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Program rozvoje obce 

Kujavy 

 

 

na období let 2021 – 2027 

 

Program rozvoje obce schválilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), v platném znění, zastupitelstvo obce usnesením č. 15 / I / 14 ze  dne 

7.9.2020. 

Zastupitelstvo obce aktualizovalo Program rozvoje obce usnesením č. 3 / I / 14 ze dne 

27. 2. 2023.  
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ÚVOD 
Program rozvoje obce je jedním ze základních dokumentů obce, zakotvený v zákoně č. 

128/2000 Sb., o obcích, který vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém 

horizontu. Dokument je zpracován podle finančních možností obce, kdy jednotlivé cíle jsou 

navrženy tak, aby mohly být realizovány v průběhu platnosti dokumentu. 

Cílem zpracování tohoto dokumentu je vyjasnění priorit rozvoje obce a rozvržení jednotlivých 

rozvojových činností na nejbližší roky, ale i s výhledem na delší období. Program rozvoje obce 

může například přispět k lepšímu využití finančních prostředků obce a je i důležitým 

podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. 

Práce na dokumentu byly zahájeny v únoru 2020, kdy zastupitelstvo obce schválilo záměr 

zpracování programu rozvoje obce na období 2021 – 2027. Do tvorby dokumentu byli zapojeni 

nejen zastupitelé obce, ale byla dána možnost i občanům, spolkům nebo podnikatelům, kteří se 

mohli zapojit prostřednictvím vstupu do pracovní skupiny, vyplněním dotazníků (papírových i 

elektronických) nebo připomínkováním návrhu programu rozvoje obce. Pracovní skupinu 

tvořili pouze členové zastupitelstva, jelikož nikdo jiný neměl o vstup do této skupiny zájem. 

Zapojení formou dotazníku využil pouze jeden spolek a 28 občanů (5 % z celkového počtu 

občanů), a proto nejsou výsledky dotazníků součástí dokumentu. Návrhy vyplývající 

z dotazníků, které je obec schopna ovlivnit a vzhledem ke svým možnostem zrealizovat, jsou 

do dokumentu zapracovány. K návrhu programu rozvoje obce, který by projednáván na 

zasedání zastupitelstva obce dne 7.9.2020 a poté byl od 8.9.2020 do 15.11.2020 zveřejněn na 

webových stránkách obce, nepodala podána žádná připomínka. 

Dokument byl vytvořen pomocí webové aplikace pro tvorbu programu rozvoje obce, která je 

dostupná na www.obcepro.cz. Aplikace byla vytvořena v rámci projektu „Elektronická 

metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“ Ministerstva pro místní rozvoj. 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

Ing. Michal Dresler 

starosta obce 

…………………………………… 

Ing. Pavel Kowalski 

místostarosta obce 

 

 

 

http://www.obcepro.cz/
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A. ANALYTICKÁ ČÁST 
 

A1. CHARAKTERISTIKA OBCE  

Území 
Obec Kujavy se nachází v Moravskoslezském kraji v okrese Nový Jičín a je součástí ORP 

Bílovec. Do Bílovce je vzdálenost 6 km, do okresního města Nového Jičína 15 km, do krajského 

města Ostravy 34 km. Obec Kujavy leží v nadmořské výšce 258 m n.m. a nalezneme ji v jižní 

části Moravskoslezského kraje podél Děrenského potoka v širokém, úrodném údolí, mezi 

Oderskými vrchy a Moravskoslezskými Beskydy. Sousedními obcemi jsou Hladké Životice, 

Stachovice, Děrné, Jílovec, Pohořílky, Bílov, Pustějov. Obec se rozkládá na 943 ha, skládá se 

z jednoho katastrálního území. K 1.1.2020 žilo v obci celkem 534 obyvatel, vypočtená hustota 

zalidnění je 57 obyv./km2, což je pod celorepublikovým průměrem, který je 136 obyv./km2.  

Území je z 87 % tvořeno zemědělskou půdou a ze 13 % půdou nezemědělskou. Zemědělská 

půda je tvořena ornou půdou - 78 %,  zahradou - 5 % a trvalým travním porostem - 4 %. 

Nezemědělská půda zahrnuje lesní pozemky – 2 %, vodní plochu – 1 %, zastavěnou plochu a 

nádvoří – 1 % a ostatní plochu – 9 %. Chmelnice, vinice, ani ovocný sad se v obci nenachází. 

Z důvodu charakteru půdy je území využíváno především pro zemědělskou rostlinnou výrobu. 

Území je odvodňováno již zmíněným Děrenským potokem. Na našem území vtékají do potoku 

dva pravé přítoky: Bravinský potok a bezejmenný tok a z levé strany taktéž bezejmenný tok. 

Správcem Děrenského potoku jsou Lesy ČR, s.p. 

Na území obce nejsou památkové rezervace, ani památkové zóny, přesto je území obce 

zařazeno do území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Na území obce se nenachází žádné dobývací 

prostory, ani ložiska nerostů.  

Z důvodu blízkosti letiště Ostrava – Mošnov je území obce zahrnuto dle opatření obecné  

povahy č.j. 0586-12-701 ze dne 30.1.2012 do ochranného pásma tohoto letiště.  

V Politice územního rozvoje ČR 2008, ve znění Aktualizace č. 1 je území obce zařazeno do 

rozvojové osy republikového významu OS10 – Rozvojová osa (Katowice–) hranice Polsko/ČR 

– Ostrava – Lipník nad Bečvou – Olomouc – Brno – Břeclav – hranice ČR/Slovensko (–

Bratislava), jelikož má obec výraznou vazbu na dálnici D1. Zároveň je v souladu s Politikou 

územního rozvoje ČR na území obce vymezena rezerva pro dlouhodobě plánovanou realizaci 

vysokorychlostní železniční tratě VR1 Brno – Ostrava – hranice ČR/Polsko (Katowice), která 

by měla vést souběžně s trasou dálnice D1. Jde o záměr mezinárodního a republikového 

významu (dle ZÚR MSK jde o koridor D507, dle PÚR ČR pak o koridor VR1), který je součástí 

základní sítě VRT na území ČR. 

Historické souvislosti 

První zmínka o obci je na listině z 26. února 1293, vydané držitelem Fulneku Oldřichem 

z Lichtenburka, vystupuje jako svědek fojt Klement z Kujav, od něhož je zřejmě odvozen 

německý název vsi (Klantendorf). Český název Kuyawa z roku 1399 asi pochází ze 

staroslovanského kujati – bublati (podle potoka) anebo klučiti (osada na vyklučené půdě). 
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Český název Kujavy je od roku 1461. Podle vsi se psali roku 1399 Adam a Otto Běsové z Kujav, 

kteří jako stoupenci markraběte Prokopa byli postiženi církevní klatbou, neboť hubili církevní 

majetek. Kujavy byly do roku 1458 fulneckým lénem jako rytířský statek, pak patřily 

fulneckému panství.  

Původně byla obec tvořena dvěma osadami. Starší, založená na slovanském právu: Kugiawa 

v roce 1399 a blízko ní na německém právu kolem roku 1293 vzniká „ves Klementova“ – 

Clemensdorf, kterou pravděpodobně založil tamější fojt Klement. Později splynuly obě osady 

v jednu obec, přičemž česká část se poněmčila a obec nesla jméno Clementendorf, později 

Klantendorf. 

Obživu poskytovalo obyvatelům převážně zemědělství a drobné řemeslnictví – tkalci, kováři, 

zajímavý je výskyt několika lékařů. Vlivem velmi dobrých půdních klimatických podmínek, 

podložených pracovitostí obyvatel vesnice byla obec velmi výstavná. V obci na č.p. 100 a101 

zřídil v roce 1898 Josef Falgenhauer lázně, které zde byly ještě v roce 1940. 

V roce 1672 nacházíme i první zmínky o německé škole a učiteli Václavu Bienerovi, který byl 

zároveň i kostelníkem. V roce 1872 byla založena školní knihovna. Na začátku roku 1934 byla 

v obci zřízena česká menšinová škola.  

Dominantou obce je kostel sv. Michala z roku 1833. Původní kostel vyhořel kolem roku 1713. 

Byly na něm 2 zvony – větší s obrazem sv. Kříže s německým textem a druhý menší s latinským 

textem. Z obou zvonů byly po požáru ulity dva nové zvony, z nichž jeden volá z kujavské věže 

dosud. Od 3.5.1958 je zařazen jako kulturní památka. Kujavská fara pochází z roku 1337 a 

v průběhu 16. století se fara dostala do rukou nekatolíků. Roku 1588 uvedl Jan I. Skrbenský do 

svého patronátního kostela v Kujavách luterského kněze. Za svého působení ve Fulneku 

docházel do Kujavy i Jan Ámos Komenský, který Kujavám a okolním vesnicím věnoval 

německý katechismus. Poslední luterský farář Petr Ball odešel z vesnice s Mansfeldskými 

vojsky a od roku 1627 faru opět spravovali katoličtí kněží z fulneckého kláštera, kterým ji svěřil 

olomoucký biskup.  

V obci bylo celkem 5 větrných mlýnů – 3 byly zbořeny a 2 pravděpodobně převezeny jinde.  

Za okupace se Kujavy staly součástí Německa a osvobozeny byly 3.5.1945. Po odsunu 

německého obyvatelstva byla obec nově dosídlena českým obyvatelstvem z vnitrozemí a 

Volyňskými Čechy. 

V roce 1979 integrovaly Kujavy k Fulneku a od 1.1.1998 se osamostatnily oddělením od města 

Fulneku. 

Obyvatelstvo 

DEMOGRAFICKÁ SITUACE 
Obec Kujavy měla k 1.1.2020 celkem 534 obyvatel. Od roku 1998 počet obyvatel stagnuje. 

Ročně se rodí v rozmezí 2 – 5 dětí, do obce se přistěhuje průměrně kolem 15 občanů ročně.  

Děti v obci navštěvují mateřskou školu a základní školu s prvním stupněm. Za prací musí 

občané dojíždět, nejčastěji do Fulneku, Bílovce, Studénky a Suchdolu nad Odrou. 
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Tabulka č.  1 Vývoj počtu obyvatelstva v letech 2010 – 2019 

Rok 
Celkem obyv. 

k 1.1. 
Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí 

Celk. 

přírůstek 

2010 537 10 2 10 7 11 

2011 563 7 4 9 13 -1 

2012 562 6 11 6 7 -6 

2013 556 7 3 15 7 12 

2014 568 2 6 17 7 6 

2015 574 8 1 11 19 -1 

2016 573 3 2 14 28 -13 

2017 560 2 4 27 30 -5 

2018 555 5 6 9 11 -3 

2019 552 3 9 18 30 -18 
Zdroj: ČSÚ (2020) 

Z tabulky č. 1 vyplývá, že počet obyvatel klesá a klesá také počet narozených dětí. 

K 31.12.2019 bylo v obci 534 obyvatel.  

Tabulka č.  2 Vývoj věkového složení obyvatelstva v letech 2015 - 2019 

Rok 0 – 14 let 15 – 64 let 65 a více let Průměrný věk 

2015 112 19,6 % 384 67,0 % 77 13,4 % 38,2 

2016 104 18,6 % 374 66,8 % 82 14,6 % 39,0 

2017 94 16,9 % 373 67,2 % 88 15,9 % 39,7 

2018 93 16,8 % 372 67,4 % 87 15,8 % 39,8 

2019 84 15,7 % 355 66,5 % 95 17,8 % 41,0 
Zdroj: ČSÚ (2020) 

Dle vývoje věkového složení obyvatelstva zobrazeného v tabulce č. 2 klesá počet obyvatel ve 

věkové struktuře 0 – 14 let a také ve věkové struktuře 15 – 64 let a naopak roste počet obyvatel 

ve věkové struktuře 65 a více let, z čehož vyplývá, že v obci dochází ke stárnutí obyvatelstva a 

průměrný věk se v roce 2019 zvýšil na 41 let.  

 

SOCIÁLNÍ SITUACE V OBCI 
Národnostní menšiny a sociálně vyloučené lokality v obci nejsou a problémy s uživateli 

návykových látek nejsou evidovány. 

 

SPOLKOVÁ, OSVĚTOVÁ A INFORMAČNÍ ČINNOST 
 V obci působí Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecký spolek NIVA, z.s., Tělovýchovná 

jednota Sokol Kujavy, z.s., Senior klub Kujavy, z.s., který vznikl zrušením Sdružení 

postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., ZO Kujavy. Místní včelaři jsou sdruženi v 

Základní organizaci Českého svazu včelařů v Bílovci. Charakter činnosti spolků vyplývá 

z jejich názvů. 

Financování spolků je zajišťováno z jejich vlastní činnosti, členskými příspěvky, dary, 

dotacemi apod. Na činnost spolků jsou z rozpočtu obce poskytovány dotace s přihlédnutím 

k velikosti významu spolku pro obec. Další podpora ze strany obce spočívá v možnosti využívat 
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bezplatně prostory kulturního domu, hasičské zbrojnice, kabin nebo hřiště pro činnost spolku, 

dále také v údržbě těchto prostor, včetně sekání trávy, likvidace odpadů apod. 

Akcí pořádaných pro veřejnost je málo, jelikož návštěvnost akcí klesá. Spolky pořádají akce 

samostatně, některé ve spolupráci s obcí. Některé akce jsou řazeny mezi tradice. Tradičními 

akcemi jsou Kácení máje spojené s oslavou dne dětí, Dětský maškarní ples, Mikulášská 

pohádka, Hasičský a Myslivecký ples, adventní koncert, Silvestrovský ohňostroj. Pro příznivce 

sportu turnaj v malé kopané nebo ping pongu. 

Obec zřizuje obecní knihovnu, která se nachází v kulturním domě. Knihovna obsahuje knihy 

pro všechny generace a celkový počet titulů k 1.7.2020  je 1 157, zároveň mohou návštěvníci 

knihovny využívat i internet. Knihovna má k dispozici cirkulační výměnné soubory knih z 

Nového Jičína, které jsou v knihovně ponechány 1 rok, a poté jsou poskytnuty další obecní 

knihovně. Výměna probíhá v okruhu obecních knihoven: Velké Albrechtice - Albrechtičky - 

Kujavy - Pustějov. 

O činnosti obci jsou občané informováni především prostřednictvím webových stránek obce 

www.kujavy.cz, dále také formou obecního rozhlasu, zpravodaje, facebooku, vývěsek nebo 

přes aplikaci Česká obec. Většinu těchto možností pro informování občanů je možné využívat 

každodenně, pouze zpravodaj je vydáván čtvrtletně. 

 

 Hospodářství  

EKONOMICKÁ SITUACE 
V obci Kujavy bylo k 31.12.2019 registrováno celkem 109 podnikatelských subjektů, u toho 

pouze 65 subjektů vykazuje aktivitu.  Největší část aktivních podnikatelských subjektů 

rozdělených podle právní formy tvoří fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona 

– 66 %. Nejvíce aktivních podnikatelských subjektů pracuje v odvětví stavebnictví – 20 % a 

následuje odvětví Zemědělství, lesnictví, rybářství – 15 %.  

Tabulka č.  3 Počet podnikatelských subjektů v obci Kujavy k 31.12.2019 

Podnikatelské subjekty Registrované Aktivní 

Celkem 109 65 

 

 

 

 

 

 

podle 

převažující 

činnosti 

Zemědělství, lesnictví, rybářství 14 10 

Průmysl celkem 14 8 

Stavebnictví 19 13 

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba 

mot. vozidel 

15 2 

Doprava a skladování 3 2 

Ubytování, stravování a pohostinství 6 4 

Peněžnictví a pojišťovnictví 2 2 

Činnosti v oblasti nemovitostí 3 - 

Profesní, vědecké a technické činnosti 7 7 

Administrativní a podpůrné činnosti 3 3 

Veřejná správa a obrana; povinné soc. 

zabezpečení 

2 2 

Vzdělávání 3 3 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 2 1 

Ostatní činnosti 12 7 

Nezařazeno 4 1 

http://www.kujavy.cz/
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podle  

právní 

formy 

Obchodní společnosti 5 5 

Ostatní právnické osoby 13 6 

Fyzické osoby podnikající dle živnostenského 

zákona 

75 43 

Fyzické osoby podnikající dle jiných zákonů 4 4 

Zemědělští podnikatelé 11 7 

Nezařazeno 1 - 
Zdroj: ČSÚ (2020) 

Všechny podnikatelské subjekty mají méně než 20 zaměstnanců, přičemž většina je bez 

zaměstnanců.  

V obci se nacházejí staré areály bývalého JZD, které jsou nevyužívané (případně využívané 

pouze z části) a zchátralé. Tyto plochy jsou ve většině případů určeny v územním plánu jako 

plochy pro výrobu, drobnou výrobu a skladování. Tyto plochy jsou v soukromém vlastnictví.  

Na území obce Kujavy byly ukončeny komplexní pozemkové úpravy KPÚ, které byly zapsány 

do katastru dne 24. 4. 2014. Povinnou součástí komplexních pozemkových úprav je plán 

společných zařízení, který obsahuje zejména síť cest, protierozní a vodohospodářské opatření 

a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Z důvodu nevyjasněných vlastnických vztahů 

nebyla dosud žádná opatření z plánu společných zařízení realizována.  

Zemědělská výroba v obci je převážně rostlinná. Pěstuje se zde řada plodin: kukuřice, pšenice, 

ječmen, žito, řepka, mák, řepa. Z důvodu zabránění erozí z polí jsou pole částečně zatravňována 

jetelem, přesto je obec na řadě míst postihována splachy z polí. 

Nabídka komerčních služeb je v obci malá. Důvodem je blízká vzdálenost a snadná dostupnost 

Bílovce a Fulneku, kde se veškeré potřebné služby nacházejí. Při tak malém počtu v obci by se 

poskytování většiny služeb nevyplatilo. V současné době zde funguje jedna prodejna potravin 

– samoobsluha a jedna hospoda. V centrální části obce je umístěna pošta, která má otevřeno od 

pondělí do pátku 2,5 h denně. 

Obec nepatří mezi turistické cíle, tudíž zde cestovní ruch není významněji rozvíjen. Jedinou 

možnou turistickou atraktivitu představuje kostel sv. Michala z roku 1833. Nenachází se zde 

ale žádné ubytovací ani stravovací zařízení nebo turistické infocentrum. Obcí vede cyklotrasa 

spojující obce Regionu Poodří. 

 

TRH PRÁCE 
Podíl nezaměstnaných osob v posledních letech klesá, přesto je tento podíl v obci Kujavy nad 

republikovým průměrem. Ve srovnání s průměrem Moravskoslezského kraje je tento podíl v 

obci, vyjma roku 2018, menší.  
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Tabulka č.  4 Podíl nezaměstnaných osob k 31.12. v letech 2015 – 2019 (v %) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

ČR  6,2 5,2 3,8 3,1 2,9 

Moravskoslezský kraj 8,6 7,5 5,8 4,7 4,4 

ORP Bílovec 5,0 4,6 3,9 3,6 3,5 

Obec Kujavy 6,4 7,0 5,3 5,1 4,0 
Zdroj: ČSÚ (2020) 

Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání je uveden v tabulce č. 5, ze které zároveň vyplývá, že počet 

uchazečů klesá, což je způsobeno hospodářským růstem celé republiky. 

Tabulka č.  5 Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce v letech 2015 - 2019 

Počet uchazečů 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci 

úřadu práce – dosažitelní 
25 27 20 19 15 

Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci 

úřadu práce nad 12 měsíců 
7 8 8 8 6 

Zdroj: ČSÚ (2020) 

Bližší informace týkající se trhu práce (např. počet obyvatel v aktivním věku, struktura 

ekonomicky aktivních obyvatel, počet dojíždějících a vyjíždějících za prací apod.) nejsou 

k dispozici. Poslední údaje lze zjistit z dat získaných ze Sčítání lidu, domů a bytů, které bylo 

v rámci celé České republiky provedeno v roce 2011. Tyto údaje nejsou aktuální a nejsou zde 

zahrnuty. Ze znalosti obce lze konstatovat, že lidé dojíždí do okolních měst – Fulnek, Bílovec, 

Nový Jičín, Studénka, Suchdol nad Odrou apod.  

Obec se snaží ovlivňovat trh práce prostřednictvím veřejně prospěšných prací. Na základě 

žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací jsou 

obci poskytovány finanční prostředky ze státního rozpočtu, příp. z EU. Podmínkou získání 

tohoto příspěvku je zaměstnání vybraných uchazečů o zaměstnání, kteří jsou v evidenci úřadu 

práce. Tento příspěvek je určen na pokrytí částečných mzdových nákladů veřejně prospěšných 

pracovníků. Zbývající část je poskytována z rozpočtu obce.  

Infrastruktura 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
Obec Kujavy je napojena na vodovod z přivaděče OOV DN 1600 Podhradí-Bílov-Krmelín, 

přesto velká část domů využívá vlastní studny. Vodovod je ve vlastnictví obce Kujavy a 

provozovatelem jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. Vodovod byl 

vybudován v roce 2011 a je veden od vzdušníkové šachty Jílovec na přivaděči OOV DN 1600 

do nejníže položeného místa zástavby v obci Kujavy na dolním konci obce z potrubí TS HDPE 

DN100, DN80 a DN50 v celkové délce 7 259 m. 

Čistírna odpadních vod a kanalizace v obci chybí. Odpady ze septiků jsou z velké části svedeny 

do povrchových vod, což značně zhoršuje kvalitu vody v Děrenském potoce. Nové rodinné 

domy mají zajištěnou likvidaci odpadních vod prostřednictvím domovních čistíren vod nebo 

jímek a dešťovou vodu pomocí vsaku.  

Obec byla v roce 2001 plynofikována, přesto je v obci málo domů, které používají plyn 

k vytápění. Důvodem je stáří domů a s ním spojené náklady na vytápění. Pro vytápění a ohřev 
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teplé a užitkové vody jsou využívána převážně tuhá paliva. V posledních letech využili někteří 

občané kotlíkové dotace na výměnu kotlů na pevná paliva za ekologičtější zdroje tepla.   

Územím prochází nadzemní vedení velmi vysokého napětí 110 kV, L.651/652 z elektrárny 

Ostrava-Třebovice a ústící do rozvodny R110/22 kV v Hranicích. V obci nejsou problémy 

s dodávkami elektrické energie. 

Internetové připojení si domácnosti řeší samostatně. V obci není žádné kabelové připojení. 

Internet je možné zajistit prostřednictvím mobilních operátorů, pevné linky, nebo bezdrátovým 

připojením od soukromého dodavatele, který má vysílač umístěn na kostelní věži.  

Likvidace a svoz komunálního odpadu, velkoobjemového odpadu, tříděného odpadu a olejů 

provádí firma OZO Ostrava, s.r.o. Vývoz bioodpadu zajišťuje firma ASOMPO, a.s. a firma 

Projekt Moravská a.s., která vlastní bioplynovou stanici u Bílova. Likvidaci kovů si zajišťují 

občané sami, jelikož se v obci nachází sběrna kovového šrotu, která je umístěna uprostřed obce 

v areálu bývalého JZD. Stavební odpad si likvidují občané samostatně na své náklady. Elektro 

zařízení je sváženo firmou ASEKOL, a.s., a sběr textilu firmou TextilEco, a.s.  

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 
Obec protíná dálnice D1 a vzdálenost obce od nejbližšího nájezdu na dálnici je cca 3 km u 

Hladkých Životic. Dále obcí prochází tyto silnice: 

 silnice III/46424 je hlavní páteřní komunikací zastavěného území Kujav, která je v jižní 

části méně zatížena dopravou a z tohoto důvodu je méně udržována; silnice je ve 

vlastnictví Moravskoslezského kraje a správou je pověřena Správa silnic 

Moravskoslezského kraje, p.o.,  

 silnice III/46423 – lokální spojovací komunikace mezi Kujavami a sousedním 

Pustějovem, která je vedena převážně mimo zastavěnou část obce a je rovněž ve 

vlastnictví Moravskoslezského kraje a správou je pověřena Správa silnic 

Moravskoslezského kraje, p.o., 

 silnice III/46425 – hlavní přístupová cesta na dálnici D1 s nájezdem u Hladkých 

Životic, vlastnictví a správa je stejná jako u silnice III/46424,  

 silnice III/04740 – silnice je vedena k.ú. Kujav pouze v krátkém úseku, ale je jedinou 

přístupovou komunikací do sousedního Jílovce, vlastnictví a správa je stejná jako u 

silnice III/46424,  

 silnice II/647 je významnou dopravní trasou procházející severní částí obce, mezi 

Fulnekem a Bílovcem, která je od roku 2018 ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a 

správou je pověřena Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.  

Silnice ve vlastnictví Moravskoslezského kraje jsou průběžně dle potřeby opravovány. 

Územím obce neprochází železniční trať, ale dle Politiky územního rozvoje ČR a Zásad 

územního rozvoje Moravskoslezského kraje je podél dálnice D1 vedena územní rezerva pro 

trasu vysokorychlostní železnice VR1 (někdy označovaná jako D507) Brno – Ostrava – hranice 

ČR/Polsko (Katowice). Jde o záměr mezinárodního a republikového významu, který je součástí 

základní sítě VRT na území ČR. 

Na místních komunikacích byly v letech 2017 – 2019 kompletně opraveny povrchy. Opravy 

spočívaly v položení nových povrchů. Účelové komunikace byly opraveny pouze z části.   
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Podél silnice III/46424 jsou vybudovány nespojité úseky chodníků. Pokrytí chodníků je ve 

špatném stavu a není tak zajištěna bezpečnost chodců. Opravu stávajících chodníků komplikuje 

špatný stav kanalizace, která se nachází pod chodníky. Realizaci nových chodníků brání 

nedostatek obecních pozemků, chybějící kanalizace a finanční náročnost. 

Individuální parkování a odstavování vozidel je uskutečňováno převážně na soukromých 

pozemcích, v profilu místních komunikací a u objektů občanského vybavení.  

Obcí vede cyklotrasa spojující obce Regionu Poodří, která je vedena po místních, případně 

polních cestách.  

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST 
Hromadná přeprava osob je realizována výhradně autobusovou dopravou. Obec uzavřela 

s Moravskoslezským krajem smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na území 

Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast Vítkovsko a Bílovecko, která 

nabyla účinnosti 9.6.2019 a je uzavřena na dobu 10 let. Na základě těchto smluv realizoval 

Moravskoslezský kraj veřejnou zakázku na zajištění dopravní obslužnosti v dané oblasti. Obec 

Kujavy je zahrnuta do dvou oblastí – Vítkovsko a Bílovecko a příspěvek na zajištění dopravní 

obslužnosti hradí obec Moravskoslezskému kraji. Správu Integrovaného dopravního systému 

Moravskoslezského kraje ODIS (dříve Ostravský dopravní integrovaný systém) zajišťuje 

Koordinátor ODIS s.r.o. Kujavy leží v tarifní zóně 86 a jsou obsluhovány následujícími 

linkami: 

 613 – Fulnek – Pustějov – Studénka, tato linka staví na všech zastávkách v obci a je 

zajišťována dopravcem Transdev Morava, s.r.o. Tato linka zahrnuje v pracovních dnech 

10 spojů ve směru do Fulneku i do Studénky a o víkendech a svátcích 3 spoje v týchž 

směrech. 

 

 624 – Fulnek – Fulnek, Děrné – Fulnek, Jílovec – Bílovec, tato linka staví pouze na 

zastávce Kujavy, rozc. Pohořílky a je zajišťována dopravcem Transdev Morava, s.r.o. 

Tato linka zahrnuje v pracovních dnech 4 spoje ve směru do Bílovce i do Fulneku a o 

víkendech a svátcích 2 spoje v týchž směrech.  

 

 625 – Nový Jičín – Pustějov – Bílovec – Tísek – Slatina, tato linka staví na všech 

zastávkách obci a je zajišťována dopravcem Transdev Morava, s.r.o. Tato linka zahrnuje 

v pracovních dnech 10 spojů ve směru do Bílovce i do Nového Jičína a o víkendech a 

svátcích 3 spoje v týchž směrech. 

 

 678 – Vítkov – Bílovec - Ostrava, tato linka staví pouze na zastávce Kujavy, rozc. 

Pohořílky a je zajišťována dopravcem ČSAD Vsetín, a.s. Tato linka zahrnuje 

v pracovních dnech 16 spojů ve směru do Bílovce, příp. Ostravy i do Fulneku a o 

víkendech a svátcích 6 spojů v týchž směrech.  
 

Doprava je vyhovující, žádné písemné ani slovní požadavky od občanů obecní úřad, ani 

Koordinátor ODIS nemá zaznamenané.  

V obci se nachází 3 autobusové zastávky:  

 Kujavy, rozc. Hladké Životice  

 Kujavy, U Vlachů  

 Kujavy, rozc. Pohořílky  



 

 

- 12 - 

Vybavenost 

BYDLENÍ 
V obci je evidováno 175 čísel popisných a 3 čísla evidenční, z toho je 159 rodinných domů, 3 

bytové domy, 2 stavby pro rodinnou rekreaci, 6 staveb občanského vybavení, 2 stavby pro 

administrativu, 1 zemědělská usedlost, 1 stavba pro výrobu a skladování a 4 jiné stavby. Ve 23 

rodinných domech není k trvalému pobytu přihlášena žádná osoba, z čehož vyplývá, že větší 

část tvoří trvale obydlené domy – 86 %.  

Z celkového počtu 159 rodinných domů je ve 114 rodinných domech 1 byt, ve 36 rodinných 

domech jsou 2 byty, v 6 rodinných domech jsou 3 byty a ve 3 rodinných domech není žádný 

byt (budovy jsou evidovány jako rodinné domy, ale slouží k podnikatelským účelům).  

V celé obci se nacházejí pouze 3 bytové domy a v každém bytovém domě je 5 bytů. Obec má 

ve vlastnictví jeden byt, který se nachází nad hasičskou zbrojnicí a přestavěn na byt byl v roce 

2001. Ze strany obce není uvažováno o výstavbě nových bytů.  

Celkový počet bytů je 221, z toho 204 bytů je v rodinných domech, 15 bytů je bytových 

domech, 1 byt je ve stavbě občanského vybavení a 1 byt je v jiné stavbě. Z celkového počtu 

bytů je 200 bytů obydlených, z nichž je 183 v rodinných domech a 15 v bytovém domě, 1 ve 

stavbě občanského vybavení a 1 byt v jiné stavbě, a 21 bytů je neobydlených. Všechny 

neobydlené byty se nacházejí v rodinných domech.  

Počet dokončených bytů v posledních 10 letech je zobrazen v tabulce č. 6. Z tabulky vyplývá, 

že v obci neprobíhá bytová výstavba, ovšem dochází k výměně vlastníků stávajících 

nemovitostí a dochází k obměně stávajícího obyvatelstva.  

Tabulka č.  6 Počet dokončených bytů v letech 2010 - 2019 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet 

dokončených 

bytů 

0 2 2 1 1 0 0 0 0 1 

Zdroj: ČSÚ (2020) 

V územním plánu je vymezeno nových 26 ploch určených pro výstavbu domů o celkové rozloze 

25,31 ha. Na jedné z těchto ploch se již staví, další tři plochy se nyní připravují – na dvě se 

zpracovává projektová dokumentace a u třetí je zpracována územní studie.  

Zájem o sociální bydlení v obci nikdo neprojevil a není proto evidován. Startovací byty nebo 

byty s pečovatelskou službou se zde nenachází.  

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ 
Obec Kujavy je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Kujavy, 

okres Nový Jičín, která je rozdělena na dvě pracoviště – mateřskou školu a základní školu. Ke 

sloučení obou organizací došlo 1.9.2006. 

Jednotřídní mateřská škola je umístěna v samostatné budově a má k dispozici velkou zahradu 

s pískovištěm a herními prvky. Celková kapacita školky je 28 dětí a jeví se jako dostatečná. 

Školku navštěvují nejen děti z obce, ale také z okolních obcí (Jílovec, Pustějov). Obědy jsou 
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přiváženy ze školní jídelny ve Fulneku. Ve školce jsou 3 zaměstnanci (2 učitelky, 1 

uklízečka/výdejčí stravy, příp. školní asistent v případě potřeby). 

Základní školu mohou navštěvovat žáci od 1. do 5. ročníku a je umístěna v budově společně 

s obecním úřadem. Základní škola má k dispozici školní zahradu, která je rozdělena na dvě části 

– menší fotbalové hřiště a zahradu s herními prvky a v případě nepříznivého počasí a pro 

potřeby tělocviku je využíván kulturní dům. Kapacita školy je 50 žáků a školní družiny 30. 

Kapacita školy není plně naplněna a počet žáků každoročně klesá. Ve škole je 5 zaměstnanců 

(ředitelka, 2 učitelky, z nichž jedna nemá plný úvazek, vychovatelka a uklízečka/výdejčí). 

Provoz příspěvkové organizace je financován ze státního rozpočtu (především mzdové 

náklady) a z rozpočtu obce. Na provoz organizace vynakládá obec ročně přibližně 0,55 mil. Kč, 

přičemž opravy budov jsou financovány z rozpočtu obce a nejsou zahrnuty v příspěvku na 

provoz organizace. Naproti tomu získává obec ze státního rozpočtu podle počtu dětí v mateřské 

škole a žáků v základní škole zvýšený příděl z daní dle zákona o rozpočtovém určení daní (v 

roce 2019 byl tento příspěvek ve výši 14 462 Kč, obec tedy v roce 2019 získala 564 018 Kč).   

Žáci druhého stupně mají možnost dojíždět do Fulneku, Bílovce nebo Studénky. Ve Fulneku a 

Studénce mohou žáci navštěvovat také základní uměleckou školu. 

ZDRAVOTNICTVÍ 
V obci se nenacházejí zdravotnická zařízení. Občané dojíždějí do spádových měst, a to do 

Fulneku, Bílovce, Studénky a Nového Jičína. Nejbližší nemocnice se nachází v Bílovci (6 km, 

zřizovatel Moravskoslezský kraj) a v Novém Jičíně (15 km, zřizovatel AGEL a.s.). 

Vozidla záchranné služby vyjíždí z Fulneku nebo z Bílovce, a proto není problém s jejich 

dojezdem do obce v legislativně stanoveném limitu (do 20 minut).   

SOCIÁLNÍ PÉČE 
Obec nedisponuje žádnými sociálními službami, jelikož zatím nebyl ze strany občanů 

přednesen požadavek na poskytování sociálních služeb. Pečovatelské služby jsou poskytovány 

ve Fulneku, Odrách a Bílovci.  

Občané se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního 

postižení mohou pro pomoc při zvládání úkonů z běžného osobního života a domácnosti využít 

pečovatelskou službu Charity Odry. Tyto služby hradí uživatel. 

KULTURA 
Počet akcí pořádaných pro veřejnost stagnuje a přetrvávají pouze tradiční akce. Nové akce se 

z důvodu nízké návštěvnosti nepořádají. Spolky pořádají akce převážně samostatně, pouze 

některé ve spolupráci s obcí. 

Mezi tradiční akce patří Hasičský a Myslivecký ples, Dětský maškarní ples, Kácení máje 

spojený s oslavou dne dětí, Mikulášská pohádka, adventní koncert, silvestrovský ohňostroj. Pro 

příznivce sportu je pořádán turnaj v malé kopané nebo turnaj v ping pongu. 

Akce se konají v kulturním domě, který je v majetku obce. Kulturní dům byl v roce 2015 

zateplen, vyměněna plastová okna a instalováno plynové tepelné čerpadlo a v roce 2016 byl 

rekonstruován interiér budovy – byla provedena výstavba sociálního zařízení a napojení na 

čističku odpadních vod, instalace menší kuchyňky a baru. Postupně dochází také k výměně 
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původního inventáře. Budova kulturního domu je napojena na pohostinství, které je 

v současnosti uzavřené. Kapacita sálu je 190 lidí. V budově kulturního domu je také zasedací 

místnost, která se k původnímu účelu nevyužívá a dále je zde umístěna obecní knihovna, která 

je organizační složkou obce. V knihovně je k 1.7.2020 přibližně 1 157 knih pro různé věkové 

skupiny a internet.  Knihovna je zapojena do výměnného fondu Městské knihovny v Novém 

Jičíně. V rámci tohoto fondu probíhá výměna knih v okruhu obecních knihoven: Velké 

Albrechtice - Albrechtičky - Kujavy – Pustějov.  

V případě akcí konaných venku, je využíván prostor u hasičské zbrojnice nebo fotbalové hřiště 

s přilehlým pozemkem, na kterém je vybudováno asfaltové tenisové hřiště, taneční parket, dva 

přístřešky, budova kabin a dětské hřiště. Všechny hřiště jsou volně přístupné a nejsou zde žádná 

omezení.  

V obci se nenacházejí žádné přístupné kulturní památky, vyjma kostela sv. Michala, který není 

zpřístupněn pro turisty.   

SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 
V obci až do jara 2020 působily dva fotbalové oddíly - muži a přípravka, které byly zřízeny 

spolkem Tělovýchovná jednota Sokol Kujavy, z.s. Oddíl mužů se v průběhu uvedeného roku 

z důvodu nedostatku hráčů do soutěže nezapojil. Oddíl přípravky je zapojen do 

soutěže Fotbalové asociace ČR. Prostory kabin a hřiště má TJ Sokol od obce ve výpůjčce. Ze 

sponzorských darů zhotovili záchytné sítě za brankami fotbalového hřiště a kolem tenisového 

hřiště. V budově kabin si TJ Sokol zřídila místnost pro prodej občerstvení.  

Prostory kulturního domu jsou v zimních měsících využity k fotbalovým tréninkům dětí, příp. 

ping pongu, cvičení apod.   

V areálu fotbalového hřiště bylo v roce 2015 zřízeno dětské hřiště, které je volně přístupné. Na 

dětském hřišti mají děti k dispozici 3 houpadla, lanovou pyramidu, trojhoupačku a šplhací 

sestavu.  

Další dětské hřiště se nachází v areálu mateřské školky, které však není přístupné pro veřejnost 

a v areálu základní školy, které je veřejnosti zpřístupněné. V areálu základní školy se nachází 

hrazda, průlezky a balanční most. 

Z řad dětí je malý zájem o sportovní vyžití. V rámci školní družiny mohou žáci místní školy 

navštěvovat myslivecký kroužek vedený zdejšími myslivci. Zájem o tento kroužek klesá a jeho 

budoucnost je z důvodu nezájmu nejistá.  

Z řad dospělých je zájem o sportovní vyžití roztříštěný. Občané mohou v okolních městech 

navštěvovat široké spektrum sportů a volnočasových aktivit, které jim obec není schopna 

nabídnout, jelikož náklady na výstavbu takové infrastruktury a jejich následný provoz není obec 

schopna z důvodu nízkého rozpočtu a malé počtu obyvatel financovat.   

Životní prostředí 

Stav životního prostředí 
Znečištění ovzduší je v obci Kujavy významným problémem z hlediska ochrany životního 

prostředí. Vliv na kvalitu ovzduší mají zejména velké zdroje v širším regionu (na Ostravsku) a 



 

 

- 15 - 

lokální topeniště. Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bílovec se nevyskytuje 

žádný dominantní znečišťovatel ovzduší.  

Obec Kujavy v roce 2011 vybudovala vodovod a k 31.12.2019 bylo na vodovod napojeno 106 

objektů. Z toho vyplývá, že 40 % objektů (72) není na vodovod napojeno a používá vlastní 

studny. Kvalita vody ve studnách občanů není známa, ale předpokládá se, že je nevyhovující, 

jelikož kvalita vod je výrazně ovlivněna zemědělskou činností, hlavně hnojením a vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových. 

Odpadní vody většiny nemovitostí vyúsťují do Děrenského potoka, čímž je ovlivněna okolní 

krajina. V obci není vybudována jednotná kanalizace, ani ČOV. U nově stavěných domů je 

likvidace odpadních vod řešena domovními čistírnami vod nebo jímkami. Likvidace dešťových 

vod je zajišťována vsaky na pozemcích stavebníků.  

Z tabulky č. 7 vyplývá, že v katastrálním území Kujavy je vysoký podíl orné půdy, z tohoto 

důvodu je území ohrožováno erozemi půdy. V roce 2011 byl schválen Plán společných zařízení, 

který by měl eroze orné půdy snížit, bohužel dosud žádné z plánovaných zařízení nebylo v obci 

vybudováno, protože navrhované zařízení se má realizovat na pozemcích soukromých 

vlastníků. Dále se v horní části obci nachází sesuvné území, které bylo v roce 2016 

stabilizováno pomocí kotvené stěny. V obci není stanoveno záplavové území, přesto při větších 

deštích dochází v dolní části obce k rozlivu Děrenského potoka. Rozlivem jsou zasaženy louky 

a komunikace.  

Tabulka č.  7 Výměra jednotlivých druhů půd v obci Kujavy k 31.12.2019 

Druh pozemku Rozloha (ha) 

Orná půda 734 

Zahrady 45 

Trvalé travní porosty 44 

Lesní půda 16 

Vodní plochy 8 

Zastavěné plochy 14 

Ostatní plochy 82 

Celková výměra 943 
Zdroj: ČSÚ (2020) 

Koeficient ekologické stability obce Kujavy je 0,14, což znamená, že území je nadprůměrně 

využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být 

soustavně nahrazovány technickými zásahy. Ke zlepšení stavu by měly přispět opatření 

navržené v rámci schválených pozemkových úprav a dle návrhů vyplývajících z územního 

plánu. Koeficient ekologické stability je poměrové číslo a stanovuje poměr ploch tzv. stabilních 

a nestabilních krajinotvorných prvků v daném území. 

Na území obce je vyhlášeno jedno pásmo hygienické ochrany – areál chovu prasat v dolní části 

obce (jihovýchodním směrem). 

Dále se na našem území nachází řízená skládka nebezpečného odpadu, využívaná až do svého 

uzavření bíloveckou firmou Massag, která čeká na rekultivaci. Tato skládka je nevyužívaná a 

žádný další nebezpečný odpad zde není ukládán. 
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Dále se v obci nachází tři areály brownfields jako pozůstatky zemědělské výroby, které jsou 

v soukromém vlastnictví a majitelé těchto areálů nemají zájem o jejich prodej, příp. regeneraci. 

V územním plánu jsou tyto areály určeny pro výrobu a skladování a jeden areál uprostřed obce 

je určen k přestavbě na plochy smíšené obytné.  

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Na území obce se nenachází žádné chráněné území.  

 

Správa obce 

OBECNÍ ÚŘAD A KOMPETENCE OBCE 
 Obec Kujavy je zařazena mezi obce I. typu a vykonává základní rozsah působnosti. Správním 

obvod tvoří katastrální území obce. Obec nemá uzavřenou žádnou veřejnoprávní smlouvu a 

všechny svěřené činnosti si vykonává samostatně. Obecní úřad Kujavy patří mezi kontaktní 

místa Czech POINTu. Nejdůležitější správní úřady s působností pro obec Kujavy jsou uvedeny 

v tabulce č. 8. 

Tabulka č.  8 Správní úřady s působností pro obec Kujavy 

Typ úřadu Město 

Finanční úřad Nový Jičín 

Krajský úřad Ostrava 

Matrika Bílovec 

Pověřený obecní úřad Bílovec 

Stavební úřad Fulnek 

Úřad práce Bílovec 
Zdroj: Vlastní zpracování (2020) 

Obec je řízena 7 členným zastupitelstvem. Rada obce není zřízena. V obci vykonávají svou 

činnost kontrolní a finanční výbor, oba výbory jsou tříčlenné. Od svého osamostatnění je funkce 

starosty uvolněná. Obec zaměstnává na plný úvazek účetní, která je současně administrativní 

pracovnicí. Dále zaměstnává údržbáře obce s plným úvazkem. Na dohodu je zaměstnána 

knihovnice s úvazkem 2h/týdně, velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů, předseda 

přestupkové komise a osoba zajišťující roznos zpravodajů. Velmi často je využívána možnost 

dotace na veřejně prospěšné práce pro zaměstnávání pracovníků ve spolupráci s úřadem práce. 

Počet těchto pracovníků se odvíjí od počtu nezaměstnaných vedených příslušným úřadem 

práce. 

Obec zřídila organizační složku Jednotku sboru dobrovolných hasičů, která je zařazena do 

kategorie  JPO V, organizační složku Místní knihovna v Kujavách a příspěvkovou organizaci 

Základní školu a Mateřskou školu Kujavy, okres Nový Jičín. Charakter činnosti zřízených 

organizací vyplývá z názvu organizací. Organizační složky nemají samostatný rozpočet a jsou 

součástí rozpočtu obce.  

Přehled hospodaření organizačních složek je zobrazen v tabulce č. 9. Největší výdaje na 

jednotku sboru dobrovolných hasičů byly v roce 2016, jelikož byla vyměněna střešní krytina 

na budově hasičské zbrojnice. Výdaje knihovny se v jednotlivých letech významně neliší. 
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Tabulka č.  9 Přehled hospodaření JSDH a Knihovny v letech 2016 – 2020 (v Kč) 

Rok 
JSDH Knihovna 

Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost 

2016 264 000 Kč 295 139,34 Kč 51 000 Kč 39 018,36 Kč 

2017 253 000 Kč 92 973,18 Kč 57 000 Kč 44 752,66 Kč 

2018 209 000 Kč 101 432,60 Kč 66 000 Kč 47 150,00 Kč 

2019 235 000 Kč 103 212,23 Kč 87 000 Kč 43 971,50 Kč 

2020 251 000 Kč  96 000 Kč  
Zdroj: Vlastní zpracování (2020) 

Základní škole a Mateřské škole poskytuje obec příspěvek na provoz. Platy a výdaje s nimi 

spojené jsou hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím krajského rozpočtu. Příspěvek obce 

nezahrnuje výdaje na opravy budov. Výši příspěvku a výsledek hospodaření příspěvkové 

organizace je zobrazen v tabulce č. 10. Příspěvek v letech 2018 a 2019 byl z důvodu kladného 

výsledku hospodaření v předchozích letech snížen. V roce 2020 byl opět navýšen, jelikož je 

plánována výměna nábytku v základní škole. Budova školky byla v roce 2011 rekonstruována. 

Rekonstrukce spočívala ve výměně oken, zdroje vytápění a zateplení. V roce 2019 byly 

v učebnách vyměněno osvětlení. Základní škola byla rekonstruována v roce 2019. Byla 

provedena komplexní rekonstrukce interiéru budovy – elektroinstalace, rozvody vody, 

kanalizace, vytápění, zdroj tepla, včetně souvisejících stavebních prací.   

Tabulka č.  10 Přehled hospodaření Základní školy a Mateřské školy v letech 2016 – 2020 (v Kč) 

Rok Příspěvek z obce 
Výsledek hospodaření 

Hlavní činnost Vedlejší činnost 

2016 641 000 Kč 98 797,70 Kč 5 500 Kč 

2017 641 000 Kč 81 433,30 Kč 5 300 Kč 

2018 500 000 Kč - 5 000 Kč 5 000 Kč 

2019 500 000 Kč 268,43 Kč 3 000 Kč 

2020 650 000 Kč   
Zdroj: Vlastní zpracování (2020) 

 

HOSPODAŘENÍ A MAJETEK OBCE 
Hospodářským výsledkem bývá přebytek, vyjma roku 2015, kdy se realizovala výstavba 

sociálního zázemí v kulturním domě a dětské hřiště. Přebytky budou použity na financování 

investic. 

Tabulka č.  11 Přehled hospodaření obce Kujavy v letech 2011 – 2019 (v tis. Kč) 

Rok Příjmy Výdaje Saldo  Hospodářský výsledek 

2011 8 097 8 081 16 3 přebytek 

2012 6 103 4 612 1 491 1 491 přebytek 

2013 10 509 9 303 1 206 804 přebytek 

2014 12 226 11 412 814 689 přebytek 

2015 9 070 9 321 - 251 -251 schodek 

2016 9 636 6 858 2 778 2 778 přebytek 

2017 10 001 9 742 259 259 přebytek 

2018 10 949 10 226 723 723 přebytek 

2019 12 053 10 911 1 142 1 142 přebytek 
Zdroj: Vlastní zpracování (2020) 
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Výše obdržených nenárokových dotací je uvedena v tabulce č. 12. Každoročně získává obec 

dotaci na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů a veřejně prospěšné práce, které jsou 

zařazeny jako neinvestiční. V roce 2015 získala obec neinvestiční dotaci na zlepšení služeb 

poskytovaných obecní knihovnou. Neinvestiční dotace byly určeny v roce 2011 na rekonstrukci 

Mateřské školy, která spočívala ve výměně zdroje tepla, oken a zateplení, v roce 2013 na 

zabezpečení sesuvu u č.p. 111, v roce 2014 na monitoring sesuvu, zateplení kulturního domu a 

výměnu zdroje tepla, zateplení hasičské zbrojnice a výměnu garážových vrat, v roce 2015 na 

monitoring sesuvu, dokončení zateplení kulturního domu a hasičské zbrojnice a realizaci 

dětského hřiště a v roce 2016 na monitoring sesuvu, závěrečné vyhodnocení zateplení 

kulturního domu a hasičské zbrojnice. 

Tabulka č.  12 Přijaté nenárokové dotace obce Kujavy v letech 2011 -2019 (v tis. Kč) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Investiční 2 559 - 3 026 3 745 513 261 - - - 

Neinvestiční 112 176 868 879 1 155 1 452 1 322 1 531 623 

Celkem 2 671 176 3 894 4 624 1 668 1 713 1 322 1 531 623 
Zdroj: Vlastní zpracování (2020) 

Finanční majetek obce tvoří akcie společnosti ASOMPO, a.s. – 1 ks akcie v hodnotě 100 000 

Kč, 8 ks akcií v hodnotě 10 000 Kč a 16 ks akcií v hodnotě 1 000 Kč. Tyto akcie tvoří 0,48 % 

z celkového podílu základního kapitálu.  

Obec vlastní celkem 6 budov. V budově obecního úřadu se nachází také základní škola a k této 

budově je přičleněna další budova, která slouží jako sklad nářadí a starého papíru. V přízemí 

budovy se nachází 2 kanceláře a spisovna obecního úřadu, základní škola zde má kuchyň, 

výdejnu, šatnu, počítačovou učebnu a sociální zařízení, v 1. poschodí se nachází dvě učebny 

s interaktivními tabulemi, ředitelna, kabinet a sociální zařízení. Budova je z větší části 

využívána základní školou. Budova není pronajímána. V roce 2019 byla provedena 

rekonstrukce vnitřních prostor budovy, při které byly vyměněny rozvody elektra, vody, 

kanalizace, topení, dveře, zdroj tepla, dlažby i omítky. Z vnějšku není budova opravena. 

Dále obec vlastní budovu kulturního domu, ve které se nachází předsálí, šatna pro návštěvníky, 

kuchyňka, sál, jeviště se dvěma šatnami, bar, balkon, zasedací místnost a knihovna. Všechny 

místnosti, vyjma knihovny, je možné si pronajmout. Budova kulturního domu je spojena 

s pohostinstvím, které je v současné době uzavřené a určeno k prodeji. V roce 2014 byla budova 

zateplena, vyměněna okna, dveře a původní plynové kotle byly vyměněny za plynové tepelné 

čerpadlo. V roce 2016 bylo v sále vybudováno sociální zázemí, včetně čističky odpadních vod, 

bar a kuchyňka. Sál je zdarma využíván jako tělocvična pro Základní školu, ke sportovním 

účelům místních občanů nebo ke schůzím místních spolků. Jelikož je budova v průběhu roku 

využívána jako tělocvična a výdělečné akce jsou pořádány pouze výjimečně, nepokryjí příjmy 

z pronájmu výdaje spojené s údržbou a provozem objektu. 

Budova mateřské školy je dána do výpůjčky ZŠ a MŠ Kujavy. V roce 2011 byla v budově 

vyměněna okna a dveře, zatepleny obvodové zdi a střecha a vyměněn stávající kotel na tuhá 

paliva za tepelné čerpadlo. Tato rekonstrukce byla z větší části financována z OPŽP. V budově 

se nacházejí prostory, které jsou pronajímány České poště. 
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Budova uprostřed obce nazývaná jako „moštárna“ je využita jako sklad různého majetku a 

slouží pouze pro potřeby obce.  

Budova kabin je dána do výpůjčky místnímu spolku TJ Sokol Kujavy, z.s. V případě větších 

akcí jako je např. Den obce, využívá tuto budovu pořádající spolek. Tuto budovu je možné si 

mimo herní sezónu vypůjčit. Tato možnost bývá využívána pouze asi 1x za rok.  

Budova hasičské zbrojnice je rozdělena do dvou částí – prostory bytu a prostory určené pro 

hasiče. Prostory pro hasiče se nacházejí v přízemí a tvoří je dvě garáže (jedna pro hasičskou 

Tatru a jedna pro hasičský dopravní automobil Tranzit) a klubovna. Prostory určené pro hasiče 

využívá především jednotka sboru dobrovolných hasičů a prostřednictvím výpůjčky i místní 

sbor dobrovolných hasičů. V 1. patře se nachází jediný byt, který má obec v majetku. Počet 

místností v bytě je 2 + 1 a k bytu je možné si pronajmout i část zahrady u hasičské zbrojnice. 

Byt má samostatný vchod a je od ostatních prostor oddělen. V roce 2014 byla budova zateplena, 

byly vyměněny i zbývající okna, garážová vrata i vchodové dveře. V roce 2017 byla vyměněna 

i střešní krytina.  

BEZPEČNOST 
Stav kriminality je nízký a průměrný počet přestupků je cca 2. Obec má zřízenou přestupkovou 

komisi, která řeší přestupky stanovené právním předpisem. Zpravidla se jedná o přestupky proti 

majetku nebo občanskému soužití.   

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Kujavy je zařazena do plošného pokrytí kraje 

jednotkami sboru dobrovolných hasičů, a je tak součástí integrovaného záchranného systému 

Moravskoslezského kraje. V případě potřeby přijíždí profesionální sbory z Bílovce, Fulnkeu, 

Studénky nebo Nového Jičína. Bezpečnost je zajišťována především obvodním oddělením 

Policie ČR z Fulneku. 

Obec Kujavy nemá vyčleněno povodňové území, přesto je jihovýchodní část obce ohrožována 

vodou z Děrenského potoka. V posledních deseti letech jsou v této části obce vodou postiženy 

komunikace a louky. V roce 2015 byly pro varování obyvatel instalovány bezdrátové rozhlasy, 

srážkoměr a hladinoměr. Zároveň byl zpracován digitální povodňový plán. V případě povodní 

jsou členům povodňové komise rozeslány sms zprávy o vyhlášení jednotlivých povodňových 

stupňů. Dále mohou být občané informováni sirénou, prostřednictvím facebooku nebo aplikace 

Česká obec.  

VNĚJŠÍ VZTAHY A VAZBY OBCE 
Obec Kujavy je aktivním členem dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří. Tento svazek tvoří 

20 obcí – Albrechtičky, Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Bílov, Hladké Životice, Jeseník 

nad Odrou, Jistebník, Kateřinice, Kujavy, Kunín, Mošnov, Petřvald, Pustějov, Sedlnice, 

Skotnice, Suchdol nad Odrou, Šenov u Nového Jičína, Trnávka, Velké Albrechtice a Vražné. 

Prostřednictvím svazku jsou realizovány investiční akce přesahující území jedné obce, které 

jsou financovány z dotací nebo neinvestiční dotace na různá školení, podporu regionu apod. 

Zároveň v rámci svazku dochází k pravidelným setkáváním starostů členských obcí. Členské 

příspěvky obcí se odvádějí dle počtu obyvatel.  

Prostřednictví Regionu Poodří je obec zapojena do Místní akční skupiny (MAS) Regionu 

Poodří, která zahrnuje území 39 obcí. Hlavním úkolem skupiny je podpora venkovského 

rozvoje a ekonomiky. Finanční příspěvky jsou skupině poskytovány prostřednictvím Regionu 

Poodří. 
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Obec Kujavy je od roku 2016 členem Svazu měst a obcí, který poskytuje obcím metodickou 

pomoc, hájí zájmy obcí při schvalování právních předpisů a vyjednává podíl přerozdělovaných 

daňových příjmů. Zároveň je od roku 2016 členem spolku SOMPO 2016, jehož předmětem 

činnosti je realizace společných projektů členů spolku v oblasti odpadového hospodářství.  

Jelikož obec vlastní pozemky, které jsou zařazeny do honitby Kujavy, je obec členem také 

Honebního společenstva Kujavy. Pozemky zařazené do této honitby využívá Myslivecký 

spolek Niva Kujavy.  

Partnerské vztahy s obcemi v ČR, ani v zahraničí obec neudržuje. 
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A2. VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST 
 

Vyhodnocení dotazníků 
V rámci shromažďování podkladů pro Program rozvoje obce Kujavy probíhalo mezi občany, 

spolky a podnikateli dotazníkové šetření. Anketní dotazníky byly přílohou obecního 

zpravodaje, dále byly zveřejněny na internetových stránkách obce a zároveň bylo možné 

dotazníky vyplnit na elektronickém odkaze. Vyplňování dotazníků probíhalo od 28.2.2020 do 

15.4.2020.  

Dotazníky odevzdalo 28 občanů (fyzicky 8 občanů, elektronicky 20 občanů), tj. 5 % občanů 

obce a pouze jeden spolek. Jak už bylo uvedeno v úvodu, z důvodu nízkého procenta zapojení 

není vyhodnocení dotazníků součástí tohoto dokumentu, ovšem návrhy, které je možné 

vzhledem k velikosti obce a jejímu rozpočtu zrealizovat, byly do dokumentu zapracovány. 

Nebyly zapracovány např. služby lékaře, kadeřníka, jelikož z důvodu nízkého počtu 

obyvatelstva a vhodných místností není možné tyto služby poskytovat.  

 

SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY - S SLABÉ STRÁNKY - W 

- nízký počet sociálně slabých občanů 

- nízký stav kriminality  

- příznivá věková struktura obyvatel  

- mobilita ekonomicky aktivního 

obyvatelstva 

- dokončené komplexní pozemkové 

úpravy  

- dobré podmínky pro rostlinnou výrobu 

- veřejný vodovod 

- dobré zásobování plynem a el. energií 

- dobré pokrytí základním občanským 

vybavením a většinou i technickou 

infrastrukturou (mimo kanalizace) 

- fungující systém nakládání s odpady 

- dálnice D1  

- blízká přítomnost mezinárodního letiště 

Mošnov 

- rozvinutá síť cyklotras, dobré 

podmínky pro cykloturistiku 

- dostatek ploch pro rozvoj bydlení 

vymezených v územním plánu 

- značná atraktivita bydlení (s dobrou 

dopravní dostupností na Ostravu a 

kvalitním obytným a přírodním 

prostředím) 

- fungující základní a mateřská škola, 

knihovna 

- přítomnost menšího lokálního 

sportoviště  

- klesající počet obyvatel 

- zhoršující se vývoj věkové struktury 

obyvatel 

- nutnost vyjížďky za službami, prací a 

vzděláním 

- malý počet podnikatelských subjektů 

- poloha některých výrobních ploch 

uvnitř obytného území 

- malá intenzita využití stávajících 

podnikatelských areálů 

- území není známým nebo typickým 

turistickým cílem 

- žádné ubytovací, ani stravovací 

zařízení 

- absence kanalizace a ČOV  

- stávající síť cyklistických tras využívá 

v převážné míře stávající vozidlové 

komunikace 

- vyšší míra nezaměstnanosti  

- malé množství nové zástavby 

- omezená nabídka připravených 

stavebních pozemků pro bydlení 

- omezené možnosti volnočasového 

využití 

- nízká občanská aktivita 

- místní znečištění ovzduší v zimních 

měsících – převažuje vytápění objektů 

pevnými palivy 
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- absence významných zdrojů znečištění 

- udržovaný vzhled obce 

- převážně přebytkový rozpočet obce 

- žádná omezení výstavby daná malým 

výskytem ložisek, těžebních prostorů  

- mírně zvlněná krajina severní zvyšuje 

jeho atraktivitu 

- neregulovaný Děrenský potok, 

zachovalost přírodního rázu 

- klidná venkovská obec se snadnou 

dostupností 

 

- nevyhovující kvalita povrchových vod 

v toku 

- velkou část území tvoří rozlehlé plochy 

intenzivně využívané zemědělské půdy 

- rychlé odtékání vody ze zemědělsky 

využívaných území 

- splavování hnojiv ze zemědělských půd 

do vodního toku 

- převážně velkoplošně obdělávaná 

zemědělská půda je náchylná k vodní a 

větrné erozi 

- často těsná blízkost zemědělské výroby 

a bydlení 

- nevyhovující kapacita koryta vodního 

toku 

- místní záplavy - rozlivy toků a splachy 

z polí při vydatných deštích  

 

 

 

PŘÍLEŽITOSTI – O HROZBY - T 

- přilákání obyvatel Ostravska, kteří se 

chtějí odstěhovat z města 

- příchod nových podnikatelských 

subjektů  

- vybudování kanalizace a čištění 

odpadních vod pro zvýšení standartu 

obytného území 

- rozvoj cyklotras pro místní dopravu  

- doplnění zařízení sloužících 

cykloturismu 

- využití atraktivní krajiny k rozvoji 

bydlení 

- podpora místních kulturních akcí 

- vybudování protipovodňových opatření 

- výstavba protierozních opatření a 

poldrů - obnova přirozených retenčních 

schopností území 

- doplnění, upřesnění a koordinace prvků 

ÚSES, zejména lokálních 

 

 

- rychlé stárnutí populace 

- chátrání nevyužívaných objektů 

- dlouhodobě vyšší úroveň 

nezaměstnanosti - chybějící technická 

infrastruktura (kanalizace) a příprava 

pozemků pro bydlení 

- klesající počet dětí 

- ekonomická neudržitelnost služeb 

komerční vybavenosti 

- nedostatečná nabídka volnočasových 

aktivit 

- rozšiřování černých skládek 

- rostoucí ceny plynu a elektrické energie 

vedou k návratu vytápění fosilními 

palivy 

- omezení rozvoje obce při nerealizaci 

protipovodňových opatření 

- riziko vodní eroze na pozemcích, které 

nebyly odvodněny, nebo odvodnění je 

již nefunkční 

- finanční náročnost některých činností 
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST 
Aktualizace ke dni 27. 2. 2023: zeleně jsou zabarveny splněné aktivity, červeně zrušené 

aktivity, žlutá pole byla změněna. 

  

B1. STRATEGICKÁ VIZE 
Obec Kujavy jako místo příjemné pro život vesnického charakteru, nabízející základní rozsah 

poskytovaných služeb a různé možnosti trávení volného času, která patří mezi čisté a upravené 

obce s pěkným prostředím. 

B2. CÍLE, OPATŘENÍ A AKTIVITY 
 

Vysoká důležitost 

 

Střední důležitost 

 

Nízká důležitost 

 

Cíl: „Občanská vybavenost obce“ 

Zkvalitnění objektů občanské vybavenosti pro lepší využití k volnočasovým aktivitám. 

 
Opatření: „Rekonstrukce a úpravy objektů v majetku obce“ 
Objekty v majetku obce nebyly řadu let opravovány, byly prováděny 
pouze menší opravy. Pro lepší využití je potřeba tyto objekty 

rekonstruovat. 

Od - do Odpovědnost 
Náklady 

(tis. Kč) 

Zdroj 

financování 

 „Rekonstrukce skladu v centru obce“ 2021 - 2021 
Zastupitelstvo 

obce 
1 500 Vlastní 

 „Oprava střechy a fasády budovy obecního úřadu“ 2021 – 2023 
Zastupitelstvo 

obce 
5 000 

Vlastní + 

externí 

 „Rekonstrukce schodů ke kostelu“ 2023 - 2024 
Zastupitelstvo 

obce 
500 Vlastní 

 „Rekonstrukce objektu kabin“ 2025 - 2025 
Zastupitelstvo 

obce 
3 000 

Vlastní + 

externí 

 
„Rekonstrukce zasedací místnosti a vznik víceúčelového 

centra“ 
2023 - 2024 

Zastupitelstvo 

obce 
100 Vlastní 

 „Rekonstrukce interiéru kulturního domu“ 2025 - 2026 
Zastupitelstvo 

obce 
1 000 

Vlastní + 

externí 

 „Rekonstrukce skladu vedle Obecního úřadu“ 2023 - 2024 
Zastupitelstvo 

obce 
700 Vlastní 

Opatření: „Podpora volnočasových aktivit“ 
Pro zlepšení trávení volného času je nezbytné upravovat a 

modernizovat stávající zařízení a zároveň rozšiřovat nabídku těchto 
zařízení. 

Od - do Odpovědnost 
Náklady 

(tis. Kč) 

Zdroj 

financování 

 „Úprava nivelety fotbalového hřiště“ 2021 - 2025 
Zastupitelstvo 

obce 
9 000 

Vlastní + 

externí 

 
„Podpora spolkové a kulturní činnosti, podpora realizace 

měkkých projektů pro tvorbu a utužování komunity“ 
2021 - 2027 

Zastupitelstvo 

obce 
1 000 Vlastní 

 „Výstavba zázemí pro pořádání akcí“ 2023 - 2024 
Zastupitelstvo 

obce 
1 000 

Vlastní + 

externí 

 „Zkvalitnění služeb knihovny“ 2023 - 2023 
Zastupitelstvo 

obce 
500 Vlastní 

 „Výstavba multifunkčního hřiště“ 2021 - 2025 
Zastupitelstvo 

obce 
5 000 

Vlastní + 

externí 

 „Naučná stezka s lavičkami“ 2023 - 2024 
Zastupitelstvo 

obce 
200 

Vlastní + 

externí 

Opatření: „Podpora vzdělávání“ 
Mezi základní služby poskytované obcí patří vzdělávání v Mateřské a 

Základní škole a snahou obce je tyto služby poskytovat i v budoucnu. 

Od - do Odpovědnost 
Náklady 

(tis. Kč) 

Zdroj 

financování 

 „Zastínění terasy a úprava zahrady u Mateřské školy“ 2022 - 2024 

Zastupitelstvo 

obce + ZŠ a 

MŠ 

500 
Vlastní + 

externí 

 
„Úprava zahrady u Základní školy a výstavba venkovní 

učebny“ 
2023 - 2024 

Zastupitelstvo 

obce + ZŠ a 

MŠ 

1 000 
Vlastní + 

externí 
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„Vybavení a rekonstrukce v budovách Základní školy a 

Mateřské školy“ 
2023 - 2025 

Zastupitelstvo 

obce + ZŠ a 

MŠ 

1 000 
Vlastní + 

externí 

Opatření: „Podpora informovanosti“ 
Pro správné fungování samosprávy je nutné zavést nástroje pro zvýšení 

informovanosti v obci. 

Od - do Odpovědnost 
Náklady 

(tis. Kč) 

Zdroj 

financování 

 „Digitální úřední deska“ 2021 - 2023 
Zastupitelstvo 

obce  
500 

Vlastní + 

externí 

 „Rekonstrukce internetových stránek“ 2023 - 2024 
Zastupitelstvo 

obce  
50 Vlastní 

 „Modernizace a optimalizace zpravodaje obce“ 2023 - 2023 
Zastupitelstvo 

obce  
20 Vlastní 

 

Cíl: „Zlepšení stavu technické a dopravní infrastruktury“ 

Pro zkvalitnění života v obci je potřeba kvalitní infrastruktura, proto je potřeba stávající 

infrastrukturu udržovat v dobrém stavu a chybějící infrastrukturu vybudovat. 

 
Opatření: „Dobudování sítí a zařízení technické 

infrastruktury“ 
Obec má v majetku pozemky určené pro budoucí výstavbu rodinných 

domů, které je potřeba zasíťovat, zároveň má v majetku infrastrukturu, 

kterou je potřeba modernizovat. Bez těchto investic se obec bude 
rozvíjet velmi pomalu. 

Od - do Odpovědnost 
Náklady 

(tis. Kč) 

Zdroj 

financování 

 „Příprava a zasíťování nových stavebních míst“ 2021 - 2024 
Zastupitelstvo 

obce 
10 000 Vlastní 

 „Rekonstrukce stávající kanalizace“ 2027 – 2027 
Zastupitelstvo 

obce 
5 000 

Vlastní + 

externí 

 „Řešení problematiky likvidace odpadních vod“ 2027 - 2027 
Zastupitelstvo 

obce 
50 000 

Vlastní + 

externí 

Opatření: „Rekonstrukce a výstavba dopravní 

infrastruktury“ 
Dopravní infrastrukturu tvoří nejen komunikace, ale také chodníky a 

mosty. Do této infrastruktury se v předchozích letech neinvestovalo, a 
proto je ve špatném stavu. Navíc chodníky jsou pouze v části obce a je 

potřeba je vybudovat i v dalších částech obce. 

Od - do Odpovědnost 
Náklady 

(tis. Kč) 

Zdroj 

financování 

 „Rekonstrukce mostů v majetku obce“ 2022 - 2026 
Zastupitelstvo 

obce 
10 000 

Vlastní + 

externí 

 
„Rekonstrukce či výstavba chodníků a výkup pozemků 

pod chodníky“ 
2021 - 2027 

Zastupitelstvo 

obce 
10 000 

Vlastní + 

externí 

 „Parkoviště u kulturního domu“ 2024 - 2025 
Zastupitelstvo 

obce 
500 Vlastní 

 „Výstavba přechodů pro chodce“ 2025 - 2025 
Zastupitelstvo 

obce 
1 000 

Vlastní + 

externí 

 „Odstavná plocha u bytovek“ 2024 - 2025 
Zastupitelstvo 

obce 
500 

Vlastní + 

externí 

 

Cíl: „Veřejné prostranství“ 

Čistá a upravená obec s pěkným prostředím se hodnotí především podle vzhledu veřejných 

prostranství, proto je důležité tyto místa udržovat, příp. vytvářet nové. 

 
Opatření: „Úprava veřejných prostranství“ 
Úprava a péče o stávající veřejná prostranství a budování nových. 

Od - do Odpovědnost 
Náklady 

(tis. Kč) 

Zdroj 

financování 

 „Pořízení techniky na údržbu obce“ 2021 - 2027 
Zastupitelstvo 

obce 
2 000 Vlastní 

 „Revitalizace prostranství kolem Obecního úřadu“ 2023 – 2024 
Zastupitelstvo 

obce 
1 000 

Vlastní + 

externí 

 
„Úprava prostranství u horních autobusových zastávek a 

kolem pomníku padlých“ 
2023 - 2025 

Zastupitelstvo 

obce 
1 000 

Vlastní + 

externí 

 „Výsadba a údržba zeleně“ 2021 - 2027 
Zastupitelstvo 

obce 
1 000 Vlastní  

 

Cíl: „Zvýšení kvality životního prostředí“ 
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Životní prostředí je ovlivňováno odpadovým hospodářstvím, jehož cílem je snižování množství 

odpadů na skládkách a také různými nenadálými situacemi, kterými jsou povodně, půdní eroze, 

sucha apod. a právě dopady těchto situací je potřeba zmírňovat. 

 
Opatření: „Péče o krajinu“ 
Z důvodu převahy orné půdy je obec postihována mimořádnými 

událostmi, kterými jsou povodně, eroze z polí nebo sucha. Pro zmírnění 

těchto událostí je potřeba realizovat různá opatření. 

Od - do Odpovědnost 
Náklady 

(tis. Kč) 

Zdroj 

financování 

 „Realizace plánu společných zařízení“ 2021 - 2027 

Zastupitelstvo 

obce + Státní 

pozemkový 

úřad 

6 000 
Vlastní + 

externí 

 „Realizace protierozních opatření“ 2021 – 2027 

Zastupitelstvo 

obce + Státní 

pozemkový 

úřad 

5 000 
Vlastní + 

externí 

 „Realizace protipovodňových opatření“ 2026 - 2026 
Zastupitelstvo 

obce  
2 000 

Vlastní + 

externí 

 „Realizace prvků pro zadržování vody v krajině“ 2026 - 2026 
Zastupitelstvo 

obce 
1 000 

Vlastní + 

externí 

Opatření: „Odpadové hospodářství“ 
Zvýšené množství vytříděných odpadů a snížení množství odpadů 
ukládaných na skládkách. 

Od - do Odpovědnost 
Náklady 

(tis. Kč) 

Zdroj 

financování 

 „Úprava stanovišť kontejnerů“ 2021 - 2024 
Zastupitelstvo 

obce 
1 000 Vlastní 

 „Likvidace bioodpadů“ 2024 - 2024 
Zastupitelstvo 

obce 
1 000 

Vlastní + 

externí 

 „Likvidace černých skládek“ 2023 - 2027 
Zastupitelstvo 

obce 
1 000 

Vlastní + 

externí 

 

Cíl: „Realizace Plánu rozvoje sportu na roky 2019 - 2025“ 

Zastupitelstvo obce Kujavy schválilo na svém zasedání konaném dne 29.4.2019 usnesením č. 

4 / I / 14 Plán rozvoje sportu obce Kujavy na roky 2019 - 2025. Jednotlivé cíle a opatření jsou 

uvedeny v tomto dokumentu.  

 

B3. PODPORA REALIZACE PROGRAMU 
Program rozvoje obce Kujavy (dále jen „PRO“) představuje základní směr rozvoje obce 

v období 2021 - 2027. V dokumentu jsou zahrnuty opatření, včetně jednotlivých aktivit, jejichž 

realizací budou jednotlivé cíle, resp. vize obce splněny. Zpracovaný dokument bude sloužit 

k rozvoji obce, případně bude pomáhat při čerpání dotací. 

V dokumentu nejsou zahrnuty aktivity související s běžnou činností obce, příp. mimořádnými 

událostmi. Tyto aktivity budou řešeny samostatně orgánem stanoveným zákonem o obcích. 

 

Způsob realizace PRO 
Plánovací a rozvojové aktivity obce byly zpracováním a schválením dokumentu započaty. 

V této fázi je nutné stanovit postup realizace, sledování a aktualizace dokumentu, resp. celého 

rozvoje obce. 

Realizace dokumentu bude uskutečňována pomocí konkrétních projektů, které budou naplňovat 

jednotlivé aktivity, resp. opatření. Tím bude dosaženo naplnění stanovených programových cílů 

a v konečném důsledku také strategické vize. Osobou zodpovědnou za realizaci aktivit je 

starosta/ka obce. Ta/ten bude ve spolupráci se zastupitelstvem obce, především: 

 iniciovat realizaci opatření a aktivit, 

 vyhledávat a zajišťovat zdroje financování aktivit programu rozvoje, 

 projednávat podněty vztahující se k realizaci opatření a aktivit, 

 předkládat ke schválení zastupitelstvu obce zprávy o realizaci PRO, 

 předkládat k projednání změny a aktualizace PRO, 

 delegovat jednotlivé činnosti a pravomoci na odpovědné osoby. 
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Monitoring realizace 
Starosta/ka obce je zodpovědný/á za monitoring a vyhodnocování naplňování programu 

rozvoje obce. Mezi povinnosti patří zejména: 

 shromažďování informací o průběhu realizace projektů, aktivit a opatření, 

 upřesňování informací o odpovědnosti za realizaci jednotlivých aktivit, 

 každoroční zpracování přehledu realizovaných aktivit, 

 1x ročně sestavování Monitorovací zprávy o průběhu realizace PRO - jako podklad pro 

sestavení ročního rozpočtu obce a střednědobého výhledu rozpočtu, 

 vypracování komplexního zhodnocení stávajícího PRO v roce 2023, jakožto podklad 

pro jeho aktualizaci. 

Monitorovací zpráva bude obsahovat informace o realizaci dílčích aktivit a projektů, které se 

podařilo v daném roce zrealizovat, zdůvodnění odchylek od plánovaného průběhu realizace a 

návrh na změny či revize PRO. Monitorovací zprávy o průběhu realizace PRO budou po 

projednání zastupitelstvem obce zveřejněny na webu obce. 

 

Způsob aktualizace PRO 
Program rozvoje obce je živým dokumentem, mění se nejen prostředí v obci, ale také vnější 

podmínky mimo obec. Dokument je nutné revidovat, případně měnit, již v průběhu realizace, a 

to jako reakci na závažnou změnu vnějších podmínek, naplnění části PRO, potřebu stanovení 

nových cílů, apod. 

Aktualizace celého dokumentu proběhne nejpozději v roce 2024. Dle potřeby je samozřejmě 

možné provést dílčí revizi dokumentu dříve, většinou pak ke konci kalendářního roku ve vazbě 

na zpracování rozpočtu na další rok. V případě realizace dílčí revize bude podkladem přehled 

o realizovaných aktivitách, resp. monitorovací zpráva o průběhu realizace PRO, jež připraví 

starosta/ka obce a členům zastupitelstva obce jej předá v dostatečném předstihu před konáním 

zastupitelstva obce.  

Změny budou provedeny přímo v dokumentu a budou v textu označeny spolu s datem, ke 

kterému byly provedeny. Aktualizace PRO a jeho změny budou schváleny zastupitelstvem obce 

spolu se schvalováním rozpočtu, příp. rozpočtového opatření a střednědobého výhledu rozpočtu 

obce. Aktualizovaný PRO bude též zveřejněn na internetových stránkách obce.  

 

 

Způsob financování PRO 
Základním zdrojem financování rozvojových aktivit jsou vlastní zdroje obce. V případě 

možnosti budou využity také prostředky z veřejných rozpočtů (kraj, ČR, fondy EU, apod). Obec 

bude usilovat o zapojení také soukromého a neziskového sektoru. Informace o možnostech 

finančních zdrojů budou upřesňovány v průběhu realizace PRO.  

Aktivity PRO budou realizovány v úzké vazbě na rozpočet obce, přednostně by měly být 

realizovány akce, které se podílí na naplňování stanovených cílů PRO. Aktivity související 

s běžnou činností obce, příp. mimořádnými událostmi budou řešeny samostatně v souladu 

s rozhodnutím příslušného orgánu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


