10 mikrometrů
POPK - Podpora obnovy kulturních památek
PORV - Podpora obnovy a rozvoje venkova
POÚ - pověřený obecní úřad
POV KHK - Program obnovy Královéhradeckého kraje
PRO - Program rozvoje obce
RBC - regionální biocentrum
RBK - regionální biokoridor
SC - specifický cíl
SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury
SFŽP - Státní fond životního prostředí
SDH - Sbor dobrovolných hasičů
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SH ČMS - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
SMS - short message service - služba krátkých textových zpráv
SO - strategická oblast
SO ORP - správní obvod obce s rozšířenou působností
SO2 - oxid siřičitý
s. p. - státní podnik
SPÚ - Státní pozemkový úřad
s. r. o. - společnost ručením omezením
SS KHK - Správa silnic Královéhradeckého kraje
StC - strategický cíl
SWOT - S – Strengths (silné stránky), W – Weaknesses (slabé stránky), O – Opportunities (příležitosti)
a T – Threats (hrozby)
ÚAP ORP - územně analytické podklady obce s rozšířenou působností
µg/m3 - mikrogram na metr krychlový
ÚSES - územní systém ekologické stability
ZPF - zemědělský půdní fond
z.s. - zapsaný spolek
ZSJ - základní sídelní jednotka
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Příloha 1 Vzor dotazníkového šetření

Program rozvoje obce …….. na období let ……..
Vážení obyvatelé ………….(název obce, příp. místních částí),
chtěli byste se aktivně podílet na rozvoji naší obce? Možná Vás nebaví čekat, až to za Vás udělá někdo
jiný. Každý z Vás, ať již jako občan, podnikatel, člen zájmového spolku či jiného subjektu, má svoji
představu o tom, jak by se obec, kde žijeme nebo podnikáme, měla rozvíjet. Jak bychom mohli žít
v blízké budoucnosti, co opravit, zlepšit, zachovat či podpořit?
V tuto chvíli se nám naskýtá možná poslední šance, jak získat finanční prostředky z fondů EU k rozvoji
naší obce. I proto bychom měli tuto šanci, v co možná největší míře, využít. Jak jsme již v předchozích
letech zjistili, vyplatí se být připraveni!
Věnujte, prosím, několik málo minut vyplnění tohoto dotazníku a vyjádřete svůj názor, jakým směrem
by se měl zaměřit rozvoj naší obce do roku ………….

Dotazník můžete vyplnit buď v papírové podobě a následně odevzdat na obecním úřadě do schránky
nebo online na adrese ……….

Děkujeme za Váš čas a projevený zájem!
……………., starosta/starostka

……………, místostarosta/místostarostka

Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jednu z uvedených možností, případně formulujte
svůj názor do volného prostoru k otázce.

1. Jak se Vám v obci žije?
☐ velmi dobře
☐ spíše dobře
☐ ani dobře ani špatně

☐ spíše špatně
☐ velmi špatně
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2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
☐ klidný život
☐ dobré mezilidské vztahy
☐ příznivé životní prostředí
☐ blízkost přírody
☐ dostupnost pracovních příležitostí
☐ dobrá dopravní dostupnost
☐ kulturní a společenský život
☐ sportovní vyžití
☐ vzhled obce
☐ jiné:

3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
☐ špatné vztahy mezi lidmi
☐ nezájem lidí o obec
☐ moc turistického ruchu v letním období
☐ málo kvalitní životní prostředí
☐ nedostatek pracovních příležitostí
☐ nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
☐ nedostatečný kulturní a společenský život
☐ nevyhovující veřejná doprava
☐ nedostatečná bytová výstavba
☐ nepořádek v obci
☐ špatné podmínky pro podnikání
☐ jiné:

4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
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5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek
(v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):
Velmi
spokojen

Spíše
spokojen

Spíše
nespokojen

Velmi
nespokojen

Je mi to
lhostejné

1

Bydlení

1

2

3

4

5

2

Veřejná doprava

1

2

3

4

5

3

Kultura a společenský život

1

2

3

4

5

4

Sportovní vyžití

1

2

3

4

5

5

Životní prostředí

1

2

3

4

5

6

Péče obce o své prostředí

1

2

3

4

5

7

Podmínky pro podnikání

1

2

3

4

5

8

Rozvoj obce

1

2

3

4

5

9

Informovanost o dění v obci

1

2

3

4

5

6. Mezilidské vztahy v obci považujete za:
☐ velmi dobré
☐ špatné
☐ docela dobré
☐ nedovedu posoudit
☐ ne moc dobré

7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům?

☐ rozhodně ano
☐ spíše ano
☐ spíše ne

☐ rozhodně ne
☐ nedovedu posoudit

8. Jaké komunikační kanály Vám nejvíce vyhovují?
☐ místní rozhlas
☐ e-mail
☐ SMS
☐ zpravodaj obce ………….
☐ webové stránky obce
☐ Facebook

9. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
☐ pravidelně (min. 1x týdně)
☐ vůbec
☐ občas (cca 1x za měsíc)
☐ nemám internet
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10. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
☐ rozhodně ano
☐ rozhodně ne
☐ spíše ano
☐ nedovedu posoudit
☐ spíše ne
Pokud ano, jak se můžete zapojit?

11. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co
byste je přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
☐ zlepšení podmínek pro podnikání
☐ podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a místních
komunikací)
☐ častější spoje veřejné dopravy
☐ zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci
☐ rekonstrukce místních komunikací
☐ podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
☐ péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
☐ opravy památek v obci
☐ jiné:

12. Obecné informace o respondentovi
☐ žena
☐ muž
Název subjektu / instituce

13. Věk
☐ do 18 let ☐ 19 – 29 let

☐ 30 – 49 let

14. Bydliště/sídlo/pobočka firmy
☐ ………..
☐ ……….
☐ …………

15. Vaše vzdělání
☐ základní
☐ střední odborné
☐ střední odborné s maturitou

16. Jak dlouho v obci žijete/působíte?
☐ do 1 roku ☐ 1-5 let ☐ 6-10 let

☐ 50 – 64 let

☐ 65 a více let

☐ …………

☐ ……………

☐ vyšší odborné
☐ vysokoškolské

☐ 11-20 let

☐ 21-30 let

☐ 31 a více let
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17. Typ Vaší domácnosti
☐ domácnost bez dětí
☐ domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)
☐ jiné

18. Vaše další náměty, připomínky, komentáře:

Děkujeme za Váš čas při vyplnění dotazníku.

Program rozvoje obce Hořičky na období 2020–2025 – Přílohy
Příloha 2 Zásobník projektových záměrů

Klíčová oblast
rozvoje

Název

Obec Hořičky

Role obce

Zdůvodnění a
přínos pro rozvoj
obce

Předpokládané
náklady

realizační

rozvoj dopravní
infrastruktury a
cestovního ruchu
na území obce

v řádu statisíců
Kč

v řádu
milionů Kč

Rekonstruovat
některé místní
komunikace

Obec Hořičky

realizační

rozvoj dopravní
infrastruktury
na území obce

Posílit bezpečnost
dopravy v obci

Obec Hořičky

realizační

zvýšení
bezpečnosti
chodců

v řádu jednotek
mil. Kč

realizační

zvýšení
bezpečnosti
silničního provozu

v řádu statisíců
Kč

Realizovat výstavbu
nových chodníků po
Obec Hořičky
celé délce území
obce

realizační

zvýšení
bezpečnosti
silničního provozu

Revitalizovat vodní
plochy v obci

realizační

údržba majetku
obce

V řádu milionů
Kč

realizační

údržba majetku
obce

V řádu
desetitisíců Kč

Opravit stávající
chodníky
nacházející se na
území obce

Obec Hořičky

Obec Hořičky

IN
FR
AS
TR
UK
TU
RA

INFRASTRUKTURA

Rekonstruovat
spojnici KřižanovMečov

Žadatel

Opravit hřbitovní
zeď

Obec Hořičky

Předpokládané
zdroje financování
SFDI
EU – IROP 2014–
2020
prostředky KHK
SFDI
EU – IROP 2014–
2020
MMR
prostředky KHK
SFDI
EU – IROP 2014–
2020
prostředky KHK
prostředky obce
SFDI
EU – IROP 2014–
2020
SFDI

v řádu milionů Kč

EU – IROP 2014–
2020
prostředky KHK
MZe
EU – OPŽP 2014–
2020
Prostředky obce
MMR
Prostředky obce

Předpokládané
období realizace
projektu

Vazba na klíčové
oblasti rozvoje

dokud nebude
zrealizováno

1

průběžně
po celé
programové
období

1

průběžně po celé
programové
období

1

průběžně
po celé
programové
období

1

průběžně
po celé
programové
období

1

dokud nebude
zrealizováno

1

dokud nebude
realizováno

1
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1

Dokud nebude
realizováno

1

Dokud nebude
realizováno

1

V řádu milionů
Kč

EU – IROP 2014–
2020
MMR

průběžně
po celé
programové
období

1

V řádu statisíců
Kč

Prostředky obce

Dokud nebude
realizováno

1

V řádu statisíců
Kč

Prostředky obce

2020

1

V řádu statisíců
Kč

Prostředky obce

Dokud nebude
realizováno

1

iniciační

-

Obec Hořičky

realizační

Podpora rozvoje
obce a sportovního
života

V řádu milionů
Kč

Obec Hořičky

realizační

údržba majetku
obce

V řádu milionů
Kč

Obec Hořičky

Modernizovat
tělocvičnu
Rekonstruovat
školní budovy
Průběžně udržovat
a provádět běžné
opravy dalších
objektů

průběžně
po celé
programové
období

Údržba památek,
podpora
cestovního ruchu

Usilovat o opravu
památek v obci

Obec Hořičky

realizační

Rekonstruovat
vodovod Křižanov

Obec Hořičky

realizační

Dobudovat
vodovod v Mečově

Obec Hořičky

realizační

Prodloužit
splaškovou
kanalizaci

Obec Hořičky

realizační

údržba majetku
obce
rozvoj technické
infrastruktury,
zvýšení komfortu
občanů
rozvoj technické
infrastruktury,
zvýšení komfortu
občanů
rozvoj technické
infrastruktury,
zvýšení komfortu
občanů

MMR
Prostředky obce
EU – IROP 2014–
2020
EU – IROP 2014–
2020

OBČANSKÁ VYBAVENOST
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Podporovat
současné
provozovatele
služeb v obci

Obec Hořičky

Podporovat chod
školy
Udržet dopravní
spojení z/do obce
alespoň ve stávající
frekvenci
Sehnat kvalitního
provozovatele
hostince

realizační

V řádu tisíců až
desetitisíců Kč

Prostředky obce
prostředky KHK

Obec Hořičky

realizační

Podpora komfortu
obyvatel a dalšího
rozvoje obce

v řádu
jednotek mil. Kč

Prostředky obce
EU – IROP 2014–
2020

Obec Hořičky

iniciační

Podpora komfortu
obyvatel

-

-

iniciační

Podpora komfortu
obyvatel,
společenského
života a cestovního
ruchu

-

-

dokud nebude
zrealizováno

2

iniciační

Podpora komfortu
obyvatel

v řádu tisíců až
desetitisíců Kč

-

průběžně
po celé
programové
období

2

Obec Hořičky

iniciační

podpora
budoucího rozvoje
obce

-

-

průběžně
po celé
programové
období

2

Obec Hořičky

realizační

podpora
budoucího rozvoje
obce

-

-

dokud nebude
zrealizováno

2

Obec Hořičky

realizační

zlepšení
informovanosti
v obci

-

Prostředky obce

průběžně
po celé
programové
období

2

Obec Hořičky

realizační

zlepšení
informovanosti
v obci

v řádu
desetitisíců Kč

Prostředky obce
MMR

dokud nebude
zrealizováno

2

Obec Hořičky

Podporovat
případné zájemce o Obec Hořičky
poskytování služeb
Snažit se
komunikovat s
vlastníky pozemků,
sledovat situaci na
trhu
Podpořit
rekonstrukci býv.
Ústavu

OBČ
ANS
KÁ
VYB
AVE
NOS
T

Udržet Hořičský
zpravodaj (forma,
frekvence, náklad)
Vytvořit nové
webové stránky

průběžně
po celé
programové
období
průběžně
po celé
programové
období
průběžně
po celé
programové
období

Podpora komfortu
obyvatel

2

2

2
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VOLNOČASOVÉ
AKTIVITY

Zlepšit
informovanost
během
mimořádných
situací

Obec Hořičky

Modernizovat
Obec Hořičky
hřiště - nový povrch

realizační

zlepšení
informovanosti
v obci

realizační

rozvoj dopravní
infrastruktury a
cestovního ruchu
na území obce

Vybudovat nové
odpočinkové místo
s posezením

Obec Hořičky

realizační

Rozšířit nabídku
sportovních akcí

Obec Hořičky

iniciační

Rozšířit nabídku
akcí a aktivit pro
mladé

Obec Hořičky

iniciační

podpora
společenského
života a cestovního
ruchu
podpora
společenského
života
podpora
společenského
života

-

v řádu statisíců
Kč

v řádu tisíců Kč

-

Vlastní prostředky
obce
EU – IROP 2014–
2020
prostředky KHK
Vlastní prostředky
obce
MMR
prostředky KHK

-

-

-

-

průběžně
po celé
programové
období

2

2021 a později

3

2021 a později

3

2020, případně
dokud nebude
zrealizováno
2020, případně
dokud nebude
zrealizováno

3

3

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
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Zlepšit
informovanost
občanů o
možnostech využití
objektů ve
Obec Hořičky
vlastnictví obce a
spolků pro
volnočasové
aktivity a o
pořádaných akcích
Podpořit snahu
spolků motivovat
mladé k zapojení se Obec Hořičky
do volnočasových
aktivit
Podporovat činnost
Obec Hořičky
spolků v obci
Modernizovat
strojové vybavení
SDH

Obec Hořičky

realizační

podpora
společenského
života

iniciační

podpora
společenského
života

iniciační

realizační

-

-

2020

3

-

-

průběžně
po celé
programové
období

3

podpora spolků a
společenského
života

řádově
desetitisíce Kč

vlastní prostředky
obce

průběžně
po celé
programové
období

3

podpora spolků

řádově jednotky
milionů Kč

EU – IROP 2014–
2020
Prostředky MVČR
Prostředky KHK

dokud nebude
realizováno

3

