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Úvod
Dokument Program rozvoje obce Slatinky na období let 2016 – 2022 byl zpracován realizačním týmem
složeným z pracovníků moderátora - místní akční skupiny (MAS) Region HANÁ a zástupců obce Slatinky.
Proces byl v průběhu tvorby jednotlivých částí PRO konzultován a připomínkován Programovací
skupinou, která byla tvořena zástupci obce Slatinky, zejména z řad zastupitelů.
Dokument vychází z analytických podkladů Českého statistického úřadu, z Územního plánu obce
Slatinky a z konzultací s Programovací skupinou.
Program rozvoje obce je rozdělen na dvě části – analytickou a návrhovou. V rámci analytické části je
detailně popsaná charakteristika obce Slatinky, včetně analýzy SWOT, problémové analýzy a
dotazníkového šetření. V rámci návrhové části je stanovena vize obce na dalších 7 let. V této části jsou
také rozpracovány rozvojové priority s konkrétními aktivitami.
Obyvatelé obce se mohli zapojit do tvorby Programu rozvoje obce Slatinky prostřednictvím
dotazníkového šetření a také se k dokumentu vyjádřit na jednání zastupitelstva obce Slatinky.
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Ing. Jaroslav Brzák, Bc. Petr Husička, Ing. Nela Kalábová, Ing. Ludmila
Solovská, Ing. Kateřina Vičarová
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1. SITUAČNÍ ANALÝZA OBCE
1.1 Území
Obec Slatinky leží v údolí ohraničeném na západě zalesněným úbočím Velkého Kosíře s nadmořskou
výškou 442 m n. m., který je nejvyšším bodem katastru a zároveň Hané. Velký Kosíř je chráněná lokalita,
geograficky se jedná o třetí nejvyšší vrchol Zábřežské vrchoviny. První písemná zmínka o Slatinkách
pochází z roku 1247.
Obec je vzdálená přibližně 15 km západně od města Olomouc, avšak patří do okresu Prostějov. Přes
obec vede cyklotrasa ze Slatinic do Čech pod Kosířem.
Příslušnost k územně-správním celkům:
Kraj: Olomoucký
Okres: Prostějov
ORP: Prostějov
Slatinky jsou součástí mikroregionu Kosířsko, a jsou členem místní akční skupiny (MAS) Region HANÁ,
z. s.
Obec se rozkládá na ploše o rozloze 802,2 ha a k 1. 1. 2015 má 582 obyvatel. V rámci Olomouckého
kraje patří obec Slatinky ke středním obcím, avšak v rámci Regionu HANÁ patří spíše k obcím větším.
Obec Slatinky se skládá pouze z 1 samostatné části obce: Slatinky. Je zde vymezeno pouze jedno
katastrální území.
Tabulka 1 Katastry obcí (výměra)

Katastrální území

Rozloha katastrálního území (ha)

Slatinky

802,2

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011

Obec Slatinky sousedí s obcemi: Slatinice, Slatinice místní část Lípy, Lutín místní část Třebčín,
Čelechovice na Hané místní část Kaple, Stařechovice, Čechy pod Kosířem a Drahanovice místní část
Lhota pod Kosířem.
Spádovým sídlem je město Prostějov.
Tabulka 2 Dojezdové vzdálenosti

Obec

Dojezdová vzdálenost Slatinky (k
OÚ) (km)

Dojezdová vzdálenost Prostějov
(centrum) (km)

-

9,6

Slatinky
Zdroj: https://www.google.cz/maps
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Obrázek 1 Mapa – obec Slatinky

Zdroj: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map

Geomorfologie
systém: Hercynský / Alpsko-himalájský
provincie: Česká Vysočina / Západní Karpaty
subprovincie: Krkonošsko-jesenická soustava / Vněkarpatské sníženiny
oblast: Jesenická oblast / Západní vněkarpatské sníženiny
celek: Zábřežská vrchovina / Hornomoravský úval
podcelek: Bouzovská vrchovina / Prostějovská pahorkatina
okrsek: Kojetínská pahorkatina / Velký Kosíř / Křelovská pahorkatina
Územím Slatinek prochází z gemorfologického hlediska velmi významná hranice – hranice
geomorfologických systémů Hercynského, a Alpsko-himalájského, a tedy i provincie Česká vysočina a
Západní Karpaty. Slatinky ohraničuje na západě subprovincie Krkonošsko-jesenická soustava a na
východě Vněkarpatské sníženiny. Větší část obce náleží do Jesenické oblasti, ve východní části pak
nalezneme oblast Západní vněkarpatské sníženiny. Geomorfologické celky jsou Zábřežská vrchovina na
západě, která je součástí Bouzovské vrchoviny a jižní část lemuje Hornomoravský úval, který je součástí
podcelku Prostějovská pahorkatina. Největší část území Slatinek spadá do okrsku Velký Kosíř. Jižní část
při Kostelci na Hané leží v okrsku Kojetínská pahorkatina a sousední místní část Lípy již patří do okrsku
Křelovská pahorkatina.
Vodstvo
Nejvýznamnějším tokem, odvodňujícím obec, je potok Deštná. Protéká celou obcí přes místní část Lípy
a Třebčín až do říčky Blaty. Řeka Blata je pravostranným přítokem řeky Moravy a pramení poblíž obcí
Bílsko a Vilémov. Malou část obce na severu odvodňuje Slatinka. Dalším významným tokem je Český
potok (Vyklička), jehož přítokem je Stříbrný potok.
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Tabulka 3 Přehled základních povodí na území Slatinek

Č.
1.
2.
3.
4.
4.
5.

Povodí toku
Slatinka
Deštná
Blata
Český potok (Vyklička) - JV
Český potok (Vyklička) – J
Český potok (Vyklička) - SZ

ČHP - Číslo hydrologického
pořadí
4-12-01-0180-0-00
4-12-01-0170-0-00
4-12-01-0201-0-00
4-12-01-0430-0-00
4-12-01-0410-0-00
4-12-01-0390-0-00

Výměra základního
povodí celková (km2)
5,78
9,03
18,24
11,17
8,31
13,86

Zdroj: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map

Největší část území náleží k základnímu povodí potoku Deštná. Severní část obce Slatinky náleží k
povodí Slatinky a jihovýchodní část k povodí Blaty. Jižní část patří k povodí Českého potoku stejně tak
jako jihovýchodní a severozápadní území Slatinek.
Využití krajiny
Obec Slatinky se nachází v typické zemědělské kulturní krajině se středním zastoupením orné půdy.
Zemědělská půda zabírá téměř 53,45 % rozlohy území, a z toho většina připadá na ornou půdu.
Zastoupení funkčních typů v řešeném území je dobře patrné z následující přehledné tabulky.
Tabulka 4 Využití krajiny v katastru obce Slatinky

druh pozemku

Slatinky celkem (ha)

Orná půda (ha)
Zahrady (ha)
Ovocné sady (ha)

356,48
21,87
9,54

Trvalé travní porosty (ha)
Zemědělská půda celkem
lesní pozemky
vodní plocha - nádrž umělá
vodní plocha - nádrž přírodní
vodní plocha - rybník
vodní plocha - tok přirozený

40,50
428,39
340,17
0,01
0,05
0,00
0,78

zastavěná plocha - společný dvůr
zastavěná plocha - zbořeniště
zastavěná plocha - jiná
ostatní plocha - dobývací prostor

0,00
0,07
7,39
0,08

ostatní plocha - dráha
ostatní plocha - jiná plocha
ostatní plocha - manipulační pl.
ostatní plocha - neplodná půda
ostatní plocha - ostat.komunikace
ostatní plocha - silnice
ostatní plocha - sport. a rekr.pl.

1,38
0,09
1,45
8,95
8,91
3,32
0,39
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druh pozemku

Slatinky celkem (ha)

ostatní plocha - zeleň
Nezemědělská půda celkem
Celkem katastr

0,00
373,05
801,43

Zdroj: ČÚZK, 2015

Následující tabulka zobrazuje procentuální zastoupení dle typů ploch (zemědělská půda, lesní
pozemky a nezemědělský půda).
Tabulka 5 Procentuální zastoupení dle typů ploch

druh pozemku
Celková výměra území
Zemědělská půda
Lesní pozemky
Nezemědělská půda
Zdroj: ČÚZK, 2015
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výměra (ha)
801,43
428,39
340,17
373,05

% z celkové výměry území
100,00%
53,45%
42,45%
46,55%

A. A N A L Y T I C K Á Č Á S T
A.1.SITUAČNÍ ANALÝZA

OBEC SLATINKY
PROGRAM ROZVOJE OBCE

1.2 Obyvatelstvo
1.2.1

Demografická situace

Obec Slatinky má v současné době 582 obyvatel (k 1. 1. 2015).
Počet obyvatel v letech 2004 – 2015 má permanentně vzrůstající tendenci (Graf). V první polovině
sledovaného období (2005 – 2010) můžeme zaznamenat vysoký nárůst obyvatelstva (téměř 100
obyvatel za 5 let). Druhá polovina sledovaného období je ve znamení mírného nárůstu obyvatelstva.
Nejvyššího počtu obyvatel dosáhla obec Slatinky v roce 2013 (587 obyvatel). Obec Slatinky nemá žádné
místní části.
Graf 1 Vývoj počtu obyvatel v letech 2005 – 2015 v obci Slatinky

Zdroj: ČSÚ (statistický lexikon obcí 2013)

Změna počtu obyvatel
Obrázek 2 Změna počtu obyvatel mezi roky 2008 a 2012

Zdroj: interní data MAS RH, z.s.
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Z přiložené mapy je jasně viditelné, že ve sledovaném období 2008 a 2012 je v obci Slatinky patrný
vysoký nárůstu počtu obyvatel. Na rozdíl od obcí na západu Regionu HANÁ, kde dochází k
postupnému úbytku obyvatel. Obec Slatinky patří k menším obcím na celém území Regionu.
Pohyb obyvatelstva – počty narozených a zemřelých, migrace
Tabulka 6 Počty narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých v letech 2008 – 2014 v obci Slatinky

Roky

Živě narození
celkem

Zemřelí celkem

Přistěhovalí celkem

Vystěhovalí celkem

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

7
6
9
6
5
7
1

6
4
2
2
5
6
4

31
26
22
17
9
23
12

10
13
6
10
16
23
14

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS k 30. 6. 2015)

Obrázek 3 Počty narozených a zemřelých, migrace obyvatelstva v letech 2008 – 2014 v obci Slatinky

Zdroj: data z tabulky č. 6

Z tabulky a grafu můžeme vidět, že největší přírůstek obyvatelstva byl v roce 2010 (9 osob), následující
roky můžeme zaznamenat stabilní přírůstek obyvatel, nejméně živě narozených bylo v roce 2014
(1 osoba). Úmrtnost byla nejvyšší v roce 2008 a 2013 (6 osob), dlouhodobě ale stagnuje kolem hodnoty
5 obyvatel za rok. Mezi roky 2008 – 2011 výrazně převyšují počty přístěhovalých počty vystěhovalých
obyvatel. Nejvíce obyvatel se do Slatinek přistěhovalo právě v těchto letech (22
– 31 osob).
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Průměrná roční hrubá míra migračního salda ukazuje, že obec Slatinky má kladnou hodnotu migračního
salda. Ve sledovaném období a to v letech 2000-2012 v obci Slatinky přibilo cca 147 obyvatel což je
jeden z největších přírůstku v celém Regionu HANÁ.
Obyvatelstvo – rozdělení dle pohlaví
Tabulka 7 Rozdělení obyvatel v obci Slatinky dle pohlaví v letech 2008 – 2015

Roky

Počet
obyvatel

ženy

muži

podíl (%) ženy

podíl (%) muži

528
543
566
584
577
587
582

276
281
294
302
298
296
297

582

297

252
262
272
282
279
291
285
285

52,3
51,7
51,9
51,7
51,6
50,4
51,0
51,0

47,7
48,3
48,1
48,3
48,4
49,6
49,0
49,0

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS k 30. 6. 2015)

Z tabulky obyvatelstva rozděleného dle pohlaví lze vyčíst, že procentní podíl počtu mužů a žen je
v obci téměř stejný a v jednotlivých letech se výrazně nemění.
Obyvatelstvo – rozdělení dle věkových skupin
Tabulka 8 Rozdělení obyvatel v obci Slatinky dle věkových skupin v letech 2008 – 2014

Roky

Počet
obyvatel
celkem

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

528
543
566
584
577
587
582

Obyvatelé
ve věku 0–
14 let
celkem

Obyvatelé
ve věku
15–64 let
celkem

Obyvatelé
ve věku 65
a více let
celkem

81
90
97
105
105
104

381
386
400
405
395
407

66
67
69
74
77
76

101

409

72

Obyvatelé
0-14 (%)

Obyvatelé
15-64 (%)

Obyvatelé
64 a více
(%)

15,3
16,6
17,1
18,0
18,2
17,7
17,4

72,2
71,1
70,7
69,3
68,5
69,3
70,3

12,5
12,3
12,2
12,7
13,3
12,9
12,4

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS k 30. 6. 2015)

Z tabulky je vidět dlouhodobý trend zvyšujícího se podílu ekonomicky aktivního obyvatelstva, dětí a
mládeže do 15 let a mírnější nárůst obyvatel v důchodovém věku.
V porovnání s hodnotami Regionu HANÁ obec Slatinky kopíruje dlouhodobý trend. Nejpočetněji je
zastoupena věková kategorie 15-64 let. Obecně lze říci, že obyvatelstvo v území Regionu HANÁ stárne.
V obci Slatinky ale procentuálně v letech převažuje přírůstek dětí a mládeže nad seniory.
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Hustota osídlení
Hustota osídlení v obci Slatinky kopíruje počet obyvatel v obci, a pohybuje se kolem střední hodnoty
125 obyvatel/km2.
V porovnání s okolními obcemi Regionu HANÁ je hustota zalidnění střední. Vysokou hustotu vykazují
obce větší, s vyšším podílem bytových domů na menší ploše (Lutín, Kostelec n. H.).
Vzdělanostní struktura obyvatelstva
Tabulka 9 Přehled obyvatelstva v obci Slatinky podle nejvyššího ukončeného vzdělání v roce 2011

Celkem

muži

ženy

458

218

240

-

-

-

základní včetně
neukončeného

65

18

47

166

103

63

z toho podle

střední vč. vyučení (bez
maturity)

stupně vzdělání

úplné střední (s maturitou)

119

46

73

nástavbové studium

14

4

10

vyšší odborné vzdělání

7

3

4

vysokoškolské

74

37

37

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let
bez vzdělání

Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze)

Z tabulky je patrné, že největší podíl představují osoby se středním vzděláním – bez maturity (36%),
úplné střední s maturitou (26%), vysokoškolské (16%) a základní (14%). Z hlediska pohlaví můžeme
zaznamenat výraznější podíl mužů se středním vzděláním (bez maturity), naopak převažuje počet žen
s úplným středním vzděláním (s maturitou) a se základním vzděláním.
V porovnání s hodnotami SO ORP Prostějov (podíl středoškolsky vzdělaných obyvatel – 64,6%) je obec
Slatinky mírně pod průměrem (62%). Podíl osob, které dosáhli nástavbového a vyššího odborného
studia (4,6%), se pohybuje nad průměrem SO ORP Prostějov (3,7%), podíl osob s
vysokoškolským vzděláním (16,2%) je výrazně nad průměrem SO ORP Prostějov (10,4%).
Porovnáme-li vzdělanostní úroveň obyvatel podle velikostních skupin obcí, je patrné, že v obcích s
nižším počtem obyvatel je vyšší zastoupení osob se základním vzděláním a středním vzděláním bez
maturity včetně vyučení. Naopak u obcí s vyšším počtem obyvatel (5 000 a více obyvatel) se zvyšují
podíly osob s úplným středním vzděláním s maturitou, vyšším odborným včetně nástavbového a
vysokoškolským vzděláním.
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1.2.2

Sociální situace v obci

Sociální situace v obci Slatinky je na standardní úrovni, odpovídající situaci ve venkovských obcích
tohoto regionu. V obci se nevyskytují žádné výrazné sociální problémy ohrožující stabilitu a bezpečnost
obce, nebo vyžadujících specifické přístupy.
Ve Slatinkách se nenachází žádné sociálně vyloučené lokality dle aktuální „Analýzy sociálně
vyloučených lokalit v ČR (GAC spol. s r. o. 2015)“, jejímž zadavatelem je MPSV v ČR. Není zde ani žádná
soustředěná skupina národnostních menšin. V obci existuje pouze několik obyvatel, kteří jsou
dlouhodobě nezaměstnaní. V srpnu 2015 činila nezaměstnanost v obci 0,5 % dle údajů statistiky Úřadu
práce.
Pro obyvatele obce jsou dostupné základní sociální služby poskytované subjekty v nedalekém okolí.
Podrobněji o těchto možnostech pojednává kapitola 1.5.4. Sociální péče.
Tato situace je v současné době dostačující, drobným nedostatkem je že obec doposud nebyla zahrnuta
do „Komunitního plánu sociálních služeb“.

1.2.3

Spolková, osvětová a informační činnost

Spolky a neziskové organizace hrají podstatnou roli v životě občanské společnosti. Významnou měrou
se podílejí na aktivním a smysluplném trávení volného času, na kulturním a společenském životě
obyvatel regionu.
Spolky a NNO působící v oblasti volnočasových aktivit se snaží minimalizovat negativní projevy
soudobého životního stylu a svojí nabídkou činností a aktivit reagují na aktuální potřeby cílových skupin
v regionu. Jejich služby můžeme tedy rozdělit na:
•

služby výchovného charakteru

•

služby zaměřené na sportovní aktivity

•

služby zaměřené na rekreační aktivity

•

služby zohledňující specifické zájmy příslušníků cílové skupiny.

Tabulka 10 Přehled spolků působících na území obce Slatinky

Název
spolku
Sportovní
klub
Slatinky,
z.s.
SDH
Slatinky
Myslivecký
spolek
Kosíř z.s.

Kontaktní
osoba

Telefon

E-mail

Profil činnosti

sportovní a kulturní
Tomáš Čepec 739 056 626 slatinkysk@seznam.cz činnost, fotbal, tenis a
volejbal

Jiří Hexman

požární bezpečnost
jhexman@seznam.cz,
v obci, práce
702 028 740 info@hasicislatinky.cz
s mládeží, kulturní
, www.hasicislatiny.cz
akce

Jaromír Crha

739 416 569

Členská
základna

25 členů

40 členů

ochrana přírody,
práce s mládeží,
myslivost

20 členů

práce s dětmi a
Slatinkočky
Veronika
v.skoloudikova@sezn
733 526 949
mládeží, kulturní
z. s.
Školoudíková
am.cz
činnost

9 členů

Zdroj: vlastní zpracování
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Následující tabulka zobrazuje přehled materiální nebo finanční pomoci ve prospěch spolků. Obec
Slatinky finančně podporuje SK Slatinky a SDH Slatinky.
Tabulka 11 Přehled materiální nebo finanční pomoci ve prospěch spolků

Název spolku

Finanční nebo jiná pomoc obce ve prospěch spolku

SK Slatinky
SDH Slatinky
Myslivecký spolek Kosíř, z.s.
Slatinkočky, z.s.

cca 10.000,- Kč / rok
cca 100.000,- Kč / rok
0,-Kč
nově vzniklý spolek – prozatím bez podpory

Zdroj: vlastní zpracování

Následující tabulka představuje přehled nejvýznamnějších nemovitostí v majetku spolků na území
obce Slatinky.
Tabulka 12 Přehled nejvýznamnějších nemovitostí v majetku spolků

Název objektu
(nemovitosti)
Myslivecký spolek
Kosíř, z.s.

Spolek
vlastnící
nemovitost

Stav nemovitosti *

337/2,
nedostačující (stáří 30 let)
p.č 303 chata

Potřebná opatření a investice
ke zlepšení stavu
1,5 mil. Kč investice
(dle studie z roku 2005)

Zdroj: vlastní zpracování
*popište stav výběrem jedné varianty: vynikající, velmi dobrý, uspokojivý, nedostačující, havarijní stav

Myslivecký spolek Kosíř, z.s. vlastní chatu č.p. 303, 337/2. Tato nemovitost je 30 let stará a její stav je
tudíž nedostačující. Dle studie z roku 2005 by potřebná investice do tohoto objektu činila bezmála 1,5
mil. Kč.
Spolky se sídlem a působností na území obce jsou významnými pořadateli kulturních a společenských
akcí v obci i regionu. Přehled nejvýznamnějších akcí, které spolky a obec pořádají v průběhu
kalendářního roku je součástí kapitoly 1.5.5 Kultura.
Informovanost obyvatel
Pro informovanost obyvatel vydává obec Slatinky 3x – 4x ročně Zpravodaj obce Slatinky. Také se zde
využívá obecní rozhlas (je potřeba renovovat obecní rozhlas z důvodu zastaralého stavu) a obyvatelé
rovněž mohou využít internetových stránek obce: www.slatinky.cz.
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1.3 Hospodářství
1.3.1

Ekonomická situace

Charakter hospodářství v obci
Přítomnost podnikatelů v obci ovlivňuje nejen obecní rozpočet, ale přináší i neekonomické výhody.
Obec Slatinky je charakteristická různorodou strukturou podnikatelských subjektů. V obci převládají
subjekty zaměstnávající do 10 zaměstnanců a také zejména živnostníci, kteří nezaměstnávají žádné
pracovníky. Podnikatelské subjekty většinou působí v oblasti stavebnictví, zpracovatelského průmyslu
nebo maloobchodu.
Ukazatel míry podnikání v obci vyjádřený prostřednictvím počtu všech podnikatelských subjektů k
počtu obyvatel v dané obci násobeno tisícem (v promilích) dosahuje hodnoty 111,6, (11%), což
odpovídá zhruba 85% krajského průměru. V porovnání s většími obcemi si Slatinky stojí v rámci míry
podnikání dobře. V území Regionu HANÁ existují obce, které nedosahují ani 9% míry podnikání.
Hospodářství v obci charakterizuje výše podílu na daních, které patří do rozpočtu obce. Jedná se o daně
sdílené a to daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, z podnikání, daň z příjmu právnických osob
placené obcemi nebo kraji a daň z přidané hodnoty.
Pro Slatinky představuje příjem z daní podnikatelských subjektů včetně DHP do rozpočtu za rok 2013
částku ve výši 5,4 mil Kč.
Tabulka znázorňuje výši odvedených daní podnikatelských subjektů do rozpočtu obce za sledované
období 10 let. Tabulku doplňuje graf č. 3, ze kterého je zřejmé, že odvod daní a tím podnikatelská
aktivita v obci se zvyšuje. Propad nastal v roce 2008, od té doby zase podnikatelská aktivita mírně roste.
Nejvyšších hodnot dosáhly daně v posledním sledovaném roce 2013. Obec Slatinky, v
porovnání s ostatními podobně velkými obcemi v Regionu HANÁ, má velice dobrý příjem z daní FO, PO
a DPH.
Tabulka 13 Výše odvedených daní podnikatelů do rozpočtu obce

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3,3 mil

3,4 mil

3,9 mil

4,6 mil

3,7 mil

4 mil

3,9 mil

4 mil

4,5 mil

5,4
mil

Zdroj: www.rozpocetobce.cz, zpracování vlastní
Graf 2 Vývoj výše odvedených daní podnikatelských subjektů

Zdroj: www.rozpocetobce.cz, zpracování vlastní.
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Struktura podnikatelských subjektů působících v obci
Podle Českého statistického úřadu v obci Slatinky vykonává aktivně podnikatelskou činnost na 65
subjektů (k 30. 6. 2015). Strukturu podnikatelské činnosti dělíme podle odvětví a podle velikosti.
Tabulka 14 Počet podnikatelských subjektů v letech

2008
65

2009

2010
2011
Data nejsou k dispozici

2012
75

2013
73

2014
65

Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní, k 31. 12. 2014
Graf 3 Počet podnikatelských subjektů v letech

Počet
podnikatelských
subjektů

Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní, k 31. 12. 2014

Odvětvová struktura:
Podnikání je ve Slatinkách nejvíce rozšířené v oblasti zpracovatelského průmyslu, které obecně
zahrnuje např. výrobu kuchyňského nábytku, opravy strojů, elektronických přístrojů, výrobu oděvů
nebo zpracování potravin. Druhou nejčastější podnikatelskou činností je profesní, vědecká a technická
činnost, která v sobě zahrnuje např. poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
poradenství v oblasti požární ochrany, zahrnuje činnost obchodních makléřů, odhadců aj. Převažuje
také stavebnictví, které zahrnuje specializované a nespecializované činnosti, např. práce na
novostavbách, opravy, provádění staveb a přestaveb budov i inženýrských děl, rozvinutý je v obci také
maloobchod, opravy a údržby motorových vozidel.
Graf č. 5 znázorňuje počet aktivitních subjektů v různých oblastech podnikání. Z grafu je zřejmé, že
převažuje zpracovatelský průmysl, profesní a technická činnost nebo stavebnictví a maloobchod.
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Graf 4 Počet aktivních podnikatelských subjektů v různých oblastech podnikání

Nezařazeno

Ostatní činnosti

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

Zdravotní a sociální péče

Vzdělávání

Veřejná správa a obrana; povinné
sociální zabezpečení

Administrativní a podpůrné činnosti

Profesní, vědecké a technické činnosti

Činnosti v oblasti nemovitostí

Peněžnictví a pojišťovnictví

Informační a komunikační činnosti

Ubytování, stravování a pohostinství

Doprava a skladování

Stavebnictví

Velkoobchod a maloobchod; opravy a
údržba motorových vozidel

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a
klimatizovaného vzduchu

Zpracovatelský průmysl

zemědělství, lesnictví, rybářství

Počet
podnikatelských
subjektů

Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní, k 31. 12. 2014

V rámci právní formy podnikání je pro Slatinky typické podnikat na základě živnostenského oprávnění.
Takovou to právní formu využívá na 46 podnikatelů, celkem 6 podnikatelů provozuje činnost na základě
právní formy obchodní společnosti (nejčastěji společnost s ručením omezeným), na základě akciové
společnosti nikdo v obci podnikání nevykonává. Další možnosti podnikání dle právní formy lze
vypozorovat z tabulky č. 15. Ve Slatinkách existují i 2 soukromí zemědělští podnikatelé.
Tabulka 15 Podnikání v obci dle právní formy

RES právní
RES RES RES RES - právní
RES RES - právní
forma právní
právní
právní
Akciové
forma právní
forma forma forma forma společnosti Obchodní
forma Zemědělští
Státní
Družstevní
Svobodná
(z obchod. společnosti
Živnostníci
podnikatelé
organizace
organizace
povolání
společností
celkem)
1
0
6
0
46
7
2

RES právní
forma Ostatní

3

Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní, k 31. 12. 2014

Velikostní:
Dle velikostní struktury v obci se řadí podnikatelské subjekty do 4 kategorií: podnikatelské subjekty bez
zaměstnanců, mikropodniky, malé, střední a velké podniky. Tabulka č. 16 uvádí počet podnikatelských
subjektů v jednotlivých kategoriích.
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Tabulka 16 Podnikatelské subjekty dle počtu zaměstnanců

Počet subjektů bez zaměstnanců

44

Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky

8

Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky

4

Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn.

0

Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky

0

Zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=590011

Z tabulky je zřejmé, že nejvíce podnikatelských subjektů je bez zaměstnanců, jedná se o drobné
živnostníky, kteří pro svoji činnost zaměstnance nepotřebují. Druhou početnější skupinou jsou
podnikatelské subjekty se zaměstnanci do 10 osob, tzv. mikropodniky, kterých je ve Slatinkách 8.
Existují zde 4 podniky zaměstnávající více jak 10 zaměstnanců. Tabulku doplňuje graf, ze kterého je
poměr struktury ekonomických subjektů v obci zřejmý.
Graf 5 Počet podnikatelských subjektů v obci Slatinky

44

Počet
podnikatelských
subjektů

8
4
0
Subjekty bez mikropodniky malé podniky
zaměstnanců

střední
podniky

0
velké podniky

Zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=590011

Počet obyvatel obce zaměstnaných v místních podnicích
Tabulka č. 17 ukazuje, kolik ekonomicky aktivního obyvatelstva celkem pracuje v jednotlivých
odvětvových strukturách podnikání v obci. Podnikatelské subjekty zaměstnávají téměř polovinu
ekonomicky aktivního obyvatelstva.
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Tabulka 17 Počet ekonomicky aktivních obyvatel zaměstnaných v místních podnicích

Zaměstnaní
z toho
celkem

v zemědělství,
lesnictví a rybářství

ve službách

vyjíždějící za prací
mimo obec

268 obyvatel

5 obyvatel

131 obyvatel

149 obyvatel

Zdroj: Statistický lexikon obci za rok 2013

Tabulka č. 18 uvádí přehled ekonomicky aktivních podnikatelských subjektů na území obce Slatinky.
Místní podnikatelské subjekty
Tabulka 18 Přehled ekonomicky aktivních podnikatelských subjektů v obci

STAVING engineering s.r.o.
CENTRA CZ s.r.o.
GRM Systems s.r.o.
Protivánek s.r.o.
OPTIMoney s.r.o.
CENTRA METAL s.r.o.
Vladimír Stolička s.r.o.
JOOL transport s.r.o.
PV HOLDent s.r.o.
HEPIDent s.r.o.
Ing. Pavel Chudoba – prodej smíšeného zboží
Jiří Vrána – truhlářství, řezbářství
Ladislav Dočkal – výroba dveří
Jiří Hexman – Salaš u Betynky
Lukáš Vlach – farma Slatinky, akvaristika
Zdroj: http://regiony.kurzy.cz/slatinky/zivnostensky-rejstrik-provozovny-vypis/
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Spolupráce obce s podnikateli:
Spolupracovat s místními podnikateli je pro obec velmi důležité, často taková spolupráce přináší
ekonomické, ale i neekonomické pozitiva. Spolupráce vzniká za potřeby dosažení určitého společného
cíle. Mnohdy spolupráce více subjektů přinese větší prospěch, než kdyby určitou činnost vykonával
subjekt sám. Na základě spolupráce obce s podnikatelským subjektem může dojít ke zvýšení životní
úrovně a kvality života obyvatel obce. Obce, při navázání spolupráce s podnikatelským subjektem, by
si měla klást otázky, zda taková spolupráce bude efektivní a účelná a zda jsou schopny spolupracující
subjekty společně komunikovat.
Podpora podnikání v obci:
Obec Slatinky může podpořit místní podnikatele např. formou reklamy ve zpravodaji. Informuje
podnikatele prostřednictvím webových stránek o možnosti čerpat dotace z Evropských fondů, o
volných prostorách k pronájmu, o veřejných zakázkách, o legislativě.
Plochy pro podnikání (k dispozici, poptávka):
obec Slatinky nevlastní žádné plochy pro možnost podnikání.
Potřeby podnikatelů:
v obci Slatinky nejsou žádné velké výrobní či zpracovatelské podniky. Obec vyčlenila zástavbovým
plánem pozemky pro podnikání, jež jsou v majetku soukromých osob. Nicméně je v jednání vykoupení
pozemků na následnou výstavbu a rozvoj stávajících firem, ale i nových.
Charakter zemědělské výroby v obci:
Slatinky se nachází v typické zemědělské oblasti Hané. V obci provozuje svoji činnost Zemědělské
družstvo ZD Kostelec na Hané, ZD Senice na Hané a AGROS. V rámci celkové rozlohy obce je 428 ha
zemědělské půdy, což činí 53 %.
Ve Slatinkách působí 2 soukromí zemědělští podnikatelé (Stanislav Havlíček, František Vlach), kteří
působí jak v živočišné, tak v rostlinné zemědělské výrobě.
Pozemkové úpravy v obci:
Slatinky nemají hotové komplexní pozemkové úpravy. V současné době se tyto komplexní
pozemkové úpravy připravují.
Komerční služby v obci:
Kadeřník, masáže, obchod.
Chybějící komerční služby v obci:
Pošta, lékař, bankomat.

1.3.2

Trh práce

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo
Podnikatelské prostředí je podrobně popsáno v kapitole 1.3.1 (ekonomická situace). Zde se zaměříme
pouze na ekonomicky aktivní obyvatelstvo.
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Tabulka 19 Obyvatelstvo dle ekonomické aktivity v obci Slatinky (2011)

Celkem

muži

ženy

Ekonomicky aktivní celkem

280

147

133

zaměstnaní
z toho podle
postavení v
zaměstnání

zaměstnanci
zaměstnavatelé

268
206
13

139
101
9

129
105
4

pracující na vlastní účet

32

22

10

pracující důchodci

6

2

4

ženy na mateřské dovolené

5

-

5

nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní celkem
nepracující důchodci
z
toho žáci, studenti, učni

12
252
87
98

8
105
32
48

4
147
55
50

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou

23

16

7

v tom

ze
zaměstnaných

Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze 2011)

Dle veřejné databáze z roku 2011 bylo v obci Slatinky celkem 280 ekonomicky aktivních obyvatel, z
toho 147 mužů a 133 žen. Více údajů prezentuje tabulka 19. Tabulka 20 znázorňuje strukturu
ekonomicky aktivního obyvatelstva v obci Slatinky v letech 2008 – 2014.
Tabulka 20 Struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva v obci Slatinky v letech 2008 - 2014

Roky

2008
2012
2013
2014

Ekonomicky
aktivní
Počet
obyvatel obyvatelstvo OSVČ
celkem
celkem (1564 let)
528
577
587
582

381
395
407
409

49
58
55
46

Jiná
Jiná
právní
OSVČ
právní
Zaměstnanci
forma Zaměstnanci
(%)
forma
(%)
podnikání
podnikání
(%)
12,9
14,7
13,5
11,2

65
75
73
65

17,1
19,0
17,9
15,9

267
262
279
298

70,1
66,3
68,6
72,9

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS k 30. 6. 2015)

V obci Slatinky převažuje počet osob zaměstnaných nad OSVČ a jinými právními formami podnikání.
Stabilně se tato míra drží okolo 70 % oproti OSVČ, které zaujímají pouze 11 – 14 %.
Analýza příjmů a výdajů domácností – celorepublikové srovnání
Z výsledků analýz vyplývá, že největší peněžní příjmy mají domácnosti v hlavním městě Praze a ve
Středočeském kraji. Naproti tomu nejmenší objem peněžních příjmů domácností je v Ústeckém a
Moravskoslezském kraji. Peněžní příjmy a výdaje v Olomouckém kraji jsou spolu se Zlínským krajem
přibližně čtvrté nejnižší mezi všemi kraji.
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Nejvyšší celkové měsíční náklady na bydlení mají domácnosti v hlavním městě Praze a v Libereckém
kraji. Naproti tomu nejnižší náklady mají domácnosti v Kraji Vysočina a v Pardubickém kraji.
Domácnosti Olomouckého kraje se řadí mezi kraje s nejnižšími náklady.
Průměrná měsíční výše důchodů: Jedná se o průměrnou výši celkových důchodů (předčasné důchody,
invalidní důchody I. a II. stupně, vdovecké a vdovské důchody, sirotčí důchody) a důchodů starobních.
Olomoucký kraj v celorepublikovém srovnání vykazuje nejnižší průměrnou výši důchodů, což se odráží
ve vysokém procentu snížených úhrad za sociální služby poskytované v domovech pro seniory v
Olomouckém kraji. Tento stav dlouhodobě přetrvává a nejnižší důchody v mezikrajském srovnání jsou
evidovány od roku 2008.
Tabulka 21 Vyjíždějící do zaměstnání v obci Slatinky (rok 2011)

Vyjíždějících do zaměstnání celkem

v tom

149

v rámci obce

--

do jiné obce okresu

33

do jiného okresu kraje

109

do jiného kraje
do zahraničí

6
1

Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze 2011)

Z celkového počtu vyjíždějících do zaměstnání jsou 2/3 (22 %) těch, kteří za prací dojíždí do jiného
okresu a to konkrétně do okresu Olomouc a Prostějov.
Obrázek 4 Mapa míry nezaměstnanosti v Regionu HANÁ v roce 2008

Zdroj: interní data MAS RH, z.s.
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Z mapy Míra nezaměstnanosti v roce 2008 je zřejmé, že obec Slatinky v tomto roce patřila v Regionu
HANÁ k obcím s menší mírou nezaměstnanosti, s výší 4,2 %. V roce 2014 již byla v souladu se
všeobecným trendem nezaměstnanost výrazně nižší, ve výši 3,7 %. Z toho nezaměstnaných žen bylo
3,5 % a mužů 3,9 %.
Tabulka 22 Míra nezaměstnanosti podle pohlaví v obci Slatinky v letech 2008 - 2014

Roky

Míra nezaměstnanosti Míra nezaměstnanosti Míra nezaměstnanosti - dosažitelní uchazeči
dosažitelní uchazeči
dosažitelní uchazeči ženy
celkem *
muži

2008
2009
2010
2011
2013
2014

4,2
5,2
9,4
6,8
6,6
3,7

1,8
4,6
11,9
4,6
6,3
3,9

7,2
6,0
6,0
9,6
6,9
3,5

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS k 30. 6. 2015)
* jedná se o ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o
zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel od ledna 2013 nahradil doposud
zveřejňovanou míru nezaměstnanosti, která poměřovala všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání pouze k
ekonomicky aktivním osobám.
Dosažitelní uchazeči = jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání
při nabídce vhodného pracovního místa - tj. nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání
Graf 6 Míra nezaměstnanosti v letech 2008 - 2014

Zdroj: ČSÚ (vlastní zpracování)

Míra nezaměstnanosti byla v obci Slatinky nejnižší v červenci 2015 - 0,5% (dle údajů statistiky Úřadu
práce), svého vrcholu dosáhla v roce 2010 (9,4%), z toho nejvýraznější jsou procentní hodnoty
nezaměstnaných mužů (téměř 12%). V dalších letech vykazuje klesající tendenci.
Obec Slatinky využívá VPP (veřejně prospěšných prací). Momentálně přes VPP mají 2 zaměstnance.
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Cestovní ruch

Krajský úřad Olomouckého kraje v rámci svého šetření vytýčil turistické lokality v turistickém regionu
Střední Morava, které se týkají tří hlavních lokalit, a to: Olomoucko, Prostějovsko, Litovelsko. Obec
Slatinky právě náleží do turistické lokality Prostějovsko. Slatinky leží v malebném údolí, ohraničeném
na západě zalesněným úbočím Velkého Kosíře.
Níže jsou blíže popsány některé přírodní a turistické atraktivity v obci a nechybí samozřejmě seznam
ubytovacích a stravovacích služeb. Výčet kulturních atraktivit je umístěn v kapitole 1.5.5 Kultura, kde
je uveden seznam nejvýznamnějších kulturních památek v obci.
PŘÍRODNÍ ATRAKTIVITY V OBCI:
•

Velký Kosíř - je výrazný vrch v geomorfologickém podcelku Bouzovská vrchovina – nejjižnějším
to podcelku Zábřežské vrchoviny, ležící zhruba 9 km severozápadně od Prostějova a 15 km
jihozápadně od Olomouce, jeho vrcholová část náleží ke katastru obce Slatinky. Velký Kosíř má
protáhlý kosovitý tvar (orientace od severozápadu k jihovýchodu). Velký Kosíř je chráněná
lokalita, geograficky se jedná o třetí nejvyšší vrchol Zábřežské vrchoviny. Na východních svazích
lze nalézt pazourkové nástroje ze starší doby kamenné. Kosíř je proslaven archeologickými
nálezy, byla zde nalezena tzv. Kosířská Venuše (torzo hliněné sošky ženy z mladší doby
kamenné). Na vrcholu kopce se nachází 25 m vysoká rozhledna (pro veřejnost otevřena v roce
2013). Přes kopec a okolní obce vede naučná stezka. V roce 2000 bylo území zalesněného
kopce i s nejbližším okolím vyhlášeno Přírodním parkem Velký Kosíř.

•

národní přírodní památka Vápenice - chráněná krajinná oblast se stepní květenou a naleziště
vzácných zkamenělin živočichů devonského moře. Přírodní památku Vápenice tvoří bývalé
vápencové lomy 0,4 km jižně od Slatinek s chráněnými a ohroženými druhy teplomilných
rostlin. Rozloha parku činí asi 20 ha. Přírodní památkou byla vyhlášena v roce 1990.

•

přírodní památka Studený Kout - přírodní památka se nachází poblíž obce Slatinky. Důvodem
ochrany je lokalita mravenišť.

PP Vápenice

OSTATNÍ TURISTICKÉ ATRAKTIVITY V OKOLÍ:
•
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Malý Kosíř (Pasuňk) – 2 km, přírodní rezervace se suchomilnou vegetací. V minulosti byla
lokalita využívána jako sady, pastvina a ve vrcholové části s výstupy skal se lámal kámen pro
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stavební činnost. Faunisticky je lokalita významná především výskytem 80 druhů motýlů a 94
druhů brouků.
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•

zámek Čechy pod Kosířem – 10 km, klasicistní zámek obklopený přírodně krajinářským parkem
o rozloze 21,5 ha, který patří k nejcennějším objektům historické zeleně na Moravě, je spjat se
šlechtickým rodem Silva-Tarouca. Přítelem hraběcí rodiny byl slavný český malíř Josef Mánes,
který v Čechy pod Kosířem pravidelně navštěvoval a tvořil zde v letech 1849- 1871.

•

Lázně Slatinice, a.s. – 2 km, nabízí prvotřídní rehabilitaci. Pramen středně mineralizované vody
s obsahem sirovodíku se využívá k léčbě pohybového ústrojí, oběhového ústrojí, nemoci
nervových, kožních a onkologických. Lázně nabízejí vedle pobytů komplexní a příspěvkové
lázeňské péče i širokou škálu samopláteckých pobytů. Lázně jsou vyhlášeny svými léčebnými,
relaxačními či wellness procedurami.

•

Veteran muzeum Slatinice – 2 km, na ploše 402 m2 najdeme veterány různých značek z 30. let
minulého století.

•

Černá věž Drahanovice – 6 km, je pozůstatkem gotické tvrze ze 13. a 14. století a je ojedinělou
památkou stavební činnosti nižší šlechty na střední Moravě. V prostorách Černé věže se
nachází stálá expozice Vlastivědného muzea Olomouc vztahující se k archeologii a historii obce
jejího okolí. Nejvyšší patro je uzpůsobeno jako malá galerie a slouží pro pořádání výstav
různých žánrů.

•

zámek Náměšť na Hané – 7 km, zámek byl postaven na přání hraběte Ferdinanda Bonaventury
z Harrachu v roce 1766. Do té doby přebýval v tzv. Dolním zámku, dnes je to budova sladovny.
Toto nové letní sídlo nechal vystavět v raně klasicistním slohu se zřetelnou inspirací
francouzskými vzory. Ve stejné době hrabě z Harrachu nechal vybudovat kruhový park kolem
zámku a vysázet lipová stromořadí, která vedou do čtyř světových stran. Po smrti hraběte v
roce 1778 zdědila zámek jeho dcera Marie Róza, provdaná za hraběte Kinského. V roce 1916
Hrabě Evžen II., poslední z rodu Kinských, prodal zámek obchodníkovi se železem Františku
Ottáhalovi. Manželé Ottáhalovi zámek zmodernizovali, byla zde zavedena voda, elektřina a
také ústřední topení. Když v roce 1943 František Ottáhal zemřel, byl zámek rozdělen mezi jeho
děti a ženu. V roce 1945 byl dle Benešových dekretů majetek rodině zkonfiskován a zámek byl
pak ve správě Vlastivědného muzea v Olomouci. Od 1. července 2000 je majetkem městyse
Náměšť na Hané. Více informací na www.zamek.namestnahane.cz

•

zřícenina hradu v Náměšti na Hané – 8 km, Náměšťský hrad stával na ostrožně nad pravým
břehem potoka Šumice na jihozápadním okraji obce Náměšť, zvané Kapounov, v místě, kde se
dosud říká Na hradě. Jádro hradu chránila od jihozápadu k jihovýchodu ve velkém oblouku
soustava příkopů, celé hradisko má obvod 150 m a největší průměr 50 m. O vzniku hradu
nemáme žádnou zprávu, snad byl postaven na ochranu biskupské části Náměště. Zřícenina
hradu existovala ještě v 18. Století, postupem doby zde místní obyvatelé získávali vhodný
stavební materiál. Do dnešní doby se z hradu zachovaly jen zbytky zdiva a příkopů v terénu.

•

dolní zámek (Sladovna) – 7 km, na místě dnešní sladovny (Dolního zámku) původně stála tvrz.
První zmínka o ní pochází z roku 1490, postavena však byla zřejmě již v polovině 14. století.
Šlechticem, který nechal tvrz postavit, byl pravděpodobně Zbyněk z Vrahovic. Od roku 1536
byli vlastníky tvrze v Náměšti Bruntálští z Vrbna. Tato tvrz byla v roce 1556 přestavěna
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na renesanční zámek. V roce 1665 dokončena obnova zámku po švédském zpustošení. Od
roku 1768 sloužil dolní zámek jako textilní manufaktura, později využit jako sladovna.
•

zámek Plumlov – 14 km, se nachází ve městě Plumlově, které leží asi 8 km od Prostějova na
úpatí Drahanské vrchoviny. Plumlov je střediskem rekreační oblasti Plumlovská přehrada. Raně
barokní zámek (s pozůstatky hradu na nádvoří) vystavěn za Lichtenštejnů. Mělo jít o čtyřkřídlou
stavbu, pro nedostatek financí ale vzniklo jen jedno nedokončené křídlo (úzké a 35 m vysoké).
Po ničivé vichřici v r. 1801 měl být zbořen.

Tabulka 23 Počet návštěvníků u hlavních turistických atraktivit

Turistické atraktivity

Počet návštěvníků / rok

Velký Kosíř

50 000 návštěvníků / rok

Rozhledna Velký Kosíř

50 000 návštěvníků / rok

Zdroj: vlastní šetření

UBYTOVÁNÍ:
Ve Slatinkách se nenachází ubytovací nebo stravovací služby. V sousedních obcích nalezneme:
• penzion na Figleně – 2 km, Slatinice, s ubytovací kapacitou až 30 lůžek, poskytující teplou i
studenou kuchyni. Salonek s kapacitou 20-40 míst.
• penzion Majorka – 2 km, Slatinice, kapacita 16 pokojů s vlastním sociálním zařízením v
každém pokoji. K dispozici je společenská místnost s jídelnou a možnost stravování formou
polopenze či plné penze. Penzion nabízí i školící místnost, která pojme max. 36 osob.
• penzion u Veterána – 2 km, Slatinice, kapacita 25 lůžek s možností snídaní. Všechny pokoje
jsou vybaveny vanou či sprchovým koutem. K dispozici je rovněž přednášková místnost.
• penzion Mánes – 10 km, Čechy pod Kosířem, kapacita 40 lůžek. Pokoje mají vlastní sociální
zařízení, TV, telefon, wi-fi. K dispozici je restaurace se salonkem.
V obci chybí ubytování lepší kategorie. Ubytování lepší kategorie je k dispozici v nedalekém Prostějově
(9 km) např. např. Grandhotel Prostějov, pension Alberta, pension u Paroháče, hotel Gól, hotel Avion,
Penzion z Chmelů atd, nebo v Olomouci (16 km).
STRAVOVÁNÍ:
•
•
•
•
•
•
•
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Hospoda u zbrojnice – Slatinky, občerstvení, alkoholické a nealkoholické nápoje.
Salaš u Betyny – Slatinky, sezonní provoz.
penzion na Figleně - 2 km, Slatinice, s ubytovací kapacitou až 30 lůžek, poskytující teplou i
studenou kuchyni. Salonek s kapacitou 20-40 míst.
restaurace u Čarodějnice – 8 km, Ludéřov, teplá a studená kuchyně, kapacita 60 míst, v
letních měsících k dispozici krytá terasa. Možnost pořádní rodinných oslav, svateb, třídních
srazů atd.
hostinec Na Nové – 6 km, Drahanovice, teplá a studená kuchyně, salonek, zahradní restaurace.
Možnost uspořádání rodinných oslav, svateb, večírků, promocí, třídních srazů atd. Kapacita
restaurace je až 50 míst, salonek 20 míst, zahradní restaurace 60 míst.
lázně Slatinice – 2 km, nejen pro lázeňské hosty, ale i pro širokou veřejnost. V létě v provozu
letní zahrádka s obsluhou.
restaurace Sklípek – Slatinice, 2 km. Teplá i studená kuchyně.
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restaurace Neptun – Lutín, 4 km. Teplá i studená kuchyně. K dispozici salonek i venkovní
zahrádka.
Zámecká restaurace – 7 km, Náměšť na Hané, teplá i studená kuchyně, k dispozici je parkoviště
a v letních měsících venkovní zahrádka.
Antonio Ristorante – 7 km, Náměšť na Hané, pizzerie spolu s teplou i studenou kuchyní. K
dispozici je parkoviště a zahrádka, která je v provozu v letních měsících.
hostinec Lhota pod Kosířem – 9 km, nekuřácká, příjemná venkovská hospůdka s vlastním
minipivovarem v zalesněném svahu kopce Velkého Kosíře s venkovním posezením.
hospoda u Hřiště – Smržice, 5 km. Teplá i studená kuchyně, možnost pořádání rodinných oslav,
svateb či firemních večírků. Sál s kapacitou až 150 míst a samostatný salonek s
kapacitou do 30 osob.
penzion Mánes – 10 km, Čechy pod Kosířem. Restaurace s nabídkou teplých a studených
pokrmů a s možností ubytování.
hospoda U Koně – 6 km, Olšany u Prostějova. Restaurace s nabídkou teplých a studených
pokrmů.

Turistické Infocentrum – není ve Slatinkách. Nejbližší je ve Slatinicích (2 km).
Půjčovny - možnost zapůjčit místní tenisový kurt (tenis, volejbal).
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1.4 Infrastruktura
1.4.1

Technická infrastruktura

Kanalizace
Tabulka 24 Počet napojených obyvatel na kanalizaci v obci

Obec

Počet obyvatel
(1/2015)

Počet napojených
obyvatel (2010)

Předpokládaný
vývoj r. 2015

Podíl napojení
obyvatelé/
obyvatelé

Slatinky

582

0

582

100

Zdroj: http://mapy.kr-olomoucky.cz/prvk/

Splašková kanalizace v obci Slatinky byla budována v letech 2011/2012. Odkanalizovány jsou všechny
ulice Slatinek. V částí obce došlo k vyvložkování staré kanalizace (v cca 497 m). Celkově bylo
vybudováno cca 3,1 km gravitační stokové sítě. V ostatních částech byla vybudována nová splašková
kanalizace. Stará kanalizace byla po napojení všech obyvatel na navou kanalizaci využita jako dešťová.
Nová kanalizace je napojena na stokovou síť obce Lípy, která je propojena s místní částí Třebčín a Lutín.
V obci Lutín se nachází ČOV, kde jsou všechny odpadní vody z obce Slatinky čištěny a po přečištění
vypouštěny do vodního toku Blata.
Vodovody
Tabulka 25 Počet napojených obyvatel na vodovod v obci

Obec

Počet obyvatel
(1/2015)

Počet zásobených
obyvatel (2010)

Předpokládaný
vývoj r. 2015

Počet zásobených
obyvatel/počet
obyvatel

Slatinky

582

582

582

100%

Zdroj: http://mapy.kr-olomoucky.cz/prvk/

Obec má vybudovaný vodovod, který je v majetku společnosti VaK Prostějov a.s., která je i
provozovatelem vodovodu. Zdrojem vody jsou vrty, ze kterých je čerpána voda výtlačným řadem PVC
DN 150, délky 1 025 m z ČS do VDJ Slatinky 1 x 150 m3, max.hl. 320,50 m n.m. Z VDJ Slatinky je
zásobovacím řadem PVC DN 100, délky 109 m přivedena voda do rozvodné sítě v obci. Rozvodná síť v
obci je zaokruhovaná s koncovými větvemi, zásobována je v jednom tlakovém pásmu. Je provedena z
LT 80, délky 101 m a z PVC DN 80 – 100, délky 2 516 m. Na vodovodní síti je vybudováno 160
vodovodních přípojek, na které je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Stávající systém
zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či
rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.
Plynovod
Obec je plynofikována a plynovod je ve výborném stavu. Není potřeba do něj v následujících letech
investovat. Nové investice se předpokládají jen do míst, kde dojde k nové výstavbě a kde v současné
době není plynovod vybudován.
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Informační servis obce
Občané obce Slatinek jsou informování pomocí těchto způsobů. Pomocí internetových stránek obce,
které byly znovu přepracovány a obecní rozhlas, který je však nutno zrekonstruovat a doplnit v nové
lokalitě spolu s veřejným osvětlením obce.
Veřejné osvětlení a elektrická síť
Veřejné osvětlení v obci již bohužel nevyhovuje standardům, které jsou v dnešní době požadovány.
Osvětlení je již i ve špatném technickém stavu. Výměna veřejného osvětlení je též nutné kvůli
energetickým úsporám obce, kdy po nahrazením stávajících lamp veřejného osvětlení technologii led
dojde ke snížení nákladů až o polovinu původních. V rámci rekonstrukce veřejného osvětlení by rovněž
mělo dojít k položení elektrické sítě do země. V současné době je přibližně nutné vyměnit 30%
- 50 %. V nejbližších letech by však bylo nutné vyměnit všechny svítidla i stožáry. Obec vlastní přibližně
100 stožárových svítidel.
Odpadové hospodářství
V obci Slatinky je směsný komunální odpad vyvážen 2 krát za měsíc v letním období a v zimě jednou za
měsíc. Odvoz směsného komunálního odpadu zajišťuje ASA Prostějov. Na území obce je dvakrát ročně
zajištěn svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. V rámci třídění odpadů existují 3 sběrná
místa, kde občané mohou odložit tříděný odpad jako plasty, papír, sklo bílé i barevné a nápojové
kartony. Bioodpad je v obci řešen pomocí domácích kompostérů a umístěním kontejneru, který je
vyvážen do sběrného dvora obce Lutín. Pro kovový odpad z domácností je vyčleněn menší kontejner.
Umístění sběrných míst na území obce je uvedeno v platné obecně závazné vyhlášce.
Datové sítě, kabelové rozvody
V obci není vybudován optický kabel. Je zde využívána telefonní linka pro ADSL a VDSL internet.
Připojení přes telefonní linku je zajišťováno pomocí O2. Rychlost i kvalita připojení je na standartní
úrovni, avšak občas dochází k poklesům rychlosti. Připojení na internet je též možné pomocí WIFI.

1.4.2

Dopravní infrastruktura

Napojení obce na silniční a železniční síť
V obci Slatinky vede krajská komunikace II/44924, která je intravilánu obce již opravena a je v
dobrém stavu a v nejbližších letech je nutná jen pravidelná běžná údržba. Avšak problémem je tato
komunikace v extravilánu obce, kde jsou místa s lokálními výtluky a problémem jsou i špatně zpevněné
krajnice silnice. Silnice se díky tomuto faktu stává čím dál tím více nesjízdnou a to jak
v letním
období, tak i v zimním období.
Obec je díky silnici III/44924 napojena na další silnice, díky kterým se občané mohou dostat jednak do
krajského města Olomouc (II/449 a II/570) a město Prostějov (II/449) obě komunikace jsou však v
extravilánu obcí ve zhoršeném stavu.
Obec Slatinky je napojena na dálniční sít díky exitu (Olšany u Prostějova R46, exit Unčovice na R35).
Dojezdová vzdálenost je v prvním případě necelých 7 km a v případě Unčovic 15 km.
Dopravní zatížení obce není nijak velké, jelikož komunikace, která vede přes obec, již nevede do další
obce.

25

A. A N A L Y T I C K Á Č Á S T

OBEC SLATINKY
PROGRAM ROZVOJE OBCE

A.1.SITUAČNÍ ANALÝZA
Obrázek 5 Krajské komunikace na území obce

Zdroj:http://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Orthoimagery&keywordList=inspire

Tabulka 26 Seznam krajských cest procházejících katastrem obce

Číslo

Silnice

Technický stav

III/44924

Silnice
přes obec

Silnice v extravilánu obce je ve špatném technickém stavu, silnice v dobrém
stavu je jen 150 m v intravilánu obce, jinak je nutná celková rekonstrukce
komunikace

Zdroj: Vlastní šetření

Místní Komunikace
Obec disponuje sítí místních komunikací o celkové délce cca 3 km (jedná se celkem o 12 komunikací).
Výše uvedená délka je rovna délce všech místních komunikací v obci Slatinky.
Z celkové výměry je 1 046 m v havarijním stavu s nutností rekonstrukce v nejbližší době. Ostatní
komunikace jsou ve vyhovujícím stavu a jsou kryty živicí případně dlažbou. Podrobná mapa stavu
místních komunikací lze naleznout v mapové příloze, kde jde jasně vidět stav místních komunikací a
jejich lokalizace.
Místní komunikace jsou udržovány vlastními kapacitami, v případě nedostatku vlastních kapacit
vypomáhají s údržbou najatí soukromí podnikatelé.
Cyklodoprava a cyklotrasy nejsou v současné době na území obce nijak řešeny.
V obci Slatinky jsou řešena parkovací místa, ale jen částečně. Problematika parkovacích míst by měla
byt řešena po komplexní rekonstrukci místních a krajských komunikací
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Tabulka 27 Stav a délka místních komunikací v obci

Slatinky

Stav místních komunikací
Místní komunikace v uspokojivém stavu,
v nejbližších 7 letech nebude třeba výraznějších
investic
Místní komunikace v kritickém stavu, vyžaduje
okamžitou opravu či investici, velmi zhoršená
sjízdnost
Místní komunikace ve zhoršeném stavu,
v nejbližších letech nutnost investovat pro
zabezpečení požadované funkčnosti

Celková délka místních komunikací
v daném stavu
Cca 1 833 m

Cca 1 046 m

Cca 285 m

Zdroj: Vlastní šetření

Chodníky v obci
Chodníky v obci Slatinky jsou v dobrém stavu, avšak jsou i místa, kde chodníky chybí či jsou ve špatném
stavu. V rámci vypracování programu rozvoje obce Slatinky došlo k zjištění stavu všech chodníků v obci.
Rovněž byla zjištěna potřeba vybudování chodníků nových podél komunikace krajské komunikace. Stav
chodníků, celkové metry lze vyčíst z tabulky 28, viz. níže a z přiložené mapy v příloze tohoto
dokumentu.
Tabulka 28 Stav chodníků

Slatinky

Stav chodníku
Chodníky v dobrém stavu, do kterých není
potřeba výraznějších investic v dalších letech
Místa bez chodníků, kde je nutné vybudování
nových chodníků
Chodníky, do jejichž rekonstrukce je nutné
investovat nejlépe ihned

Celková délka chodníku v daném stavu
Cca 568 m
Cca 1 875 m
Cca 1 102 m

Zdroj: Vlastní zpracování

Dopravní obslužnost
Tabulka 29 Dojezdová vzdálenost do měst Olomouce a Prostějova

Slatinky
Olomouc
Prostějov

Vzdálenost (km)
16,4
10,3

Dostupnost (min)
70
30

Zdroj: Vlastní šetření

Doprava v obci Slatinky je zajišťována autobusy a to firmou ARRIVA MORAVA a.s. v případě přestupů
firmami Tourbus a.s., Vojtila Trans s.r.o. či některé další přestupy zajišťují i České dráhy. Autobusové
spojeni do města Olomouce není moc dobré, jelikož některé autobusy dopraví občany do krajského
města za více než 75 minut i když je vzdálenost od krajského města jen 16 kilometrů. V rámci dopravy
do města Olomouce jede do tohoto města cca 18 spojů přes pracovní den (avšak občané musí i dvakrát
přesedat) přes víkend však do Olomouce jede jediný spoj. Občané též musí docházet na zastávku
Větřák, která je vzdálena cca 400m od obce.
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Naopak autobusové spojení do města Prostějov je dle provedeného průzkumu dostatečné a i rychlé.
Počet spojů do města Prostějov je přes pracovní dny 16 a přes víkendy pouze 2 spoje.
Pokud občané chtějí a vlastní osobní automobil jsou dojezdové vzdálenosti přijatelné. Obec je
zapojena do IDSOK.
Obec nevlastní žádný automobil pro přepravu osob za kulturou, lékaři či rekreací.
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1.5 Vybavenost
1.5.1

Bydlení

Níže uvedená tabulka zobrazuje domovní fond v obci Slatinky. Tato tabulka vychází ze SLDB (sčítání
lidu, domů a bytů) z roku 2011.
Tabulka 30 Domovní fond

195
169
159
1
-

rodinné
domy
193
168
159
-

8
16
59
16
18
17
40

Celkem
Domy úhrnem
Domy obydlené
fyzická osoba
obec, stát
z toho podle
bytové družstvo
vlastnictví
domu
spoluvlastnictví
vlastníků bytů
1919 a dříve
z toho podle
1920 - 1970
období
1971 - 1980
výstavby nebo
1981 - 1990
rekonstrukce
1991 - 2000
domu
2001 - 2011

bytové
domy

ostatní
budovy
-

2
1
1
-

8

-

-

15
59
16
18
17
40

-

1
-

Zdroj: ČSÚ (veřejná databáze, SLDB 2011)

Z tabulky je patrné, že ve Slatinkách bylo v roce 2011 (SLDB) celkem 195 domů, z toho 193 rodinných
domů a 2 ostatní budovy. Z toho obydlených domů bylo celkem 169, obydlených rodinných domů bylo
168 a ostatních obydlené budovy byly 2. Z toho podle vlastnictví domu bylo celkem 159 rodinných
domů ve vlastnictví fyzické osoby, 1 budova byla ve vlastnictví státu a 8 rodinných domů bylo ve
spoluvlastnictví vlastníků bytů. Dále je možné z tabulky vyčíst období výstavby nebo rekonstrukce
domu v jednotlivých letech.
Další tabulka zobrazuje obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místností.
Celkem obydlených bytů je 182, z toho 181 rodinných domů a 1 ostatní budova. Z toho právní důvod
užívání bytu je celkem 157 rodinných domů ve vlastním domě, v osobním vlastnictví je 0 bytových
domů, nájemní rodinné domy 0, nájemní bytové domy 0 a družstevní bytové domy nejsou žádné. Dále
je z tabulky možné vyčíst počet obytných místností v rodinných či bytových domech.
Tabulka 31 Obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místností

rodinné
domy

Celkem
Obydlené byty celkem
ve vlastním
z toho
domě
právní
v osobním
důvod
vlastnictví
užívání bytu
nájemní

29

bytové
domy

ostatní
budovy

182

181

-

1

157

157

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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rodinné
domy

Celkem

z toho s
počtem
obytných
místností

družstevní
1
2
3
4
5 a více

2
11
24
50
86

bytové
domy
2
11
24
50
86

ostatní
budovy
-

-

Zdroj: ČSÚ (veřejná databáze, SLDB 20011)

Informace z katastrálního úřadu (ČÚZK) - statistické údaje uvádějí, že k 11. 10. 2015 je v katastrálním
území Slatinek 193 rodinných domů, 1 dům k rodinné rekreaci č.p., 37 objektů k rodinné rekreaci č.e.,
36 garáží bez čp., 11 zemědělských staveb bez čp., 1 zemědělská usedlost bez čp., 6 rozestavěných
budov atd. Více v níže uvedené tabulce.
Tabulka 32 Statistické údaje z ČÚZK (stav ke dni: 11. 10. 2015) – katastrální území Slatinek

Typ údaje

Způsob využití

Počet

č.p.

obč.vyb.

2

č.p.

rod.dům

193

č.p.

rod.rekr

1

č.e.

jiná st.

1

č.e.

rod.rekr

37

bez čp/če

garáž

36

bez čp/če

jiná st.

21

bez čp/če

obč.vyb.

3

bez čp/če

výroba

1

bez čp/če

zem.stav

11

bez čp/če

zem.used

1

rozestav.

6

Celkem BUD

313

LV

604

spoluvlastník

845

Zdroj: ČÚZK (stav ke dni 11. 10. 2015)

Počet zájemců o dům/byt:
Obec Slatinky nemá obecní byty, ani žádné zájemce. Doposud nebyli žádní zájemci o byt.
Rozvojové plochy, územní plán (plochy připravené pro bytovou výstavbu):
Slatinky evidují 40 – 50 rozvojových míst (v lokalitě 4 ha).
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Zanedbané a nevyužívané budovy:
Obec nemá zanedbané budovy.
Sociální bydlení:
Slatinky nedisponují sociálními byty ani jinými byty. Je potřeba vybudovat sociální byty. Pomocí
koupě nemovitostí atd.
Domy pro rekreaci, chaty:
V obci je cca 40 chat a 35 chalup.

1.5.2

Školství a vzdělávání

V obci Slatinky je dětem k dispozici mateřská škola se školní jídelnou. Mateřská škola nedisponuje školní
družinou. Mateřskou školu navštěvují děti převážně ze Slatinek. Základní školu děti navštěvují v obci
Slatinice a Lutín, výjimečně v Olomouci nebo Prostějově.
Jídelna – výdejna při mateřské škole má kapacitu 45 osob.
Mateřská škola
Zřizovatelem mateřské školy ve Slatinkách je obec. Do roku 2012 byla mateřská škola umístěna v
prostorách obecního úřadu. Od dalšího školního roku 2012 – 2013 je dětem k dispozici nová mateřská
škola vystavená za finanční podpory Olomouckého kraje. Věková kategorie pro přijetí dětí je od 2,5
roku. Většina škol v okolí má kategorii pro přijetí až od 3 let, tato možnost ve Slatinkách značí výhodu
oproti mateřským školám v okolí.
Mateřskou školu tvoří 1 třída (26 dětí) od 2,5 do 6 ti let věku a děti nejsou rozděleny podle věku.
Kapacitu dle Rejstříku škol a školských zařízení a skutečnou naplněnost uvádí tabulka.
Tabulka 33 Skutečná naplněnost MŠ Slatinky

Rok
2014/2015

Kapacita
26 dětí

Naplněnost
26

Volná místa
0

Zdroj: kapacita - Rejstřík škol a školských zařízení a vlastní šetření, 2015.

Z tabulky je zřejmé, že mateřská škola je ze 100 % naplněna. Vzhledem k tomu, že se má počet dětí
ve školkách v nejbližších letech zvyšovat, je možné, že kapacita nebude dostačující.
Mateřská škola má 2 pedagogy. Mateřská škola pro školní rok 2014/2015 nedisponuje asistentkou
pedagoga,
logopedem
nebo
speciálním
pedagogem.
Na jednoho učitele připadá v průměru 13 dětí.
Školní infrastruktura
Nová budova MŠ. Byla zkolaudována v roce 2011 – není potřeba žádné investice.
Mimoškolní aktivity
Při mateřské škole fungují kroužky pro děti (např. taneční kroužek, keramika). Pedagogové většinou
vykonávají výuku mimoškolních aktivit nad rámec své pracovní doby. Mzdy na toto neformální
vzdělávání jsou často poddimenzované. Mateřská škola nespolupracuje s žádnou firmou, která by
zajišťovala mimoškolní aktivity.
Pobočka ZUŠ je k dispozici dětem a žákům ve Slatinicích, Lutíně nebo v Drahanovicích.
Práce s dětmi a mládeží
Práci s dětmi a mládeží zastává také SDH Slatinky, Slatinkočky a SK Slatinky.
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Sociální inkluze
Mateřská škola nemá zkušenost se sociální inkluzí (nezapojila se doposud do žádných projektů
podporujících sociální inkluzi). Ve Slatinkách se nenachází žádné sociálně vyloučené lokality. Mateřská
škola disponuje bezbariérovým přístupem.
Financování školství
Zřizovatel přispívá každoročně na provoz škol. Mateřská škola dostává příspěvek od státu cca 7 890,Kč ročně na žáka. Tabulka č. 32 udává výši financování MŠ Slatinky.
Tabulka 34 Financování MŠ Slatinky

Rok
Mateřská škola

Příspěvek zřizovatele
Školní rok 2014/2015
100 000,- Kč

Příspěvek státu
7 890 x 26 = 205 140,- Kč

Zdroj: vlastní šetření

Tabulku graficky doplňuje graf, který udává poměr příspěvku zřizovatele a příspěvku státu na chod
mateřské školy. Z grafu je zřejmé, že obec přispívá na chod školy z 55% celkového financování.
Graf 7 Financování MŠ Slatinky
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Zdroj: vlastní zpracování

1.5.3

Zdravotnictví

V obci se nenachází zdravotní středisko. Spádovými sídli, které poskytují základní zdravotnické služby,
jsou obec Slatinice a Lutín. Nejbližší nemocnice je pak v nedalekém Prostějově (vzdálena 10 km), dále
pak nemocnice v Olomouci (Fakultní nemocnice Olomouc – vzdálena 13 km), Vojenská nemocnice v
Olomouci (vzdálena 18 km). Zdravotnická záchranná služba je dostupná z Olomouce, nebo Litovle (max.
dojezd 20 min.)
Specializovaná zdravotnická zařízení se nachází v Olomouci (např. Poliklinika Olomouc – vzdálena 15
km, SPEA Olomouc – vzdálena 15 km, Poliklinika AGEL – vzdálena 17 km). V těchto specializovaných
zdravotnických zařízeních jsou poskytovány zejména zdravotnické služby ambulantního typu (péče
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pro děti a dorost, gynekologie, interna, kožní oddělení, neurologie, oční klinika, onkologie, ORL,
ortopedi, praktický lékař, urologie, zubní ambulance aj.). Další specializované zdravotnické zařízení
nalezneme v Prostějově (zdravotnické centrum Prostějov – 10 km). Do Olomouce a jiných okolních obcí
je velmi dobrá dopravní dostupnost pomocí veřejné hromadné dopravy.
Níže uvedená tabulka zobrazuje přehled některých poskytovatelů zdravotnických služeb v okolních
obcích.
Tabulka 35 Poskytovatelé zdravotnických služeb v okolních obcích (Slatinice, Lutín)

Typ zařízení
1.

2.

3.

Ordinace
praktického
pro dospělé
Ordinace
praktického
pro dospělé
Ordinace
praktického
pro dospělé

Jméno a příjmení

Kontaktní informace

lékaře

MUDr. Monika
Behúňová

lékaře

MUDr. Monika
Chvátilová

Lutín, Jana Sigmunda 87, tel.: 585 652 579,
Ordinační hodiny: Út.: 7:30 – 9:30 akutní stavy,
St.: 9:30 – 12:30 objednaní, Čt.: 13:00 –
18:00 od 17:00 dle osobní domluvy s lékařem
Lutín, Jana Sigmunda 87, tel.: 585 652 580,
Ordinační hodiny: Pondělí – Pátek: 7:00 –
12:00 hod.
Slatinice 26, tel.: 585 944 622, Ordinační
hodiny: Po.: 7:15 – 13:30, Út.: 7:00 – 10:00,
St.: 12:00 – 17:00, Čt.: 7:15 – 12:00, Pá.: 7:15
– 13:30 hod.
Lutín, Jana Sigmunda 87, tel.: 585 652 578,
Ordinační hodiny: Po.: 7:30 – 11:30, Út., Čt.:
7:30 – 11:30, 13:00 – 15:00 objednaní, St.,
Pá.: 7:30 – 11:30 hod.
Lutín, Jana Sigmunda 87, tel.: 585 652 576,
585 652 474,
Ordinační
hodiny:
dle
telefonické konzultace

MUDr. Olga Kužílková
lékaře

4.

Ordinace
praktického lékaře
pro děti a dorost

MUDr. Hana Přikrylová

5.

Samostatná
ordinace
praktického lékaře stomatologa
Zařízení lékárenské
péče

MUDr. Roman Zbořil,
MUDr. František Střída

6.

7.
8.

Ortopedická
ambulance
Gynekologická
ambulance

Lékárna Lutín

MUDr. Marek Večeřa
Gynap, s.r.o.

Lutín, Jana Sigmunda 87, tel.: 585 652 587,
Provozní doba: Pondělí – Pátek: 06:45 – 12:00
a 13:00 – 15:15 hod.
Lutín, Jana Sigmunda 87, tel.: 585 652 583,
Ordinační hodiny: St.: 16:00 – 18:00 hod.
Slatinice 146, tel.: 585 945 132, Ordinační
hodiny: Po., Čt.: 15:00 – 18:00 hod.

Zdroj: vlastní zpracování

Jak uvádí výše uvedená tabulka, v okolních obcích (Slatinice, Lutín) je dostačující síť zdravotnických
služeb. K dispozici jsou ordinace prakt. lékaře pro dospělé, pro děti a dorost, zubní ordinace,
ortopedická či gynekologická ambulance a nechybí ani lékárny. V budově zdravotního střediska v
Lutíně dále nalezneme neurologickou a diabetologickou ambulanci, internu, biologickou a
hematologickou laboratoř a centrum léčebné rehabilitace. V ulici na Záhumení (Lutín) sídlí centrum
fyzioterapie a regenerace.
V obci Slatinice nalezneme i proslulé Lázně Slatinice a. s., které nabízí prvotřídní rehabilitaci (léčba
pohybového ústrojí, oběhového ústrojí, nemoci onkologické, nervové a kožní).
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Sociální péče

Komunitní plánování sociálních služeb v obci Slatinky
Samotné ORP Prostějov, jehož součástí je obec Slatinky, komunitně neplánuje. Komunitní plánování
sociálních služeb probíhá v městě Prostějově.
Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Prostějově
Komunitní plánování sociálních služeb je otevřený a cyklický proces zjišťování potřeb a zdrojů a
hledání řešení, která nejlépe odpovídají místním podmínkám a potřebám lidí. Do procesu jsou zapojeni
zástupci obcí/regionů/krajů, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb a veřejnost
Přínosy KPSS:
a) pro uživatele sociálních služeb a širokou veřejnost:
- možnost prosadit své zájmy a potřeby
- spolupráce na tvorbě místní sociální politiky
- zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb
- plánování budoucí nabídky sociálních služeb dle potřeb
b) pro poskytovatele sociálních služeb:
- spolupráce na tvorbě místní sociální politiky
- zmapování aktuálních potřeb uživatelů
- navázání užší spolupráce se zadavatelem a jednotlivými poskytovateli
- prezentace činnosti v katalogu sociálních služeb
c) pro zadavatele:
- užší spolupráce s poskytovateli sociálních služeb
- zmapování regionální potřebnosti sociálních služeb
- efektivní vynakládání finančních prostředků na zajištění služeb
- systém sociálních služeb odpovídá místním potřebám a regionálním specifikům
- lepši možnosti řešení problematiky sociálních služeb a sociálního začlenění
- partnerství a spolupráce
- zapojování místního společenství
- hledání nových lidských zdrojů a finančních zdrojů
- průběh zpracování komunitního plánování je stejné důležitý jako jeho výsledný dokument
- kompromis přání a možností
Projekt "Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Prostějově" (1. 5. 2009 - 30. 4.
2011)
Smyslem projektu bylo zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území města
Prostějov, který by mapoval situaci v této oblasti. Vznikl tak nadčasový dokument, který poukázal na
nedostatky v systému poskytování sociálních služeb a definuje potřeby jednotlivých uživatelů na
vytyčeném území. Projekt si kladl za cíl dokončit započaté procesy plánování sociálních služeb,
zefektivnit vynaložené finanční prostředky na tyto služby a vytvořit pevné organizační struktury.
Veškeré aktivity navázali na přípravnou fázi, která byla ve Městě Prostějov již realizována pomocí
zřízených pracovních skupin mající plnou podporu Zastupitelstva města.
V rámci projektu byla zpracována např. sociodemografická analýza, na kterou navázali analýza potřeb
uživatelů sociálních služeb, finanční analýza poskytování těchto služeb nebo katalog jejich
poskytovatelů. Získané informace byly dále zpracovávány a následně použity na tvorbu střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb v Prostějově.
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Tento projekt vznikl ve spolupráci Střediska rozvoje sociálních služeb, o.p.s. v Jeseníku (žadatele
projektu) a Města Prostějov (partnera projektu) a za finanční podpory Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Návazný projekt "Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově" (1. 3.
2012 - 28. 2. 2014)
Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník uspělo již s druhou žádostí o finanční podporu
procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově z prostředků
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Město Prostějov jako partner obou projektů
dokončilo aktivity současného procesu „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě
Prostějově pro období let 2010 – 2013“. Po vyhodnocení jeho úspěšnosti, tedy nakolik se podařilo
uskutečnit vše, co se naplánovalo, byly zahájeny práce na aktualizaci informací o potřebách občanů
Prostějova, ale i poskytovatelů sociálních a návazných služeb. Nejedná se o zřizování nových služeb, ale
především o udržení těch stávajících, které občanům statutárního města Prostějova, usnadňují nelehké
životní situace, které jsou nedílnou součástí lidského života.
Kontaktní osoba:
koordinátor projektu
DiS. Lukáš Brzoska
Magistrát města Prostějova, odbor sociálních věcí, ul. Školní 4
tel.: 582 329 450
e-mail: lukas.brzoska@prostejov.eu
V samotné obci se zařízení se sociálními službami nenachází, obyvatelé však mohou využívat sociálních
služeb okolních obcí. Terénní a pečovatelské služby zajišťuje Charita Těšetice. Individuálně dle potřeby
dojíždí pečovatelská služba z Olomouce – Pomadol.
Poskytovatelé sociálních služeb v Regionu HANÁ
Tabulka 36 Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Regionu HANÁ

Organizace

Forma

Název zařízení

Poskytované sociální služby

Podzim – Domov pro
seniory Čelechovice na
Hané

Domov pro seniory

1.

Podzim – Domov pro
seniory Čelechovice na
Hané

2.

Dům seniorů František –
Náměšť na Hané, p.o.

p.o.
kraje

Dům seniorů František –
Náměšť na Hané, p.o.

Domov pro seniory

3.

Domov důchodců Jesenec,
p.o.

p.o.
kraje

Domov důchodců
Jesenec, p.o.

Domov pro seniory

4.

Domov pro seniory
Kostelec na Hané, p.o.

p.o.
obce

Domov pro seniory
Kostelec na Hané, p.o.

Domov pro seniory
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Organizace

Forma

5.

Domov pro seniory
Ludmírov

p.o. obce
obce

6.

Domov se zvláštním
režimem Bílsko

o.p.s..
kraje

7.

Charita Konice

8.

církevní
organizace

Název zařízení

Poskytované sociální služby

Domov pro seniory
Ludmírov

Domov pro seniory

Domov se zvláštním
režimem Bílsko
Dům pokojného stáří
Bohuslavice a Konice

Domov se zvláštním
režimem
Domov pro seniory

Charitní pečovatelská
služba

Pečovatelská služba

Pomadol Olomouc

s.r.o.

Pomadol Olomouc

Pečovatelská služba

9.

Trilobit o.p.s.

o.p.s.
zřizovatelem
obec
Čelechovice
na Hané

Trilobit o.p.s.

Chráněné bydlení

10.

Obec Čechy pod Kosířem
(zřizovatel a provozovatel),
Charita Konice
(poskytovatel soc. služeb)

církevní
organizace

Dům pokojného stáří
s pečovatelskou službou
Čechy pod Kosířem

Pečovatelská a
ošetřovatelská služba

Zdroj: Vlastní zpracování, internetové stránky obcí

9 subjektů poskytuje v RH celkem 10 registrovaných sociálních služeb.

1.5.5

Kultura

První osídlení na území Slatinek je známé již z pravěku, kdy na úpatí Velkého Kosíře bylo zbudováno
hradisko U Varhan. Z tohoto období pocházejí mohylníky, jenž byly vyhlášeny kulturní památkou, stejně
jako mnohé další nálezy v okolí. První písemná zmínka o Slatinkách pochází z kroniky staré více než 750
let, z roku 1247.
KULTURNÍ ATRAKTIVITY V OBCI:
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•

rozhledna Velký Kosíř - rozhledna stojí na vrcholu Velkého Kosíře (442 m n. m) a vedou na ni
stezky ze všech okolních vesnic. Pro veřejnost byla otevřena 22. 6. 2013. Jedná se o dřevěnou
stavbu ve tvaru komolého kužele s betonovým soklem, ve kterém je umístěno zázemí pro
provoz - WC, pokladna, občerstvení a prodejna suvenýrů. Dřevěné schodiště je kryto
plechovými stěnami a střechou. Vyhlídková plošina leží ve výšce 25 metrů.

•

kaple sv. Jana a Pavla - kaple byla postavena v roce 1822 a od té doby prošla několika
opravami. Jedná se o menší stavbu s cca čtvercovou lodí, půlkruhovým závěrem kněžiště a
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čtyřbokou věží zvonice nad vstupem v průčelí. Před vchodem do kaple stojí pískovcový kříž
z roku 1803.

Kaple sv. Jana a Pavla

Rozhledna Velký Kosíř

Mezi atraktivity cestovního ruchu ve Slatinkách můžeme zahrnout i samotný kulturní život v obci
spojený s kulturními akcemi, které jsou každoročně v obci tradičně pořádány.
Spolky se sídlem a působností na území obce jsou významnými pořadateli kulturních a společenských
akcí v obci i regionu. Podrobným přehledem spolků se zabývá kapitola 1.2.3 Spolková, osvětová a
informační činnost. Zde předkládáme přehled nejvýznamnějších akcí, které spolky a obec pořádají v
průběhu kalendářního roku.
Tabulka 37 Akce – kalendář

Datum
Leden

Únor
Březen
Duben

Květen

Červen
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Přehled významných akcí pořádaných v obci

Pořádající

Novoroční výstup na Velký Kosíř

SDH Slatiny

Sportovní ples

SK Slatinky

Šibřinky

Slatinkočky

Tradiční ostatky

SDH Slatinky

Pálení Morany

Slatinkočky

Stavění máje

SDH Slatinky

Pálení čarodějnic

Slatinkočky

Oslavy osvobození

SK Slatinky

Kácení Máje

SDH Slatinky

Hody Slatinky

SDH Slatinky

Hodový turnaj

SK Slatinky

A. A N A L Y T I C K Á Č Á S T
A.1.SITUAČNÍ ANALÝZA
Datum

OBEC SLATINKY
PROGRAM ROZVOJE OBCE

Přehled významných akcí pořádaných v obci

Pořádající

Červenec Fotbalový turnaj
Srpen
Říjen

Listopad
Prosinec

SK Slatinky

Pohádkový les

Slatinkočky

Výlov rybníka

SDH Slatinice

Uspávání broučků

Slatinkočky

Setkání seniorů

Obec Slatinky

Zpívání u kapličky

Mužský pěvecký sbor Slavíci

Mikulášská nadílka

Obec Slatinky

Zdroj: vlastní zpracování

Dostupnost kultury v okolí:
Občané převážně dojíždí za kulturou spádově do Prostějova, Kostelce na Hané, Olomouce. Olomouc je
městem kultury. Nalezneme zde sídlo Moravské filharmonie a Moravského divadla, které již oslavilo
80. výročí svého založení. Dalším známým divadlem je Divadlo hudby, které se věnuje alternativním
projektům a jako intimní klubová scéna nabízí širokou škálu představení zaměřenou na různorodé
publikum. Divadlo Tramtarie a Divadlo Konvikt doplňují olomouckou alternativní scénu a svým
repertoárem přitahují hlavně mladé publikum. Divadlo Konvikt ve spolupráci s Moravským divadlem
pravidelně pořádá na přelomu dubna a května úspěšný festival Divadelní Flora. Pro nejmenší je v
Olomouci loutkové divadlo Kašpárkova říše. V Olomouci nalezneme nespočet galerií, muzeí (např.
Arcidiecézní muzeum, Vlastivědné muzeum, atd.) a kin (Multikino Cinestar, Premiere Cinemas a Kino
Metropol).
Sály (pro divadlo), kina, výstavní prostory, koncertní prostory:
• sál nad OÚ ve Slatinkách – slouží k pořádání kulturních akcí, plesů apod.
• hřiště Slatinky – pořádání kulturních akcí
• Na rybníku
• podium v lese u Slatinek – venkovní zábavy
Kulturní památky nehmotné:
Obec Slatinky nemá klasický folklor. V obci funguje pouze mužský pěvecký soubor „Slavíci“.
Kulturní počiny v obci (v uplynulých letech a plánované):
• r. 2017 – výročí 770 let od založení obce Slatinky
• r. 2017 – výročí 95 let od založení SDH Slatinky
• r. 2017 – výročí 195 let od dokončení stavby kaple sv. Jana a Pavla.

1.5.6

Sport a volnočasové aktivity

V Obci Slatinky existuje sportovní vyžití - dětské hřiště. Na území obce též lze naleznout fotbalové
hřiště, u kterého je však nutná jeho částečná rekonstrukce (fotbalové hřiště pro malou kopanou). V
obci lze též naleznout i tenisový kurt, kde si občané mohou zahrát tenis. V obci jsou i další spolky jako
Slatinkočky, Myslivecký spolek Kosíř, SDH Slatinky a SK Slatinky. Sportovní klub, není vlastníkem
nemovitých věcí, je pouze provozovatelem infrastruktury pro sport, kterou vlastní obec. V obci chybí
další sportovní infrastruktura, kterou je nutné vybudovat.
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1.6 Životní prostředí
1.6.1

Stav životního prostředí

V obci se nevyskytuje žádný závažnější jev, negativně ovlivňující životní prostředí v obci.
Půdní fond, kvalita půd, míra ohrožení erozí
Zemědělská půda tvoří více než 53% rozlohy katastru obce, lesní pozemky pak téměř 42 %. V rámci
širšího regionu jde o velmi výrazně vysoké zastoupení lesů v katastru obce. Ze zemědělské půdy je 88%
orná, a cca 9,5% trvalé travní porosty.
Vzhledem k charakteru krajiny a svažitosti území je zemědělská půda potenciálně náchylná k vodní
erozi. V současné době díky způsobu hospodaření dochází k občasným problémům se splachem půd.
Kvalita ovzduší
V obci neexistuje větší zdroj znečištění ovzduší. Problémem, zejména v chladnější polovině roku, je
bodové znečištění nesprávným topením v lokálních v některých domácích topeništích (kotle, krby,
kamna), a to zejména v období inverzního klimatu.
Částečným problémem je místní znečištění průtahem silnice II/449 přes východní část katastru obce
(zejména prašnost a hluk z dopravy).
Kvalita vody z lokálních zdrojů
Poměrně hojné je v obci využívání lokálních zdrojů podzemní vody domácnostmi, jako doplněk
vybudované kompletní vodovodní sítě, u části domácností též výlučné.
Nejvýznamnější tok v obci – Deštná, je pravostranným přítokem Slatinky a dále Blaty. Kvalita vody je
zde uspokojivá, vzhledem k rozsáhlým zalesněným plochám na horním toku.
Míra ohrožení hlukem
Nejzávažnějším zdrojem hluku v obci je průtah silnice II. třídy č. 449 přes východní část katastru obce,
komunikace spojující Prostějov s Litovlí.
V obci se nenacházejí žádné plochy nebo areály brownfields, které by obec musela řešit. Významnou
ekologickou zátěží je rekultivovaná skládka Vápenice, ve které byl odkládán odpad ze Sigmy lutín, dle
dnešních kritérií zřejmě i nebezpečný.
Přehled nejvýznamnějších prvků ovlivňujících životní prostředí obce pozitivně
- obec je v relativně harmonické kulturní krajině
- vysoký podíl lesních ploch na katastru obce
- přírodní park Velký Kosíř a přírodní památka Vápenice
- pravidelná údržba zeleně v obci
- plynofikace v obci
- veřejná vodovodní síť v obci
- veřejná kanalizační síť v obci
- místa pro sběr tříděného odpadu (sklo, plasty, papír, kovy, bio odpad)
- smluvní zajištění odběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu pro občany obce
Přehled nejvýznamnějších prvků ovlivňujících životní prostředí obce negativně
- v obci je stále část domácností se systémem vytápění tuhými palivy
- rekultivovaná skládka Vápenice
- navýšení dopravní zátěže u silnice II třídy na okraji obce, velké množství osobních vozidel a četný
průjezd nákladních vozidel
- eroze půdy
- chybí opatření proti povodním z přívalových dešťů
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Ochrana životního prostředí

Obec Slatinky neleží na území žádného velkoplošného zvláště chráněného území. Nejbližšími
velkoplošnými chráněnými územími jsou CHKO Litovelské Pomoraví a CHKO Moravský Kras. Na
katastru obce se nachází několik regionálně významných maloplošných zvláště chráněných území. Jižně
od středu obce se nachází Přírodní památka Vápenice, poblíž vrcholu Velkého Kosíře se nachází Přírodní
památka Studený kout. Severně od středu obce, již na hranici s katastrem sousedních Slatinic, se
nachází Přírodní rezervace Malý Kosíř.
Území Slatinek náleží do území přírodního parku Velký Kosíř.
Přírodní park Velký Kosíř
Přírodní park Velký Kosíř je chráněná lokalita v jižní části Zábřežské vrchoviny. Rozkládá se v okolí vrchlu
Velký Kosíř (442 m n.m.), který je nejvyšším vrcholem Hané. Tento zalesněný plochý kopec s nejbližším
okolím je přírodním parkem o celkové rozloze 19,6 km² a vyhlášen byl roku 2000 Okresními úřady v
Olomouci a Prostějově. Nachází se zde naučná stezka, popisující přírodní hodnoty území. Posláním
ochrany přírodním parkem je zachovat typický krajinný ráz s jeho přírodními, estetickými a biologickými
hodnotami.
Velký Kosíř je z jižní strany porostlý zakrslou doubravou se suchomilnou vegetací. Mnohé druhy zde
rostou na nejsevernější hranici svého rozšíření.
Přírodní památka Vápenice
PP se nachází 0,5 km jižně od obce Slatinky, na svažitém až silně svažitém území. Celková výměra je
19,02 ha. Zemědělské pozemky tvoří 15 ha, zajímavostí jsou zde svahy a skály bývalých lomů. Ve
zmolách a v lomech, se po ukončení těžby vápence vyvinula unikátní společenstva teplomilných
trávníků. V lokalitě se také nachází staré třešňové a švestkové sady.
Hlavním předmětem ochrany PP Vápenice jsou bohaté, xerotermní trávníky vyvinuté na vápencovém
podloží. Dalšími předměty ochrany jsou populace vzácných a ohrožených druhů rostlin živočichů,
zejména bezobratlých. Ze zajímavých zvláště chráněných druhů zde nalezneme např. koniklec
velkokvětý, mochna jahodovitá, jestřábník velkoúborný, vstavač vojenský, lněnku Dollinerovu, hořinku
východní, hlaváček letní či kozinec dánský. Vzácné druhy živočichů jsou zastoupeny např. okáčem
šedohnědým, okáčem voňavkovým, modráskem vičencovým nebo kudlankou nábožnou.
Přírodní památka Studený kout
Lokalita na vrcholu velkého kosíře, je vyhlášena především za účelem ochrany více než 50ti vitálních
hnízd mravence lesního (Formica rufa).
Přírodní rezervace Malý Kosíř
Předmětem ochrany jsou krajinářsky působivý soubor stanovišť zejména kyselých suchých trávníků,
vřesovišť a porostů třešně křovité, dříve typických pro zemědělsky využívanou krajinu jihovýchodního
okraje Zábřežské vrchoviny. Nachází se zde velké množství ohrožených druhů rostlin a živočichů, jako
například sasanka lesní, třešeň křovitá, vemeník dvoulistý, zvonek moravský, či rozrazil klasnatý.
Nachází se zde nejbohatší populace vstavače kukačky na střední Moravě. Z živočichů zde najdeme
především vzácné bezobratlé, např. přástevník kostivalový, ohniváček černočerný, žluťásek
barvoměnný Území je v rámci evropské soustavy Natura 2000 vyhlášeno evropsky významnou
lokalitou.
Rozvojové záměry obce nejsou ve střetu s územní ochranou přírody. Obec také neeviduje žádné
závažnější problémy obecné ochrany přírody na svém území.
V obci nesídlí žádná organizace, věnují se systematicky oblasti ochrany přírody, na péči o chráněná
území se podílí Český svaz ochránců přírody Regionální sdružení Iris Prostějov a Sdružení pro ochranu
přírody střední Moravy – Sagittaria.
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1.7 Správa obce
1.7.1

Obecní úřad a kompetence obce

Velikost úřadu, personální zajištění
Následující tabulka zobrazuje personální zajištění OÚ Slatinky (počet členů OÚ, zastupitelstva,
finančního výboru, kontrolního výboru, komise pro kulturu sport a spolky, obecní zaměstnanci).
Tabulka 38 Personální zajištění OÚ Slatinky

Personální zajištění OÚ Slatinky
Orgán

Počet
osob/členů

Funkce

OÚ

4

starosta, místostarosta, účetní, pracovník v
administrativě

Zastupitelstvo

7

starosta, místostarosta, 5 členů zastupitelstva

Finanční výbor

3

předseda, 2 členové

Kontrolní výbor

3

předseda, 2 členové

5

Předseda, 4 členové

2

Dělnické práce

Komise pro kulturu, sport a
spolky
Obecní zaměstnanci
Zdroj: www.slatinky.cz

Vybavenost obce Slatinky
Níže uvedená tabulka zobrazuje přehled základní vybavenosti obce Slatinky (typ úřadu, okres,
příslušný finanční či stavební úřad, matrika, atd.).
Tabulka 39 Vybavenost obce Slatinky

Vybavenost obce
Typ úřadu
Kód obce
Okres
SO ORP
SO POÚ
Finanční úřad
Stavební úřad
Matrika
Kanalizace (ČOV)
Veřejný vodovod
Plynofikace
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Obecní úřad
590011
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Smržice
ANO
ANO
ANO
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Pošta
Veřejná knihovna
Zdravotnické zařízení
Lékárna
Mateřská škola
Základní škola
Dostupnost sídla kraje (km)

NE
ANO
NE
NE
ANO
NE
16

Dostupnost sídla okresu (km)

10

Zdroj: ČSÚ – karty obcí

Organizace zřízené obcí:
Obec Slatinky je zřizovatelem MŠ Slatinky. Blíže popsáno v kapitole 1.5.2 Školství.
Obecní vyhlášky
Přehled vydaných obecních vyhlášek: http://www.slatinky.cz/obecni-urad/uredni-deska/

1.7.2

Hospodaření a majetek obce

S majetkem obce úzce souvisí finanční ukazatel celkové likvidity obce. Tedy jak je majetek obce schopný
přeměnit se na peníze za sledované období. Likvidita obce je vyjádřena podílem oběžných aktiv ku
krátkodobým závazkům. Míra likvidity v obci Slatinky za rok 2013 je na hodnotě 3,54, vhodná míra je
1,5. Míra likvidity obce Slatinky je vyšší, ale v území Regionu HANÁ existují i obce, které mají míru
likvidity 10. Nejméně likvidní jsou budovy, nejvíce likvidní peníze.
Rozpočet obce a jeho zhodnocení za 5 let, (vyrovnaný/přebytkový/deficitní rozpočet)
Saldo rozpočtu značí rozdíl mezi příjmy a výdaji obce. Kladnou hodnotou se rozumí přebytek rozpočtu,
zápornou schodek. Tabulku doplňuje graf č. 9, ze kterého lze jasně vypozorovat, že saldo rozpočtu obce
Slatinky v pětiletém horizontu roste. Výkyv byl zaznamenán v roce 2011 a v roce 2012, který souvisí s
výstavbou kanalizace.
Tabulka 40 Saldo obce Slatinky

Celkem saldo
(po konsol.)
Na obyvatele

2010
+ 885 000 Kč

2011
- 245 000 Kč

2012
-8 818 000 Kč

2013
+ 1 998 285 Kč

2014
+ 1 917 655 Kč

+ 2000 Kč

-421 Kč

- 15 151 Kč

+ 3 433 Kč

+ 3 295 Kč

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/
Graf 8 Celkem saldo (po konsol.)

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/, zpracování vlastní
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Nelze však přesně určit, zda přebytkový rozpočet je pozitivní a deficitní negativní. Více informací o
zhodnocení rozpočtu obce můžeme získat z rozpočtové třídy financování. Např. v nejvíce rozdílném
roce 2012 došlo v rámci třídy financování k příjmu půjčených prostředků ve výši 6,5 milionu korun,
každoročně dochází k úhradě dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ve výši cca 400 tis. Kč.
Rozpočet obce Slatinky od roku 2012 je hrazen z přebytku hospodaření z minulých let.
Strukturu obecních příjmů a výdajů uvádějí tabulky 41 a 42.
Tabulka 41 Příjmová stránka obecního rozpočtu

Rok
2010
2011
2012
2013
2014

Daňové příjmy
4 631 tis. Kč
4 734 ti. Kč
5 279 tis. Kč
6 400 tis. Kč
5 797 tis. Kč

Nedaňové příjmy
216 tis. Kč
207 tis. Kč
209 tis. Kč
491 tis. Kč
774 tis. Kč

Přijaté transfery
257 tis. Kč
163 tis. Kč
24 797 tis. Kč
175 tis. Kč
518 tis. Kč

Kapitálové příjmy
41 tis. Kč.
0 Kč
1 735 tis. Kč
15 tis. Kč
0 Kč

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/

Příjmová stránka obce je charakteristická největším podílem z daní, což je typické pro obecní rozpočty.
Do daňových příjmů obecně patří svěřené či sdílené daně a místní, správní a ostatní poplatky. Struktura
příjmů v letech je relativně stabilní, jediný velký výkyv nastal v roce 2012 v přijatých transferech,
které konkrétně představují dotaci na vybudování kanalizace v obci.
Tabulka 42 Výdajová stránka obecního rozpočtu

Rok

2010
2011
2012
2013
2014

Průmyslová a
ostatní odvětví
hospodářství
588 tis. Kč
913 tis. Kč
30 464 tis. Kč
1 121 tis. Kč
1 032 tis. Kč

Bezpečnost státu
a právní ochrana

Služby pro
obyvatelstvo

380 tis. Kč
140 tis. Kč
143 tis. Kč
135 tis. Kč
103 tis. Kč

1 172 tis. Kč
2 033 tis. Kč
7 929 tis. Kč
1 288 tis. Kč
1 828 tis. Kč

Všeobecná
veřejná správa a
služby
2 120 tis. Kč
2 263 tis. Kč
2 298 tis. Kč
2 243 tis. Kč
2 207 tis. Kč

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/

Výdajová stránka obecního rozpočtu je charakteristická nejvyššími výdaji na veřejnou správu, což je
typická skutečnost pro obecní rozpočty. Další velkou část obecních výdajů tvoří výdaje na služby pro
obyvatelstvo. Výkyv je opět zaznamenán v roce 2012, kdy výdaje na hospodářství obce tvořily 30 mil.
Kč (výdaje byly vynaloženy v souvislosti s vybudováním kanalizace).
Získané nenárokové dotace v posledních 5 letech
Nenárokové dotace jsou dotace, o které se obec musí sama ucházet a dle splnění různých kritérií jsou
obci přiděleny finanční prostředky. Nenárokové dotace jsou účelově zaměřeny. Tabulka č. udává
získané nenárokové dotace v posledních 5 letech.
Tabulka 43 Získané nenárokové dotace v posledních 5 letech

Rok
2010
2011

43

Poskytovatel
Kraj
Kraj

Účel
Jednotka SDH
Jednotka SDH

Dotace (v tis. Kč)
35
17
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Rok

Poskytovatel

Účel

2012

OPŽP, OLK
Kraj
Kraj
Kraj
Leader
Kraj
0

KANALIZACE
Mateřská škola
Jednotka SDH
Jednotka SDH
Oprava kaple sv. Jana a Pavla
Jednotka SDH

2013
2014
2015

Dotace (v tis. Kč)
24083
500
30
22
331
10
0

Zdroj: vlastní šetření

Finanční majetek obce
Obec Slatinky nedisponuje žádným finančním majetkem.
Přehled nejdůležitějších budov ve správě obce a jejich stav (nemovitý majetek obce, jeho stav a
způsob využívání)
Tabulka č. 42 uvádí přehled nejdůležitějších nemovitostí v majetku obce. Tak jako ve většině obcí,
vlastní i obec Slatinky typické nemovitosti jako je hasičská zbrojnice, budova obecního úřadu a
obecního domu nebo drobné sakrální stavby. Obec nevlastní byty, po kterých by ani zřejmě nebyla
poptávka.
Tabulka 44 Přehled nejvýznamnějších nemovitostí v majetku obce

Název objektu (nemovitosti)

Stav *

Potřebná opatření a investice ke zlepšení stavu

Hasičská zbojnice

Velmi dobrý

Proběhla rekonstrukce v r. 2002

Obecní úřad

Velmi špatný

Potřeba rekonstrukce

Obecní dům

Velmi špatný

Potřeba rekonstrukce

Kaple
Mateřská škola
Hřiště

Velmi dobrý
Vynikající
Velmi dobrý

Rekonstrukce zvonů
Nově vybudovaná budova MŠ
Potřeba sociálního zařízení s WC a klubovna

Zdroj: Vlastní šetření
*popište stav výběrem jedné varianty: vynikající, velmi dobrý, uspokojivý, nedostačující, havarijní stav

Vlastnictví obecních pozemků (lesy, pole, pozemky k zastavění)
Obec Slatinky není vlastníkem lesů. Řada obecních pozemků byla prodána soukromým vlastníkům
k vybudování rodinných domů.
Ekonomická efektivnost nemovitého majetku, tj. provozní náklady vs. přínosy (příjmy z pronájmu)
Obecní majetek ovlivňuje ekonomickou i sociální úroveň obce. Majetek může být využívaný k veřejně
prospěšným účelům, k výkonu vlastní samosprávy nebo k podnikání. Hospodařit s obecním majetkem
může být pro obec velmi zajímavý příjem, zejména dlouhodobý a stabilní v případě pronájmu.
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Tabulka 45 Ekonomická efektivnost nemovitého majetku obce Slatinky

Název objektu (nemovitosti)

Hasičská zbojnice

Obecní úřad

Ekonomická efektivnost nemovitého majetku
Provozní N / příjmy z pronájmu = 30 000 / 0
Provozní N / příjmy z pronájmu = 180 000 / 20
000
Provozní N / příjmy z pronájmu = 1 000 / 0

Kaple
Mateřská škola
Hřiště

Provozní N / příjmy z pronájmu = 70 000 / 0
Provozní N / příjmy z pronájmu = 20 000 / 1

Zdroj: vlastní šetření

Z tabulky je zřejmé, že ekonomická efektivnost nemovitého majetku ve vlastnictví obce je velmi nízká
nebo téměř nulová. Žádné nemovitosti negenerují příjmy z pronájmu, jejich správa je ekonomicky
ztrátová, jelikož se vynakládají výdaje pouze na provozní činnost nemovitosti. Podobná situace je i v
okolních obcích, kdy neexistují příjmy z pronájmu obecních objektů, s výjimkou obecního domu,
kulturního domu nebo obecního úřadu a dalších prostor určených případně k podnikání.
Taková to situace je pochopitelná a nedá se ani předpokládat, že by obec generovala příjmy
z pronájmu hasičské zbrojnice nebo mateřské školy.
Technické a technologické vybavení (tech. služby, apod.)
Obec vlastní drobné technické vybavení k tradičnímu obstarávání obce.
Personál
Obec Slatinky disponuje dvěma technickými pracovníky a dvěma stálými zaměstnanci, kteří jsou
zaměstnaní jako administrativní pracovníci obecního úřadu. Slatinky nevyužívají pracovníky Úřadu
práce na veřejně prospěšné práce.

1.7.3

Bezpečnost

V obci Slatinky nejsou větší problémy s kriminalitou. Kriminalita je srovnatelná ve všech obcích
Regionu HANÁ. Menší problémy jsou s vandalismem jako v každé jiné obci. V současné době je
uvažováno o vytvoření společné obecní policie pro obce mikroregionu Kosířsko. Tato obecní policie
by měla dohlížet na pořádek v obci, řešit drobný vandalismus a prevenci sociálně patologických jevů.
Obce Slatinky řeší přestupky ve městě Prostějov, s kterým má podepsanou veřejnoprávní smlouvu a
díky ní jsou přestupky řešeny.
V rámci bezpečnosti je též nutné informovat občany obce o případných nebezpečných situacích
(živelních pohromách) a toto probíhá pomocí obecního rozhlasu.

1.7.4

Vnější vztahy a vazby

Následující tabulka prezentuje přehled nejvýznamnějších organizací, svazků obcí, sdružení, jichž je
obec členem.
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Tabulka 46 Přehled DSO, organizací, sdružení, partnerských obcí

Přehled DSO, organizací, sdružení, partnerských obcí
Mikroregion Kosířsko
Region HANÁ, z.s.
Partnerské obce v ČR
Partnerské obce v zahraničí
SMS ČR (sdružení místních samospráv)

ANO/NE
ANO
ANO
NE
NE
ANO

Zdroj: vlastní zpracování

Obec Slatinky je členem DSO Mikroregion Kosířsko, z.s., MAS Region HANÁ, z. s., nemá žádné
partnerské obce v ČR ani v zahraničí a je členem SMS ČR.
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A.2. PROBLÉMOVÁ ANALÝZA
Problémová analýza řeší hlavní problémy rozvoje obce. Problémy byly stanoveny programovacím
týmem, který se tvorbou PRO zabýval. Některé podněty vznikly i na základě dotazníkového šetření mezi
obyvateli obce.
Nejzávažnější problémy, které negativně ovlivňují život obce, jsou neuspokojivý stav místních
chodníků, veřejné osvětlení, parkoviště a neexistence dětského hřiště.
Mezi další výrazné problémy, který ovlivňuje další rozvoj obce, patří neexistence cyklostezky podél
silnice 449/24, chybějící sběrový dům, stáří koryta potoku Deštný, špatný stav obecního rybníka,
záchytné parkoviště pro turisty či místní rozhlas.
Obec má řadu dalších problémů s nemovitostmi, kterou jsou v neuspokojivém stavu a ohrožují
bezpečnost obyvatel obce, např. budova OÚ č.p. 111. Limitem rozvoje obce je rovněž zastaralý stav
některých místních komunikací a nedostatečná dopravní obslužnost obce. Více informací o hlavních
problémech rozvoje obce uvádí následující tabulka.
Tabulka 47 Problémový analýza obce Slatinky

ANALÝZA PROBLÉMŮ

Hlavní problém rozvoje

Dětské hřiště

Chodníky

47

Významnost
(nejmenší
110největší)

Příčina

Riziko neřešení
situace

10

Vybudovat kompletně
nové hřiště s herními
prvky, aby bylo bezpečné
pro uživatele

Nemožnost
volnočasového vyžití
dětí v obci, zhoršení
bezpečnosti,
nezajištěnost
sportovních aktivit

10

Chodníky, které jsou
v obci vybudovány, již
dosluhují, někde vůbec
chodníky nejsou,
budování kanalizace

Riziko úrazu
obyvatel, nehod v
obci
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ANALÝZA PROBLÉMŮ

Hlavní problém rozvoje

Významnost
(nejmenší
110největší)

Příčina

Riziko neřešení
situace

Cyklostezka podél silnice
449/24

10

Zvýšení bezpečnosti
občanů, zvýšený provoz

Vyšší nehodovost

Sběrový dvůr

9

Nařizuje současná
legislativa ČR

Možné sankce
v případě nezřízení
sběrného dvora

Potok Deštný

8

Stáří koryta potoka

Zanášení koryta

Zastaralé osvětlení,
energetická náročnost

Nebezpečí úrazu
elektrickým
proudem, špatné
osvětlení obce,

Veřejné osvětlení
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ANALÝZA PROBLÉMŮ

Hlavní problém rozvoje

Významnost
(nejmenší
110největší)

Příčina

Riziko neřešení
situace

Obecní Rybník

8

Prasklá hráz, zpevnění
břehu rybníka

Podmáčení půdy,
ztráta vody v rybníku

Záchytné parkoviště

8

Nedostatek parkovacích
míst pro turisty

Nedostatek
parkovacích míst

7

Nedostačující stav, stáří
rozhlasu

Špatná
informovanost
občanů, postupné
chátrání rozhlasu

6

Chybí bezbariérovost,
zanedbaná budova,
energetický stav budovy

Postupné chátrání
budovy

Místní rozhlas

Budova OÚ č. p. 111
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ANALÝZA PROBLÉMŮ
Významnost
(nejmenší
110největší)

Příčina

Riziko neřešení
situace

6

Vlhkost zdiva, výměna
zvonů, které jsou ve
špatném stavu,
revitalizace okolí kaple

Postupné chátrání
budovy, chátrání
zvonů

6

Nutná revitalizace po
vybudování splaškové
kanalizace

Zhoršený vzhled
obce, náročnější
údržba

Místní komunikace

5

Zastaralý stav, špatné
povrchy zbývajících
komunikací, nezpevněné
povrchy, mostek pod
čekárnou a mostek u č. p.
3

Riziko nehodovosti,
propadení vozovky
místní komunikace

Myslivecká chata 337/2

5

Rozšíření kapacity,
zastaralá budova

Postupné chátrání
objektu

Hlavní problém rozvoje

Kaple sv. Jana a Pavla

Péče o veřejnou zeleň v obci
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ANALÝZA PROBLÉMŮ

Hlavní problém rozvoje

Veřejná doprava (autobusová)

Propojení cyklostezky ve směru
na Lípy podél potoka Deštný

Významnost
(nejmenší
110největší)

Příčina

Riziko neřešení
situace

5

Nedostatečná dopravní
obslužnost obce

Nespokojenost
občanů,
nedostupnost služeb
sociálních a
kulturních v cílových
městech (Prostějov,
Olomouc)

5

Lepší dojezd do
zaměstnání ve směru na
Lutín

Riziko nehodovosti

Dešťová kanalizace

4

Přívalové deště

Riziko záplav,
případně škody na
majetku

Budova hasičské zbrojnice č. p.
142

3

Zemní vlhkost budovy,
vlhkost zdiva

Postupné chátrání
budovy
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ANALÝZA PROBLÉMŮ

Hlavní problém rozvoje

Významnost
(nejmenší
110největší)

Příčina

Riziko neřešení
situace

Kříž u kaple sv. Jana a Pavla,
kříž u výjezdu na Olomouc

3

Povětrnostní vlivy a stáří
památek

Chátrání památky

Pomník padlých

2

Revitalizace okolí
pomníku, opěrná zídka

Nevzhlednost
pomníku, chátrání
objektu

Budova MŠ

2

Rozšíření objektu,
obměna vybavení

Nedostatečná
kapacita budovy

Zdroj: vlastní zpracování
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A.3. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
Součástí tvorby daného strategického dokumentu bylo i dotazníkové šetření. Samotné dotazníkové
šetření probíhalo v termínu od 1. 10. 2016 – 16. 10. 2015. Dotazník byl distribuován mezi občany obce
Slatinky do každé domácnosti. Obyvatelé měli možnost dotazník vyplnit jednak elektronicky
prostřednictvím webových stránek obce, ale i písemně (listinná forma).
Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit spokojenost občanů, jejich názor na současnou podobu obce,
spokojenost se stavem její vybavenosti, měli možnost se vyjádřit k žádoucímu směru budoucího vývoje.
Dotazník vyplnilo 92 respondentů z 200, což činí 46 %. Z toho dotazník vyplnilo 42 mužů (45,7 %) a 50
žen (54,3 %). Nejvíce respondentů vyplnilo dotazník ve věku 30 – 49 let a to 46 osob (50 %). Nejméně
ve věku 15 – 29 let a to 8 osob (8,7 %). Dále následovaly kategorie 50 – 64 let a to 25 osob (27,2 %) a
65 a více let vyplnilo 13 osob (14,1 %). Většina respondentů měla střední odborné vzdělání s maturitou
a to 32 osob (34,8 %), následovalo vzdělání střední odborné 29 osob (31,5 %), vysokoškolské 27
respondentů (29,3 %), vyšší odborné a základní vzdělání vyplnily shodně 2 osoby (2,2 %). Dotazník
vyplnila většina respondentů, kteří se přistěhovali do obce v dospělosti před více než pěti lety 52 osob
(56,5 %). Ostatní respondenti žijí v obci od narození a to 31 osob (33,7 %), někteří se přistěhovali v
dospělosti v posledních pěti letech 5 osob (5,4 %) a zbytek se přistěhoval v dětství spolu s rodiči 4
osoby (4,3 %). Většina respondentů je bez dětí a to 38 (43,7 %), dále existují domácnosti s
nezaopatřenými dětmi (do 18 let) a to 37 osob (42,5 %), ostatní 9 osob (10,3 %) a jiné 7 osob (8 %).
Vlastní dotazník je přílohou tohoto dokumentu.
Následující tabulka prezentuje přehled získaných výsledků (souhrn otázek č. 1,5,6 a 7).
Tabulka 48 Přehled získaných výsledků

Otázky

Jak se Vám v obci žije?
Zhodnocení obce z hlediska
bydlení
Zhodnocení obce z hlediska
školství
Zhodnocení obce z hlediska
zdravotnictví
Zhodnocení obce z hlediska
veřejné dopravy
Zhodnocení obce z hlediska
kultury a společenského
života
Zhodnocení obce z hlediska
sportovního vyžití
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velmi
spokojen
velmi
dobře
ab relat.
s.
(%)
39
42,4

spíše
spokojen
spíše dobře

spíše
nespokojen
ani dobře
ani špatně
ab relat.
s.
(%)
11
12

velmi
nespokojen
spíše
špatně
ab relat.
s.
(%)
2
2,2

je mi to
lhostejné
velmi
špatně
ab relat.
s.
(%)
0
0

ab
s.
40

relat.
(%)
43,5

50

54,3

38

41,3

3

3,3

0

0

1

1,1

3

3,3

32

34,8

21

22,8

21

22,8

15

16,3

1

1,1

23

25

27

29,3

26

28,3

15

16,3

1

1,1

26

28,3

28

30,4

29

31,5

8

8,7

30

32.6

44

47,8

12

13

1

1,1

5

5,4

8

8,7

46

50

22

23,9

1

1,1

15

16,3
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velmi
spokojen
velmi
dobře
ab relat.
s.
(%)

spíše
spokojen
spíše dobře
ab
s.

relat.
(%)

Zhodnocení obce z hlediska
životního prostředí

40

43,5

45

48,9

6

6,5

1

1,1

0

0

Zhodnocení obce z hlediska
péče obce o své prostředí

21

22,8

37

40,2

23

25

11

12

0

0

Zhodnocení obce z hlediska
podmínek pro podnikání

6

6,5

21

22,8

24

26,1

5

5,4

36

39,1

9

9,8

40

43,5

18

19,6

20

21,7

5

5,4

15

16,3

32

34,8

22

23,9

21

22,8

2

2,2

2

2,2

45

48,9

23

25

19

20,7

3

3,3

29

31,5

43

46,7

11

12

2

2,2

7

7,6

Otázky

Zhodnocení obce z hlediska
rozvoje obce
Zhodnocení obce z hlediska
informovanosti o dění v obci
Mezilidské vtahy v obci
považujete za?
Myslíte si, že obyvatelé obce
mají dostatek příležitostí ke
vzájemným společenským
kontaktům?

spíše
nespokojen
ani dobře
ani špatně
ab relat.
s.
(%)

velmi
nespokojen
spíše
špatně
ab relat.
s.
(%)

je mi to
lhostejné
velmi
špatně
ab relat.
s.
(%)

Zdroj: vlastní zpracování (dotazníkové šetření)

Komentář k tabulce:
Tabulka uvádí přehled spokojenosti obyvatel s životem v obci. Dle šetření se občanům se v obci žije
velmi dobře. Z průzkumu je zřejmé, že obyvatelé jsou spokojeni se stavem životního prostředí v obci a
také se snahou obce o péči o své prostředí. Naopak velmi nespokojeni jsou s veřejnou dopravou,
školstvím, špatnými vztahy mezi lidmi a nezájmem lidí o obec. Obyvatelé obce dobře hodnotí blízkost
přírody, klidný život v obci, bydlení, kulturu a společenský život, sportovní vyžití atd.
Komentář k otázce č. 1: Jak se Vám v obci žije?
Na otázku „Jak se Vám v obci žije” odpověděli obyvatelé Slatinek hodnocením spíše dobře 43,5 %, 42,4
% hodnotilo odpovědí velmi dobře, ani dobře ani špatně volilo 12 % respondentů. Respondenti si
nemyslí, že by se v obci žilo špatně.
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Graf 9 Jak se Vám v obci žije?

Zdroj: vlastní zpracování

Komentář k otázce č. 2: Co se Vám na obci nejvíce líbí?
Nejvíce respondentům 86,8 % se nejvíce líbí blízkost přírody, 60,4 % respondentů volilo klidný život,
dále následují odpovědi příznivé životní prostředí a kulturní a společenský život, které byly hodnoceny
procentuálně stejně a to 41,8 %. Vzhled obce hodnotí 16,5 % respondentů. Více odpovědí lze
vypozorovat z následujícího grafu.
Graf 10 Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?

Zdroj: vlastní zpracování

55

A. A N A L Y T I C K Á Č Á S T
A.3. DOTAZNÍ KOVÉ ŠETŘENÍ

OBEC SLATINKY
PROGRAM ROZVOJE OBCE

Komentář k otázce č. 3: Co se Vám na Vaší obci nelíbí?
Z grafu je patrné, že 46,7 % respondentů se na obci nelíbí špatný stav veřejné dopravy, 39,1% ne moc
dobře hodnotilo mezilidské vztahy v obci, 37 % volilo odpověď ostatní, nezájem lidí o obec volilo 27,2
% dotazovaných, následovaly odpovědi nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb a špatná
dostupnost lékaře. Tyto odpovědi volilo 18,5 % respondentů. Více údajů prezentuje níže uvedený graf.
Graf 11 Co se Vám na Vaší obci nelíbí?

Zdroj: vlastní zpracování

Komentář k otázce č. 4: Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
V této otevřené otázce respondenti nejvíce v obci postrádají lepší spoje veřejné dopravy, dětskou
zábavu, chodník na Větřák, dětské hřiště uzpůsobené malým dětem, kosmetické služby či kroužek pro
malé děti a maminky na MD, poštu, bankomat, nevyhovující otvírací doba obchodu atd.
Komentář k otázce č. 6: Mezilidské vztahy v obci považujete za?
Větší polovina respondentů 48,9 % hodnotilo mezilidské vztahy jako docela dobré, 25,0 % respondentů
hodnotí vztahy jako ne moc dobré, 20,7 % respondentů považuje vztahy v obci za špatné, 3,3 %
dotazovaných jsou indiferentní vůči této odpovědi a 2,2 % považuje vztahy za velmi dobré.
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Graf 12 Mezilidské vztahy v obci považujete za?

Zdroj: vlastní zpracování

Komentář k otázce č. 7: Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným
společenským kontaktům?
Tuto otázku hodnotili respondenti 46,7 % odpovědí spíše ano, 31,5 % respondentů volilo odpověď
rozhodně ano, 12 % volilo odpověď spíše ne, 7,6 % je indiferentních vůči této otázce a 2,2 % si myslí,
že rozhodně není příležitost ke vzájemným společenským kontaktům.
Graf 13 Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům?

Zdroj: vlastní zpracování

Komentář k otázce č. 8: Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
Větší polovina respondentů 56,5 % informace na webových stránkách sleduje občas (cca 1x za měsíc),
20,7 % sleduje informace pravidelně (min. 1x za měsíc), 12 % respondentů nemá internet a 10,9 %
respondentů nesleduje informace vůbec.
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Graf 14 Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?

Zdroj: vlastní zpracování

Komentář k otázce č. 9: Jste ochoten / ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
Větší polovina respondentů 34,8 % tuto otázku nedovede posoudit, odpověď rozhodně ano a spíše ano
volilo 26,1 % respondentů, 12 % respondentů spíše není ochotno udělat něco pro rozvoj své obce a 1,1
% rozhodně není ochotno udělat něco pro rozvoj své obce. Dotazovaní, kteří jsou ochotni udělat něco
pro rozvoj obce, uváděli, že mohou být nápomocni při pořádání kulturních a společenských akcí, jsou
ochotni se zúčastnit různých brigád, pomoct při organizování akcí pro děti atd.
Graf 15 Jste ochoten / ochotna udělat něco pro rozvoj své obce

Zdroj: vlastní zpracování
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Komentář k otázce č. 10: Jak by se měla obec dále rozvíjet?
Větší polovina respondentů 64,1 % uvedlo, že by měla obec zůstat přibližně stejně velká, 20,7 %
respondentů uvedlo, že by se měla obec postupně rozrůstat, 12 % respondentů je indiferentních a 4,3
% uvedlo, že by měla být využita celá kapacita ploch pro výstavbu domů.
Graf 16 Jak by se měla obec dále rozvíjet (k 1. 1. 2015 měla obec Slatinky 582 obyvatel)

Zdroj: vlastní zpracování

Komentář k otázce č. 11: Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních
prostředků. Na co byste je přednostně využil / a?
Převážná většina respondentů 67,4 % by finanční prostředky využila k rekonstrukci místních
komunikací, 53,3 % by uvítalo častější spoje veřejné dopravy, 38 % by prostředky použilo na podporu
kulturních, společenských a sportovních aktivit, 31,5 % by finance upřednostnilo na péči o veřejnou
zeleň a prostředí v obci, 18,5 % volilo odpověď ostatní, 16,3 % by investovalo do zřízení dalších
provozoven obchodu a služeb v obci, 7,6 % považuje za důležité opravu památek v obci a 2,2 % by
zlepšilo podmínky pro podnikání.
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Graf 17 Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je přednostně
využil / a?

Zdroj: vlastní zpracování

Komentář k otázce č. 17: Vaše další náměty, připomínky a komentáře:
Komentářů, námětů a připomínek se sešlo celkem 43. Tyto podněty byly projednány na schůzce
programovacího výboru dne 30. 11. 2015 ve Slatinkách. Závěrem z projednání je souhrn podnětů po
jednotlivých oblastech, které programovací výbor považuje za důležité pro další rozvoj obce. Mezi
nejvýznamnější připomínky občanů patří:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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rekonstrukce veřejného osvětlení
zřízení parkovacích míst
chybějící služby pro občany (např. kosmetické služby, kadeřnictví, bankomat, pošta, lékař,
masna, čistírna atd.).
špatný stav některých místních komunikací
nevyhovující stav místních chodníků, zejména ve směru na Větřák
nevyhovující veřejná doprava zejména ve směru na Olomouc
na pravidelných akcích pořádaných v obci zajistit sociální zázemí (WC)
podpořit rozvoj kulturních a společenských akcí
dobudování zázemí pro sportovní infrastrukturu
revitalizace obecní zeleně
odpočinková místa s odpadkovými koši při cestách na rozhlednu Velký Kosíř
vybudování dětského hřiště s herními prvky, aby bylo bezpečnější
rekonstrukce místního rozhlasu
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A.4. SWOT ANALÝZA
SWOT analýza slouží k identifikaci silných a slabých stránek území (vnitřní vlivy z hlediska území),
příležitostí a rizik (vnější vlivy z hlediska území). Na základě SWOT analýzy je komplexně vyhodnocena
situace na území obce Slatinky.
Na základě vytvořené SWOT analýzy jsou definována prioritní témata pro návrhovou část. Ostatní
přednosti a nedostatky obce definované ve SWOT analýze jsou podnětná a slouží jako návrh řešení
limitů rozvoje obce.
Z analýzy vyplývá, že obec má problémy se zhoršenou dopravní dostupností, chybějícími cyklostezkami,
chybějícími chodníky a špatným stavem některých místních komunikací, parkovacími prostory,
nedostatkem některých služeb pro obyvatelstvo. Obec je kompletně v uspokojivém stavu, existuje ale
reálná potřeba celkového zvelebení obce, včetně dobudování sportovního areálu, dětského hřiště či
rekonstrukce místního rozhlasu a veřejného osvětlení.
Obec Slatinky má velkou přednost v klidném a bezpečném prostředí venkovského typu v blízkosti měst
Prostějov a Olomouc. Další významnou předností je činnost spolků, které se významně podílí na
organizování kulturní činnosti v obci.
Silnou stránkou obce je existence mateřské školy a dobrá spolupráce se školou a obcí. Příležitostí obce
je výstavba nových domů, která je v současné době na vzestupu.
Více lze vypozorovat ze SWOT analýzy, která byla stanovena v rámci jednání programovacího týmu.
Tabulka 49 SWOT Analýza obce Slatinky

Vnitřní prostředí
– interní analýza

SWOT ANALÝZA
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Přednosti

Nedostatky

Silné stránky (S)

Slabé stránky (W)

faktory, kterými je nositel projektu schopen
podpořit jeho úspěšnou realizaci
• aktivní činnost spolků
• klidné prostředí pro život obyvatel
• napojení obce na kanalizační síť,
vodovod, plynovod
• třídění a separace odpadu
• minimální provoz mimo hlavní tah
• příznivé životní prostředí a blízkost
přírody, panorama Velkého Kosíře
• zajímavé archeologické lokality
• vysoký podíl lesů z celkové rozlohy
• významné zdroje pitné vody
• nová mateřská škola
• pozemky pro bydlení

faktory, kterými nositel projektu může
ohrozit jeho úspěšnou realizaci
•
•
•
•
•
•

zhoršená dopravní obslužnost
obce (veřejná doprava)
chybí cyklostezky
chybí chodníky
špatný stav místních komunikací
nedostatek parkovacích a
odstavných ploch
nedostatek služeb pro
obyvatelstvo (např. lékař,
kadeřník)
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Příležitosti (O)
vnější podmínky, které mohou realizaci
projektu podpořit
•
•

Vnější prostředí
- externí analýza

•

•
•
•
•
•
•
•

rekonstrukce krajské komunikace a
místních komunikací
výstavba cyklostezek, směr Lípy,
Slatinice a Kaple
rozvoj cyklodopravy a s tím spojený
rozvoj stravovacích a ubytovacích
kapacit a turistické infrastruktury
dobudování sportovního areálu pro
sportovní vyžití
dobudování dětského hřiště –
houpačky, prolézačky, pískoviště
pořízení nového územního plánu
revitalizace a údržba zeleně - výsadba
stromů, alejí, zeleně
rozesílání informací o obci občanům
na soukromý e-mail
vybudování parkovacích míst
rekonstrukce místního rozhlasu a
veřejného osvětlení

Zdroj: vlastní zpracování
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Hrozby (T)
vnější podmínky, které mohou realizaci
projektu zmařit
•
•
•
•
•

nedostatek finančních
prostředků, legislativa
snižování počtu dětí
předškolního věku
demografický vývoj (migrace,
stárnutí obyvatelstva)
půdní eroze
bleskové povodně
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1. STRATEGICKÁ VIZE
Strategická vize a dlouhodobé cíle rozvoje obce Slatinky, okr. Prostějov
/Strategická vize je popis ideálního výsledného stavu rozvoje obce v delším časovém horizontu,
rámcově určující globální cíl a základní směry a očekávané výsledky rozvojového procesu/

Vize obce Slatinky, okres Prostějov
Slatinky jsou malá samostatná obec obklopená přírodou, která musí zodpovědně hospodařit
se svěřenými finančními prostředky. Obec Slatinky je příjemným místem pro život. Lidé žijí v
souladu s přírodou a v její těsné blízkosti, ale zároveň na dosah měst Prostějov a Olomouc.
Základní vizí obce je být pěkně vypadající obcí s opravenými obecními budovami, moderním a
bezpečným dětským hřištěm, kvalitním osvětlením a bezbariérovými chodníky. Být klidným a
bezpečným místem podporujícím dobré mezilidské vztahy a spokojený společenský život.
Být zelenou obcí a podporovat obnovu výsadby v intravilánu obce. Podporovat zázemí pro děti
a jejich rodiče, rozvoj kulturního a společenského vyžití, podpora udržování tradičních akcí.
Obec nemůže svým občanům z důvodu své velikosti a finančních možností nabídnout naprosto
všechny služby. Slatinky chtějí podporovat ty, kteří se doposud aktivně podílejí na
společenském a kulturním životě v obci.
Obec Slatinky dlouhodobě usiluje o to být
•
•
•
•
•
•
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malebnou obcí uprostřed přírody s bohatou historií a památkami
klidnou a bezpečnou obcí pečující o životní prostředí a přírodu vůbec
obcí s kvalitní infrastrukturou, kde se příjemně bydlí
dobře komunikujícím společenstvím občanů
obcí s bohatými společenskými a volnočasovými aktivitami
obcí s kvalitní MŠ
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B.2. OPATŘENÍ A AKTIVITY
Aneb na co se zaměřit v následujících 4 – 7 letech. Dané opatření a aktivity formulují způsoby naplňování vize ve střednědobém období. Jednotlivá stanovená
opatření jsou naplňována prostřednictvím realizace konkrétních rozvojových aktivit. Aktivity se opírají o volební programy a programová prohlášení vedení
obce. Další aktivity vyplynuly ze společných setkání realizačního týmu při tvorbě Programu rozvoje obce Slatinky a další vyplynuly
z námětů občanů,
kteří měli možnost se vyjádřit v dotazníkovém šetření.
Navržené náklady, termíny a zdroje financování má pouze orientační vypovídací schopnost. Při přípravě jednotlivých akcí k realizaci musí dojít k upřesnění
nákladů na základě podrobnější předprojektové a projektové dokumentaci.
Tabulka 50 Opatření a aktivity obce Slatinky

OPATŘENÍ 1

Zvýšení kvality života a bezpečnosti obyvatel obce
aktivita
1.1.
1.2.
1.3.
1.4
1.5
1.6

1.7

1.8
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název aktivity
Dostatečně vybavená, moderní
a zajímavá mateřská škola
Finanční příspěvky nově
narozeným občánkům
Udržet a rozšířit dopravní
spojení do Olomouce a
Prostějova a zpět
Podpora výstavby domova pro
seniory
Veřejné osvětlení a rozhlas
Chodník a cyklostezka podél
silnice III.tř. 44924 směrem na
Větřák
Výstavba chodníku/
cyklostezky podél potoka
Deštná směr Lípy
Výstavba komunikace Hliník

důležitost

termíny

odpovědnost

náklady

střední

průběžně

nízká

průběžně

vysoká

zdroje financování

50 tis.
Kč/rok
30 tis/rok

průběžně

Ředitelka MŠ
zastupitelstvo
Kult.komise a
zastupitelstvo
zastupitelstvo

50 tis/rok

vlastní

nízká

průběžně

zastupitelstvo

0/tis/rok

-

vysoká

2016-2017

zastupitelstvo

0,7 mil.

vlastní a dotace

vysoká

2018-2019

zastupitelstvo

10 mil.

vlastní a dotace

střední

2017-2019

zastupitelstvo

3 mil.

vlastní a dotace

střední

2019

zastupitelstvo

3-4 mil.

vlastní a dotace

vlastní
vlastní
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1.9.

1.10
1.11
1.12.

směr novostavby
Výstavba hygienického zařízení
pro pěší turisty cykloturisty a
hendikepované turisty u
cyklotrasy na Velký Kosíř
v blízkosti rybníka

vysoká

2018

zastupitelstvo

1.5 mil

vlastní a dotace

Výstavba zázemí pro SK
Slatinky (Klubovna, šatny)
Zřízení obecní policie

vysoká

2017

zastupitelstvo

1.0mil

vysoká

průběžně

zastupitelstvo

Pořízení nových zvonů pro
místní kapli sv. Jana a Pavla

střední

2017

zastupitelstvo

400,tis./rok
250 tis.

vlastní a dotace
splněno
vlastní

OPATŘENÍ 2

Péče o krajinu a životní prostředí
aktivita

název aktivity

důležitost

termíny

odpovědnost

náklady

zdroje financování

2.1.

Obnova výsadby zeleně na obci

vysoká

průběžně

zastupitelstvo

50,-/rok

Nákup a údržba potřebné
komunální techniky
Protipovodňová opatření blízká
přírodě
Protierozní výsadba

střední

průběžně

zastupitelstvo

vysoká

2016-2018

zastupitelstvo

střední

průběžně

zastupitelstvo

Pozemkové úpravy katastru
obce Slatinky

vysoká

2016-2018

zastupitelstvo

100,tis/rok
200-500
tis/rok
2550t/rok
0

Vlastní
průběžně plněno
vlastní a dotace
průběžně plněno
vlastní a dotace

2.2.
2.3.
2.4
2.5

OPATŘENÍ 3

vlastní
Dotace
průběžně plněno

Podpora volnočasových aktivit v obci
aktivita

název aktivity

důležitost

termíny

odpovědnost

náklady

zdroje financování

3.1.

Plně funkční spolky
Podpora mysliveckého spolku
Kosíř stávající honitby
Podpora SK Slatinky
Podpora SDH Slatinky

vysoká
střední

průběžně
průběžně

Kult. komise
Kult. komise

100 t/rok
20 t/rok

vlastní a dotace
vlastní

střední
střední

Průběžně
průběžně

Kult. komise
Kult. komise

20 t/rok
20 t/rok

vlastní
vlastní

3.2.
3.3.
3.4
65

vlastní a dotace
splněno
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3.5
3.6
3.7
3.8

OPATŘENÍ 4

Podpora z.s. Slatinkočky
Dětský koutek – hřiště
Amatérský mužský pěvecký
sbor Slavík
Zázemí pro občany obce a
návštěvníky

Kult komise
Kult komise
Kult.komise

20 t/rok
350 t/rok
20 t/rok

vlastní
vlastní a dotace
vlastní

střední

2017

zastupitelstvo

200-500
t/rok

vlastní a dotace

aktivita

název aktivity

důležitost

termíny

odpovědnost

náklady

zdroje financování

4.1.

Společný portál obce
Zapojení podnikatelů do
rozvoje a aktivit obce
Podpora meziobecní
spolupráce v regionu Haná a
Mikroregionu Kosířsko

střední
střední

průběžně
průběžně

zastupitelstvo
zastupitelstvo

20 t/rok
20 t/rok

vlastní
vlastní

střední

Průběžně

zastupitelstvo

60 t/rok

vlastní

4.3.

OPATŘENÍ 5

Péče o infrastrukturu a majetek obce
aktivita
5.1.
5.2.
5.3.

název aktivity

důležitost

termíny

odpovědnost

náklady

zdroje financování

Opravy místních komunikací,
údržba a opravy obecního
úřadu
Opravy chodníků

vysoká

2016-2018

zastupitelstvo

1,0-2,0
mil./rok

vlastní a dotace
průběžně plněno

střední

průběžně

zastupitelstvo

nízká

průběžně

Zastupitelstvo

200-300
t/rok
700
tis./rok

vlastní a dotace
průběžně plněno
vlastní

Opravy veřejného osvětlení a
rozhlas

OPATŘENÍ 6

66

průběžně
2016
průběžně

Podpora a rozvoj spolupráce subjektů v obci a okolí

4.2.

Zdroj: vlastní zpracování

střední
Střední
střední

Územně plánovací dokumentace
aktivita

název aktivity

důležitost

termíny

odpovědnost

náklady

zdroje financování

6.1.

Pořízení nového územního
plánu

vysoká

2016-2018

zastupitelstvo

400-500
tis. Kč

vlastní a dotace
splněno
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C. PODPORA REALIZACE PROJEKTU
C.1 Způsob zajištění, řízení, organizace naplňování PRO
❖ Způsob zajištění, řízení, organizace naplňování PRO
Garantem Programu rozvoje obce Slatinky na období 2016 – 2022 bude: zastupitelstvo obce
Zastupitelstvo obce bude odpovídat za monitoring a aktualizaci programu. Vedení obce se detailně
seznámí s PRO a bude odpovídat za jeho realizaci. Zastupitelstvo a občané budou dbát o všestranný
rozvoj území obce a budou aktivně dohlížet na úspěšnou realizaci PRO, jeho aktualizace a plnění
navržených cílů.
Dokument včetně jeho aktualizací bude zpřístupněn na webových stránkách obce Slatinky a v tištěné
podobě v kanceláři obecního úřadu k nahlédnutí.
❖ Postup sledování a vyhodnocování realizace PRO
Monitoring plnění PRO bude provádět zastupitelstvo obce se starostou.
• Plnění programu rozvoje obce bude vyhodnocovat zastupitelstvo obce
• Plnění PRO bude vyhodnocováno průběžně, nejlépe 1x ročně. Např. zprávou o plnění,
která bude předložena zastupitelstvu.
❖ Způsob aktualizace PRO
•
•
•
•

Program rozvoje obce bude aktualizován při vzniku dotačních titulů a při potřebě
investic.
Aktualizace se předloží na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.
Aktualizaci bude provádět zastupitelstvo obce
Změny v Programu rozvoje obce Slatinky budou provedeny dodatkem ke stávajícímu
dokumentu.

Program rozvoje obce Slatinky na období 2016 – 2022 bude schválen dne 16. 12. 2015
zastupitelstvem obce Slatinky.
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D. PŘÍLOHY
D.1. DOTAZNÍK
Obec Slatinky – Program rozvoje obce
Dotazník pro obyvatele
(může vyplnit každý občan, příp. je k dispozici
http://www.slatinky.cz/ v elektronické podobě)

na

internetových

stránkách

obce

Milí spoluobčané,
naše obec začala v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme
vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky.
Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým
podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů.
Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro
to všichni můžeme udělat. Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v
tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje
obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete průběžně informováni – na
internetu, na vývěsce i na veřejných projednáních.
Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.
starosta obce Slatinky
Jaromír Crha
Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pokud si
žádnou nevyberete, formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce.
1. Jak se Vám v obci žije?
1. velmi dobře
2. spíše dobře
5. velmi špatně

3. ani dobře ani špatně 4. spíše špatně

2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. klidný život
2. dobré mezilidské vztahy
3. příznivé životní prostředí
4. blízkost přírody
5. dostupnost pracovních příležitostí
6. dobrá dopravní dostupnost
7. kulturní a společenský život
8. sportovní vyžití
9. vzhled obce
10. jiné:………………………………………………………………………
3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. špatné vztahy mezi lidmi
2. nezájem lidí o obec
3. málo kvalitní životní prostředí
4. nedostatek pracovních příležitostí
5. nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
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6. nedostatečný kulturní a společenský život
7. špatná dostupnost lékaře
8. nevyhovující veřejná doprava
9. nedostatečná bytová výstavba
10. nepořádek v obci
11. špatné podmínky pro podnikání
12. jiné: ………………………………………………………………………..
4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
...........................................................................................................................................
……………………………………..........................................................……..................……

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 Školství
1
2
3
4
5
3 Zdravotnictví
1
2
3
4
5
4 Veřejná doprava
1
2
3
4
5
5 Kultura a společenský život
1
2
3
4
5
6 Sportovní vyžití
1
2
3
4
5
7 Životní prostředí
1
2
3
4
5
8 Péče obce o své prostředí
1
2
3
4
5
9 Podmínky pro podnikání
1
2
3
4
5
10 Rozvoj obce
1
2
3
4
5
11 Informovanost o dění v obci
1
2
3
4
5
6. Mezilidské vztahy v obci považujete za:
1. velmi dobré 2. docela dobré 3. ne moc dobré 4. špatné 5. nedovedu posoudit
7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům?
1. rozhodně ano 2. spíše ano 3. spíše ne 4. rozhodně ne 5. nedovedu posoudit
8. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
1. pravidelně (min. 1 x za týden) 2. občas (cca 1 za měsíc) 3. vůbec 4. nemám internet
9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
1. rozhodně ano 2. spíše ano 3. spíše ne 4. rozhodně ne 5. nedovedu posoudit
Pokud ano, jak se můžete zapojit? ………………...........................………….………..........
....................................................................................................................................................
10. Jak by se měla obec dále rozvíjet? (K 1. 1. 2015 měla obec Slatinky 582 obyvatel.)
1. měla by zůstat přibližně stejně velká
2. měla by se postupně rozrůstat na přibližně 780 obyvatel
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3. měla by být využita celá kapacita ploch pro výstavbu domů (výsledkem by bylo cca 980 obyvatel v
obci)
4. nedovedu posoudit
11. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na
co byste je přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. zlepšení podmínek pro podnikání
2. podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a místních komunikací)
3. častější spoje veřejné dopravy
4. zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci
5. rekonstrukce místních komunikací
6. podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
7. péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
8. opravy památek v obci
9. jiné: ………………………………………………………………………
12. Jste?
1. muž 2. žena
13. Váš věk?
1. 15–29 let 3. 50–64 let 2. 30–49 let 4. 65 a více let
14. Vaše vzdělání?
1. základní 2. střední odborné 3. střední odborné s maturitou 3. vyšší odborné
4. vysokoškolské
15. V obci:
1. žiji od narození
2. přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči
3. přistěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti lety
4. přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech
16. Typ Vaší domácnosti:
1. domácnost bez dětí
2. domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)
3. jiné …………………………………
Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
Děkujeme za vyplnění.

Vyplněný dotazník prosím odevzdejte do 16. 10. 2015 do příslušných
schránek na obecním úřadě, ve škole, v obchodě.
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