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ÚVOD
Krhová je obec ve Zlínském kraji, okrese Vsetín, ležící v samém srdci
Valašska. Rozkládá se podél potoka s topografickým názvem Srní potok,
kterému byl přiřčen také lidový název Krhůvka. Celková katastrální
rozloha obce činí 833 ha. Obec leží v nadmořské výšce
312 m n. m. Ke dni 1.1.2015 zde žije 1966 obyvatel a k tomuto dni je zde
evidováno 658 adres.

Novodobá historie obce Krhová se píše od data 21.4.2012, kdy se konalo místní referendum, v němž
nadpoloviční většina voličů rozhodla o odtržení od města Valašského Meziříčí. Na základě tohoto
rozhodnutí se ke dni 1.1.2013 stala Krhová samostatnou obcí.
Program rozvoje obce Krhová je strategický dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojové priority
obce. Program rozvoje obce především:










zachycuje hlavní problémy a předpoklady rozvoje obce,
formuluje možná řešení – umožňuje tak komplexní přístup k řešení problémů,
podporuje efektivní využívání finančních kapacit obce,
je podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech,
je v souladu s představami jednotlivých subjektů o rozvoji obce,
slouží k prevenci budoucích sporů a zajišťuje kontinuitu udržitelného rozvoje obce,
podporuje vytvoření spolupráce různorodých subjektů v obci
podporuje využití potenciálu lidí a organizací působících v obci,
zvyšuje šance získat finanční prostředky z vnějších zdrojů – např. z dotačních titulů.

Představitelé obce, při tvorbě tohoto dokumentu, přistupovali k potřebám obce a představám občanů
otevřeně a se smyslem pro realitu. Rozvoj obce byl započat již od samotného vzniku obce, tedy od
1.1.2013, kdy byly zajištěny a realizovány prioritní potřeby obce. Přehled těchto realizovaných projektů
je součástí tohoto dokumentu s tím, že další rozvoj obce na ně navazuje.
Představy jsou duší rozvoje, udávají směr, ztělesňují hnací myšlenky a strategické plánování je
o myšlenkách. Program rozvoje obce Krhová je současně „živou“ knihou, která by měla být
zpřesňována, případně doplňována podle potřeb občanů obce, kterým by měla hlavně sloužit.

Sylva Kristková, starostka obce

Výchozí poklady pro zpracování Programu rozvoje obce Krhová:








prezentované představy občanů při procesu odtržení obce od města,
prezentované představy či žádosti občanů při konzultacích na obecním úřadě,
dotazníkové šetření zpracované Komisí pro rozvoj obce v roce 2013,
veřejná schůze konaná dne 5.6.2014, kde byly prezentovány a konzultovány rozvojové záměry,
statistické údaje z Českého statistického úřadu,
historické údaje z místopisné knihy „Okres Vsetín Rožnovsko,Valašskomeziříčsko,Vsetínsko“,
autorem článků o Krhové PhDr. Tomáš Baletka, PhD.,
účast na vzdělávacím kurzu s názvem „Tvorba programu rozvoje obce“, který byl organizován
pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, Evropského sociálního fondu v ČR a Zlínského kraje.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
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A.1

ÚZEMÍ OBCE

Krhová je název katastrálního území o rozloze 8,33 km². Část katastru obce je v chráněné zóně CHKO
Beskydy. Kopce tyčící se nad Krhovou jsou takzvanou „Branou do Beskyd“.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Název obce:
Status:
Okres:
Kraj:
Obec s rozšířenou
působností:
Historická země:
Katastrální výměra:
Počet katastrálních území:
Zeměpisné souřadnice:
Nadmořská výška
PSČ:
Adresa obecního úřadu:
Tel.:
E-mail:
ID datové schránky:

Krhová
obec (číselník územně správní jednotky: NUTS 5 CZ0723 500062)
Vsetín (číselník územně správní jednotky: NUTS 4 CZ0723)
Zlínský (číselník územně správní jednotky: NUTS 3 CZ072)
Valašské Meziříčí
Morava
8,33 km²
1
49°29′22″ s. š., 17°59′37″ v. d.
312 m n. m.
756 63
Obecní úřad Krhová, Hlavní 205, 756 63 Krhová
730 517 160
obec@krhova.cz
85kpew4
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A.2

OBYVATELSTVO

Z historického hlediska patřila obec Krhová vždy mezi větší obce, což dokazuje demografický vývoj
zaznamenán do roku 1950 (poznámka: v roce 1953 byla obec připojena k městu Valašskému Meziříčí).
Rok

počet obyvatel

počet domů

1794
1835
1869
1880
1900
1910
1921
1930
1950

520
788
1046
1161
1450
1733
1696
1834
1539

85
106
125
144
172
187
206
276
337

Demografický vývoj v prvních letech samostatnosti:
Rok

počet obyvatel

počet domů

2013
2014

1971
1966

655
658

Struktura obyvatel dle pohlaví a věku:
Období

Počet
obyvatel
celkem

Muži

Muži 15+

Ženy

ženy 15+

Data k 1.1.2014
Data k 1.1.2015

1 971
1 966

967
968

806
802

1 004
998

870
872

Celkem 15+ Celkem 15-

1 676
1 674

295
292

Změny počtu obyvatel dle narození, úmrtí a stěhování:
Rok

Narození

Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

2013
2014

12
20

19
10

66
38

87
39

Poznámka: Možným vysvětlením migračního úbytku v roce 2013, byla povinná výměna osobních
dokladů spojená se vznikem nové obce a tím napravení skutečností ve vztahu k trvalému bydlišti.
Je nutno upozornit, že je mnoho občanů, kteří mají v Krhové nové rodinné domy, v kterých zde žijí,
ale nejsou v Krhové hlášeni k trvalému pobytu. Důsledkem tohoto obec Krhová přichází o značné
příjmy, jelikož základním příjem každé obce je z RUD (rozpočtového určení daní), jehož koeficient je
počítán především z počtu obyvatel a rozlohy obce.
6

A.3

SPRÁVA OBCE
Obec Krhová je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří
územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec byla založena a řídí se
podle ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení) ve znění
pozdějších předpisů. Obec Krhová je samostatně spravována zastupitelstvem obce,
které je 15-ti členné a radou obce, která je 5-ti členná. Obec na venek zastupuje
starosta. Obecní úřad zabezpečuje úkoly v samostatné působnosti obce a v oblasti
přenesené působnosti obce vykonává státní správu ve věcech, které stanovuje
zákon.

Hospodaření obce
V rámci své dosavadní působnosti obec sestavila celkem tři rozpočty. Výdajová strana všech rozpočtů
zajišťuje veškeré náklady na provoz obce, zajištění služeb obce, provoz příspěvkových organizací (ZŠ,
MŠ), provoz organizačních složek (JSDH, obecní knihovna), příspěvky na kulturu, příspěvky na podporu
provozu sportovních zařízení TJ Jiskra a spolků. V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny základní
údaje každého rozpočtu včetně výčtu výdajů investičního charakteru nad 200 tis. Kč:
rok:

základní údaje o rozpočtu:
schválen dne
11. 4. 2013
usnesení č. 4/2013/Z-056

příjmy celkem

výdaje celkem

17 721 000 Kč

17 721 000 Kč

rozšíření MŠ

2013

1 900 000 Kč

vybudování obecního úřadu

570 000 Kč

výčet výdajů vybavení úřadu nábytkem, výpočetní technikou a softwarem
nad 200 tis. Kč: nová školní družina
zahradní technika včetně malotraktoru

poznámka:

rok:

opravy komunikací
250 000 Kč
zastupitelstvo bylo ustanoveno až 29. 1. 2013, tzn. výdaje v lednu nebyly skoro žádné, první
zaměstnanci byli přijati až od 2. 4. 2013, tzn. první čtvrtletí nebyly žádné výdaje na platy. Mezi výdaji
pod 200 tis. Kč patřily: opravy budovy ZŠ (zadní vchod, V. třída), pojmenování ulic, odvodnění
hřbitova, pasport veřejného osvětlení atd.

základní údaje o rozpočtu:
schválen dne
11. 12. 2013
usnesení č. 8/2013/Z-100

příjmy celkem

výdaje celkem

18 400 000 Kč

18 400 000 Kč
2 000 000 Kč

ZŠ - rekonstrukce učeben, rekonstrukce WC v přízemí

373 000 Kč

ZŠ - rekonstrukce kotelny (závazný ukazatel + rozpočet obce)

360 000 Kč

MŠ - výměna oken (závazný ukazatel + rozpočet obce)

344 000 Kč

výčet výdajů náměstíčko - mostní zábradlí
nad 200 tis. Kč: oprava místní komunikace Na Výsluní
oprava místní komunikace Hrádky

poznámka:

200 000 Kč
253 000 Kč

nákup haly a pozemku v části areálu firmy Gybas

2014

309 000 Kč

209 000 Kč
460 000 Kč
1 028 000 Kč

oprava veřejného osvětlení

216 000 Kč

pořízení rozhlasové ústředny vč. servisu hlásičů

233 000 Kč

dvě nové autobusové zastávky

248 000 Kč

Mezi ostatními výdaji tohoto roku patří: nákup obecní dodávky, zahradní úpravy náměstíčka a před
budovou ZŠ, oprava fasády kapličky, zpracovaní studie rozvoje středu obce, odkup popelnic,
štěpkovač, spoluúčast na dotaci - kompostéry, vánoční výzdoba atd.

7

rok:

2015

poznámka:

základní údaje o rozpočtu:
příjmy celkem
výdaje celkem
schválen dne
4. 12. 2014
usnesení č. 2/2014/Z-028
22 880 251 Kč
29 880 251 Kč
Rozpočet je schodkový, rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt zůstatkem bankovního účtu
roku 2014

výčet
plánovaných
výdajů nad
200 tis. Kč:

ZŠ - budova, zateplení, fasáda, výměna oken, žlabů, vstupní
portál

3 793 000 Kč

opravy místních komunikací a chodníků

3 000 000 Kč

I. etapa multifunkčního areálu

1 000 000 Kč

ZŠ - výměna radiátorů a odvodnění západní strany budovy

627 000 Kč

investice do nových míst na separovaný odpad

400 000 Kč

pořízení profesionální sekačky - traktoru

370 000 Kč

MŠ - vybavení kuchyně (konvektomat + profi el. pánev)

328 000 Kč

spoluúčast na projektech TJ JISKRA

325 000 Kč

pořízení projektů
230 000 Kč
Mezi ostatními výdaji je počítáno s vybavením a opravami zakoupené haly Gybas, pořízení auta pro
obecní úřad sloužící také k převozu stravy z MŠ do ZŠ, pořízení zařízení výdejny ZŠ v nerezu (dle
norem KHS Zlín), pořízení znaku a praporu obce atd.

Komunikace s občany
Komunikace s občany je řešena několika způsoby tak, aby vyhovovala všem zájemcům o informace bez
ohledu na věková či jiná omezení. Kromě osobního kontaktu s občany (kancelář OÚ, zasedání
zastupitelstev, veřejné schůze, kulturní akce …) jsou informace sdělovány:






na fyzické a elektronické úřední desce
na webových stránkách obce http://krhova.cz/cs/uredni-deska/
v informačních tabulích umístěných na 6 místech v obci
v Krhovském zpravodaji (vydávaném čtvrtletně)
v publikacích o Krhové (vydávané jednou ročně - vánoce)
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A.4

HISTORICKÉ SOUVISLOSTI

První písemně doložená zmínka o Krhové pochází z roku 1442, kdy je v historických pramenech uváděn
vladyka Hudek z Krhové, tvořila tehdy patrně samostatný vladycký statek. V letech 1446-1463 žil na
krhovské tvrzi Jan Měřička z Těškovic. V roce 1502 byla území připojena k rožnovskému panství a
samostatný vladycký statek tvořila obec znovu v letech 1529-1542. Po zrušení vrchnostenského zřízení
v roce 1849 se stala součástí politického a soudního okresu Valašské Meziříčí. V roce 1953 byla obec
připojena k městu Valašské Meziříčí jako jeho místní část.
Již od roku 1746 patřily k oblíbeným a vyhledávaným místům v obci sirnaté studené lázně na Jehličné.
Sedm pramenů železnato-sirnaté vody umožnilo v roce 1861 vznik lázní Wittigsbad, které při terapii
využívaly léčebné účinky jedlového jehličí. Hostinec, který nabízel občerstvení, se stal známým výletním
místem.

Pečeť obce Krhová na rektifikačních aktech panství
Rožnov-Krásno z r. 1749 (MZA v Brně, fond D 2, sign.
R 50/1).

Krhovská pečeť na dokumentu z roku 1850 (SOkA Vsetín,
Archiv obce Krhová, inv. č. 49).

Novodobá historie obce Krhová se píše od data 21.4.2012, kdy se
konalo místní referendum, v němž nadpoloviční většina voličů
rozhodla o odtržení od města Valašského Meziříčí. Na základě
tohoto rozhodnutí se ke dni 1.1.2013 stala Krhová samostatnou
obcí.
V roce 2014 byl zpracován návrh reprezentativního symbolu –
znaku obce, který je v čase zpracování tohoto dokumentu
předmětem schvalovacího procesu komise pro heraldiku a
vexilologii Parlamentu ČR.

Návrh znaku (výše zobrazený) vychází z následujících skutečností:
 z historické pečeti, na níž se nachází radlice a dva listnaté stromy
 z tradice lázeňství, která využívala jehličí jedle a vody
 z historického umístění obce na Valašsku, podél potoka Krhůvka
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A.5

ŠKOLSTVÍ V OBCI

Počátky školního vyučování v Krhové spadají do let 1805-1808. V roce 1853 byla postavena přízemní
školní budova, jedno patro navíc získala o dvacet pět let později. Nynější budova základní školy s pěti
postupnými ročníky byla slavnostně otevřena v roce 1913, rozsáhlou rekonstrukcí prošla v letech 1960
a 1981.
V roce 2011 bylo záměrem města Valašského Meziříčí zrušit základní školu v Krhové, která v té době
působila jako detašované pracoviště Masarykovy školy ve Valašském Meziříčí. Zachování školy se stalo
jedním z důvodů osamostatnění obce. V současné době je k dispozici jak základní škola, tak i mateřská
škola.

Základní škola Krhová, příspěvková organizace
Základní škola Krhová, příspěvková organizace vznikla dne 1.7.2013 na
základě Zřizovací listiny. Jejím zřizovatelem je Obec Krhová. Jedná se o školu
I. stupně. Škola je organizována jako pětitřídní se spojovanou výukou pouze
ve výchovných předmětech. Děti z vyšších ročníků dojíždějí do škol ve
Valašském Meziříčí.
Základní škola má oporu ve zřizovateli, který jí uděluje výjimku z nejnižšího počtu žáků. Zřizovatel tak
hradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, které jsou nad výši stanovenou krajským normativem.
Tímto je zajištěna výuka v nespojovaných třídách s možností individuálního přístupu pedagogů ke
každému dítěti. Naplněnost tříd ve školním roce 2014/2015 je 61 žáků. Dlouhodobým rozvojovým cílem
obce je zvýšení počtu žáků základní školy na nejméně 15 v každé třídě, čímž by se dosáhlo celkové
naplněnosti školy 75 žáků.
Zázemí školy – budova základní školy, prochází zásadními rozvojovými změnami, které jsou dále
popsány v návrhové části tohoto dokumentu.

Mateřská škola Krhová, příspěvková organizace
Mateřská škola Krhová, příspěvková organizace vznikla dne 1.7.2013 na
základě Zřizovací listiny. Jejím zřizovatelem je Obec Krhová. V současné době
má mateřská škola 3 speciální třídy pro děti s vadami řeči, vadami zraku,
kombinovanými vadami a 2 běžné třídy. Díky zaměření a specializaci má
mateřská škola velmi dobrou prestiž a stala se vyhledávanou školkou
v širokém okolí.
Mateřská škola provozuje také školní jídelnu a školní výdejnu. Výdejna je v
místní základní škole, kam se dováží uvařená jídla.
Stejně jako u ZŠ prochází komplex budov mateřské školy zásadními rozvojovými změnami, které jsou
dále popsány v návrhové části tohoto dokumentu.
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A.6

SPOLKOVÁ ČINNOST V OBCI

Podíváme-li se do historie, tak kulturní a společenský život obce byl vždy velmi bohatý. Svědčí o tom i
množství zde založených spolků. Za zmínku stojí Lidová jednota, Okrašlovací spolek, Orel, Sbor
dobrovolných hasičů aj. Zvláštní pozornost si zaslouží tradice ochotnického divadla. V roce 1893 uvedl
první představení Spolek pro postavení kaple.
Nedávné osamostatněním obce dodalo nový nádech i do činnosti místních spolků. Jednotka sboru
dobrovolných hasičů Krhová (JSDH) ustoupila od zamýšleného zrušení a s velkým elánem jejich členů
dokonce založila občanské sdružení Sboru dobrovolných hasičů Krhová (SDH). Stejně tak Místní skupina
Českého červeného kříže (MS ČČK) zaktivovala nové členky. Nyní se členky MS ČČK účastní všech
kulturních akcí v obci a založily kroužek Malého zdravotníka.
V obci působí v současné době pět spolků:
 Klub seniorů Krhová
 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Krhová (ZO ČZS)
 Myslivecké sdružení Srnová
 Místní skupina Českého červeného kříže Krhová (MS ČČK)
 Sdružení dobrovolných hasičů Krhová (SDH)
Pro obecní dění je velkým přínosem společná kamarádská spolupráce všech spolků na organizování
kulturních akcí. Svědčí o tom například fotky z Pohádkového lesa, kde každý spolek měl pro děti
připravené stanoviště.
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A.7

KULTURNÍ ČINNOST V OBCI,
SPOLEČENSKÉ SLAVNOSTNÍ UDÁLOSTI

Obec Krhová pořádá a financuje ze svého rozpočtu níže uvedené kulturní akce. Společným znakem
všech kulturních akcí je aktivita a spolupráce všech místních spolků a organizací (Klub seniorů,
zahrádkáři, hasiči, myslivci, sportovci, Český červený kříž, MŠ a ZŠ).

Přivítání nového roku
Koná se vždy první den v roce. Jedná se o venkovní
kulturní akci, kde je zajištěno krátké vystoupení (zažili
jsme ohnivou show, vystoupení Železného Zekona).
Atmosféru dokresluje vatra a dřevěné ohnivé sloupy
(připraveno místními hasiči), svařené víno a čaj. Akce je
zakončena ohňostrojem.

Krhovská obecní veselice
Koná se vždy v měsíci květnu. Je to taktéž venkovní kulturní akce, na níž je zajištěn bohatý kulturní program.
Kromě programu, který probíhá na pódiu, si spoustu zábavy užijí i děti. Kromě kolotočů se mohou vyřádit na
hřišti, kde jsou připraveny stanoviště kvízů, mohou si zajezdit na koni, zastřílet ze vzduchovky a zastříkat z
hasičských hadic.

Pohádkový les
V roce 2014 se konal nultý ročník, který sklidil
velký ohlas a to díky perfektně připraveným
pohádkovým stanovištím. Místem konání je
okolí a areál Myslivecké chaty. Rádi bychom
započali tradici a pořádali Pohádkový les každý
rok.
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Vítání občánků
Mezi společenské slavnostní události obce patří vítání občánků.
Je pořádáno jedenkrát ročně začátkem prosince. Tento slavnostní akt vždy
obohatí krásné vystoupení dětí z mateřské a základní školy. Narozené děti
dostanou od obce prezent v hodnotě 1500,- Kč.

Gratulace jubilantům
Další společenskou událostí je gratulace k životním jubileím 80, 85, 90 let a každého dalšího roku života.
Probíhá formou osobní návštěvy, kdy každý jubilant dostane spolu s blahopřáním od obce dárkový koš
v hodnotě 280,- Kč.

A.8

ZAPOJENÍ OBCE DO REGIONÁLNÍ
SPOLUPRÁCE

Obec je členem následujících regionálních institucí:

Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Místní akční skupina Rožnovsko
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A.9

DOSTUPNOST ZAŘÍZENÍ OBČANSKÉ
VYBAVENOSTI

Občanská vybavenost v obci Krhová poskytuje následující základní služby:
 2x prodejna potravin včetně smíšeného zboží
 1x trafika včetně drogérie
 1x kadeřnictví
 5x restaurace, 2x ubytovací penzion
 2x vinotéka
 pobočka České pošty
 zahradnictví
 výrobna a prodejna knedlíků
 výroba a prodejna dřevěných hraček
 2x prodejna motocyklů s příslušenstvím
 hřbitov, kaple
Přirozeným centrem dojížďky za ostatními službami je město Valašské Meziříčí (dojezd 5km), Rožnov
pod Radhoštěm (dojezd 12 km), Nový Jičín (15 km) a Vsetín (20 km).
Obec Krhová je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací:
 Základní škola Krhová, příspěvková organizace
 Mateřská škola Krhová, příspěvková organizace
a dvou organizačních složek:
 Jednotka sboru dobrovolných hasičů Krhová (JSDH)
 Obecní knihovna Krhová (knihovna vlastní knihovní fond s 5 tis. svazky, zázemí knihovny tvoří
dětský koutek a internet pro veřejnost).
Veřejná doprava:
Veřejná doprava je zajištěna prostřednictvím MHD Valašské Meziříčí na základě Trojdohody
mezi Městem Valašským Meziříčím, Obcí Krhová a Obcí Poličná. Dále je v Krhové jedna
železniční zastávka Českých drah na lince Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm.
Sport v obci:
V obci funguje Tělovýchovná jednota Jiskra Krhová (TJ JISKRA), jejíž provoz je plně
podporován z rozpočtu obce. TJ JISKRA vlastní místní tělocvičnu včetně přilehlého areálu.
Zdravotnická péče:
Dostupná síť základních zdravotnických služeb je v nemocnici ve Valašském Meziříčí, případně
v nemocnici v Novém Jičíně.
Sociálně zdravotní péče:
Pomoc a podporu seniorům a dospělým lidem se zdravotním postižením v jejich péči o sebe
i o chod domácnosti poskytuje středisko Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí. Z rozpočtu obce je tato
organizace podporována formou finančního příspěvku.
Z rozpočtu obce jsou také podporovány všechny hendikepované děti trvale bytem v Krhové.
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A.10

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Obec Krhová svým vznikem převzala práva a povinnosti (dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích) z Územního planu
Valašské Meziříčí, který nabyl účinnost dne 20.11.2012 a je platný do 20.11.2016.

Územně analytické podklady – rozbor udržitelného rozvoje území:
KRHOVÁ
SKUPINA
Z
H
S
DOBRÝ ŠPATNÝ Max Min
2,023806 10,31673 14,41269
12,38889
1
+
+
+
Z,H,S
Obec Krhová má kladné hodnoty všech tří pilířů, kdy hospodářský a sociodemografický výrazně převyšují
environmentální pilíř. Na území obce se nachází CHKO Beskydy, obec má poměrně vysokou hodnotu KES, ale
nachází se v blízkosti liniových zdrojů znečistění v území se zhoršenou kvalitou ovzduší jako všechny obce ORP
Valašské Meziříčí. Území je částečně odkanalizováno s napojením na ČOV, obec je plynofikována a je v dosahu
silnice I/35 Val. Meziříčí – Rožnov p.R. a dále na hranice se Slovenskou republikou. V obci je velká intenzita bytové
výstavby s dostatkem zastavitelných ploch pro bydlení. Na sociodemografickém pilíři a jeho vysokém bodovém
hodnocení se podílí dobrá dopravní dostupnost a blízkost centra ORP Valašského Meziříčí.
Zastavitelné plochy pro bydlení dle platného ÚP
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro bydlení
Potřeba nových zastavitelných ploch pro bydlení dle výpočtu URBANKA
Výpočet URBANKA +20%

27,35 ha
4,9%
18,07 ha
21,68 ha

Kartogram:
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
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B.1

ANALÝZA OBCE

Níže zpracovaná analýza obce vychází z analytické části tohoto dokumentu a je definicí pro prioritní
témata návrhové části tohoto dokumentu.

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

výhodná poloha, kvalitní přírodní prostředí
dané existencí CHKO Beskydy, klidné místo k
bydlení

neexistence dětských hřišť

mateřská a základní škola přímo v obci

málo podmínek pro volnočasové aktivity, chybí
kulturně - společenské centrum

dobrá dostupnost spádových měst (dojíždění
za prací, vzděláním, službami)

nevyhovující stav budovy základní školy a hlavní
budovy komplexu mateřské školy

obec je cílem stěhování mladých rodin,
dostatek rozvojových ploch pro bydlení

nevyhovující stav budovy hasičské zbrojnice

zajištění dopravní obslužnosti, existence
železniční zastávky, dobré napojení na silnici I.
třídy (Val. Mez. - Rožnov)

nevyhovující stav místních komunikací

zastavěné území napojené na kanalizaci s ČOV
a na plyn

pokles počtu žáků v základní škole

započatý aktivní život v obci, soudružnost
obyvatel (kultura, spolky, samospráva obce)

v minulosti neřešené majetkoprávní záležitosti
(bytové domy, ulice Lomená, ulice Polní)

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

využití vhodných dotačních titulů
programovacího období 2014-2020

absence chodníků, přechodů či míst pro
přecházení na ulici Hlavní - v některých částech
vysoká míra nebezpečí

nové technické zázemí obce - zakoupená
prostorná hala včetně přilehlých pozemků

zhoršená kvalita ovzduší způsobená zdrojem
znečištění lokálních spotřebičů na tuhá paliva a
dosah znečištěného ovzduší z chemických továren

získaná dotace na zateplení a výměnu oken v
budově základní školy

zastavitelné plochy zasahující do CHKO Beskydy

17

B.2

Rozvojové aktivity - PROSTORY OBECNÍHO
ÚŘADU

2.1. Základní údaje:
Od vzniku obce (1.1.2013), byly prvním působištěm obecního úřadu, prostory místní knihovny.
Následně bylo rozhodnuto o zbudování obecního úřadu v prostorách ZŠ, což řešilo nízkou zátěž
obecního rozpočtu v prvním roce. Oproti případnému nákupu a přestavby nové nemovitosti, je toto
řešení i pro budoucí roky úsporné řešení, jelikož náklady na provoz malého úřadu jsou velmi nízké. Je
tak otevřena možnost investic do rozvoje obce – občanské vybavenosti, která je nezbytná.
Přestože prostory obecního úřadu jsou malé, tak jsou komfortně vybaveny a splňují plnou
bezbariérovost. Úřad je také kompletně bezpečnostně zajištěn formou speciálních bezpečnostních skel
a čidel, monitoringu venkovních prostor včetně napojení na hlídání objektu bezpečnostní agenturou.

2.2. Rozvojové aktivity provedené v letech 2013-2014:
Název aktivity
Popis aktivity
Období realizace
Náklady
Zdroje financování
Zodpovědnost za řešení
fotodokumentace:

PŘESTAVBA OBECNÍHO ÚŘADU
Úřad tvoří bezbariérová rampa, chodba, kancelář č. 1 pro pokladní a
účetní, kancelář č. 2 pro starostu a místostarostu, bezbariérové sociální
zařízení, kuchyňka a úklidová místnost.
2013
570 tis. Kč (vybudování), 309 tis. Kč (vybavení – nábytek, technika)
rozpočet obce
obec

2.3. Rozvojové vize:
Pravděpodobně se v budoucnu budou řešit větší prostory obecního úřadu. Možná se časem ukáže i
směr řešení, jako je například nákup nové nemovitosti či půdní vestavba v budově ZŠ.
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B.3

Rozvojové aktivity – BUDOVA ZŠ

3.1 Základní údaje:
Budova základní školy je v majetku obce a Základní škola Krhová, příspěvková organizace ji užívá na
základě Smlouvy o výpůjčce. Špatný technický stav budovy vyžadoval hned v prvních letech vzniku
obce stanovit nápravné opatření, což se stalo prioritní. Níže je soupis rozvojových aktivit již
provedených, na něž navazuje rozvojový plán pro následující období.

3.2. Rozvojové aktivity provedené v letech 2013-2014:
Název aktivity

ŠKOLNÍ DRUŽINA - nové prostory a vybavení

Popis aktivity

V rámci přestěhování učebny V. třídy do patra budovy a uvolnění části
bývalé družiny pro prostory nového obecního úřadu, byl tento prostor
využit pro rozšíření školní družiny. V těchto prostorech byly provedeny
veškeré nutné zednické práce, výmalba, nové osvětlení, nová podlahová
krytina, nový mycí koutek a pořízení nového nábytku.

Období realizace
Náklady
Zdroje financování
Zodpovědnost za řešení
fotodokumentace:

2013
200 tis. Kč
rozpočet obce
obec, ředitelka ZŠ
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Název aktivity
Popis aktivity
Období realizace
Náklady
Zdroje financování
Zodpovědnost za řešení
fotodokumentace:

Název aktivity

REKONSTRUKCE TŘÍD
Vzhledem k nevyhovujícím stavu z hlediska bezpečnosti a hygieny, bylo
zrekonstruováno všech pět tříd (jedna třída byla rekonstruována již
v roce 2013). Rekonstrukce spočívala ve výměně osvětlení, podlahové
krytiny, výmalbě a nátěru tabulí
2014
253 tis. Kč
rozpočet obce
obec, ředitelka ZŠ

REKONSTRUKCE KOTELNY

Oprava kotelny byla nezbytně nutná vzhledem k havarijnímu stavu
původních tří plynových kotlů (jeden kotel úplně nefunkční, jeden ve
Popis aktivity
velmi špatném technickém stavu, třetí v nevyhovujícím technickém
stavu).
Období realizace
2014
Náklady
360 tis. Kč
Zdroje financování
rozpočet obce
Zodpovědnost za řešení
obec, ředitelka ZŠ
Fotodokumentace (nová kotelna):
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Název aktivity

REKONSTRUKCE TOALET V PŘÍZEMÍ

Popis aktivity

Jedná se o výměnu veškeré sanitární techniky, výměnu nových obkladů
a dlažby.

Období realizace
Náklady
Zdroje financování
Zodpovědnost za řešení
Fotodokumentace:

2014
120 tis. Kč
rozpočet obce
obec, ředitelka ZŠ

3.3. Plánované rozvojové aktivity:
Název aktivity
Popis aktivity
Období realizace
Náklady
Zdroje financování
Zodpovědnost za řešení
Fotodokumentace:

„ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRHOVÁ – ENERGETICKÉ OPATŘENÍ“
Jedná se o projekt, který zahrnuje zateplení školní budovy včetně fasády,
výměnu oken, parapetů, výměnu okapových žlabů, nový vstupní portál
včetně schodiště atd.
2015
7,631 mil. Kč (3,625 mil. Kč dotace)
rozpočet obce, schválená dotace OPŽP (Prioritní osa 3)
obec, ředitelka ZŠ
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Název aktivity

VÝMĚNA OTOPNÝCH TĚLES

Popis aktivity

V návaznosti na výměnu parapetů v rámci výše uvedeného projektu a
v návaznosti na rekonstrukci kotelny je nutná výměna všech otopných
těles

Období realizace
Odhadované náklady
Zdroje financování
Zodpovědnost za řešení
Ilustrační foto:

2015
500 tis. Kč
rozpočet obce
obec, ředitelka ZŠ

Název aktivity

ODVODNĚNÍ ZÁPADNÍ STRANY BUDOVY

Popis aktivity
Období realizace
Odhadované náklady
Zdroje financování
Zodpovědnost za řešení
Fotodokumentace:

Budova školy je částečně podsklepená. Sklepy jsou viditelně podmáčeny,
což způsobuje narušená meliorace půdy ze západní strany. Je nutno
provést odkop až po základy budovy, provést odvodnění, na zdivo
připevnit nopovou fólii a zasypat kačírkem.
2015
120 tis. Kč
rozpočet obce
obec, ředitelka organizace

3.4. Rozvojové vize:
V budově základní školy nejsou zatím nijak využité půdní prostory, které tvoří jedno podkrovní patro
celé délky a šířky budovy. Vybudováním půdní vestavby s nutností venkovního výtahu by se mohly
vzniklé prostory využít pro větší prostory obecního úřadu, či k ordinacím pro lékaře.
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B.4

Rozvojové aktivity – KOMPLEX BUDOV MŠ

4.1. Základní údaje:
Komplex budovy mateřské školy je v majetku obce a Mateřská škola Krhová, příspěvková organizace
ho užívá na základě Smlouvy o výpůjčce. Technický stav budov je v přijatelném stavu. Rekonstrukci
bude vyžadovat hlavní budova, která není zatím zateplená, má však kompletně vyměněná okna.
Vzhledem k stále narůstajícímu počtu nepřijatých dětí, které bydlely přímo v Krhové, se muselo již
v roce 2013 prioritně řešit rozšíření kapacity školky. Zastupitelé obce se rozhodli pro rozšíření formou
kontejnerové přístavby.

4.2. Rozvojové aktivity provedené v letech 2013-2014:
Název aktivity
Popis aktivity
Období realizace
Náklady
Zdroje financování
Zodpovědnost za řešení
fotodokumentace:

KONTEJNEROVÁ PŘÍSTAVBA
Jedná se o jednopodlažní přístavbu objektu mateřské školy. Objekt je
tvořen ze 4 ks prostorových prefabrikovaných modulů výrobce UNICO
MODULAR a.s. Každý o rozměru 9x3 m se světlou výškou 3m.
2013
1,9 mil. Kč
rozpočet obce
zastupitelstvo obce, ředitelka MŠ
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Název aktivity
Popis aktivity
Období realizace
Náklady
Zdroje financování
Zodpovědnost za řešení
fotodokumentace:

VÝMĚNA OKEN V HLAVNÍ BUDOVĚ
Jednalo se o výměnu oken ve dvou třídách, nad vstupem do MŠ, WC,
umyváren, vstupních dveří, venkovního WC a zbývající okna před
prádelnou.
2014
344 tis. Kč
rozpočet obce
zastupitelstvo obce, ředitelka MŠ

4.3. Plánované rozvojové aktivity:
Název aktivity
Popis aktivity
Období realizace
Odhadované náklady
Zdroje financování
Zodpovědnost za řešení
fotodokumentace:

PARKOVIŠTĚ – řešení, projekt, realizace
Pro počet dětí navštěvující MŠ je naprosto nedostačující počet
parkovacích míst, která je nutno rozšířit. Nabízí se možnost vybudování
parkoviště s kolmým parkováním osobních aut před plotem MŠ – viz
fotodokumentace.
2015 – návrh řešení +projekt, 2016 realizace
700 tis. Kč
rozpočet obce, vhodný dotační titul
zastupitelstvo obce, ředitelka MŠ
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Název aktivity

REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY – řešení, projekt,
realizace

Popis aktivity

V rámci této rekonstrukce se jedná o zateplení budovy, nová fasáda,
kompletní oprava lodžií, kompletní oprava vstupu do budovy.

Období realizace
Odhadované náklady
Zdroje financování
Zodpovědnost za řešení
fotodokumentace:

2015 – 2016 návrh řešení +projekt, 2016 -2019 realizace
4 mil. Kč
rozpočet obce, vhodný dotační titul
zastupitelstvo obce, ředitelka MŠ

Název aktivity

UPRAVA HŘIŠTĚ v areálu MŠ

Popis aktivity

Nutná výměna asfaltového povrchu.

Období realizace
Odhadované náklady
Zdroje financování
Zodpovědnost za řešení
fotodokumentace:

2016 návrh řešení +projekt, 2017 -2019 realizace
600 tis. Kč
rozpočet obce, vhodný dotační titul
zastupitelstvo obce, ředitelka MŠ
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Název aktivity
Popis aktivity
Období realizace
Odhadované náklady
Zdroje financování
Zodpovědnost za řešení
Ilustrační foto:

KOMPLETNÍ VÝMĚNA VZDUCHOTECHNIKY V KUCHYNI
Kuchyně v prostorách komplexu MŠ je kapacitně nastavena i pro vaření
pro děti ze ZŠ. Stávající vzduchotechnika je nevyhovující.
2016 návrh řešení +projekt, 2017 -2019 realizace
800 tis. Kč
rozpočet obce, vhodný dotační titul
zastupitelstvo obce, ředitelka MŠ

4.4. Rozvojové vize:
Po čase bude potřeba řešit oplocení celého komplexu budov.
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B.5

Rozvojové aktivity – HALA V AREÁLU
FIRMY GYBAS

5.1. Základní údaje:
Hala v areálu firmy Gybas byla zakoupena obcí v roce 2014 za pořizovací cenu 2 mil. Kč. Cílem tohoto
pořízení haly je vytvořit technické zázemí obce včetně skladovacích prostor, zázemí pro technický tým
pracovníků obce a zázemí v rámci odpadového hospodářství.

5.2. Plánované rozvojové aktivity:
Název aktivity

NÁKLADY NA NUTNÉ PRVOTNÍ VYBAVENÍ

Popis aktivity

Jedná se o přípojky elektřiny, vody, řešení topení v zateplené části haly a
kanceláře, podpěra proti sněhu, hromosvod, výměna nevyhovujících
zadních vrat, výměna oken a vstupních dveří.

Období realizace
Odhadované náklady
Zdroje financování
Zodpovědnost za řešení
fotodokumentace:

2015 - 2016
300 tis. Kč
rozpočet obce
obec

5.3. Rozvojové vize:
Před budovou haly (v části vedle ořezané vrby) je možnost zřízení místa pro separovaný odpad –
realizace polovina roku 2015.
Dále je v plánu zakoupit velkoobjemové kontejnery, které budou umístěny v části zakoupeného areálu
a budou občanům v určitém (pravidelném) čase umožňovat odběr velkoobjemového odpadu.
V duchu rozšíření služeb pro občany je již podepsaná smlouva se společností ELEKTROWIN a.s., na
jejímž základě bude zprostředkován zpětný odběr elektrozařízení. V areálu u haly obec pořídí sběrné
místo - garáž, kde bude probíhat odběr elektrozařízení od občanů. Součástí této smluvní dohody jsou
také tři malé kontejnery na drobné elektro. Realizace zařízení odběrného místa a kontejnerů proběhne
v druhé polovině roku 2015.
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B.6

Rozvojové aktivity – HASIČSKÁ ZBROJNICE

6.1. Základní údaje:
Hasičská zbrojnice se nachází ve středu obce na pozemku p. č. 26/1 v k. ú. Krhová. Slouží jako základna
jak pro výjezdovou Jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH) tak pro občanské sdružení Sboru
dobrovolných hasičů Krhová (SDH). Mají zde uloženou hasičskou výstroj a výzbroj a je zde garážován
hasičský automobil AVIA. Protože objekt není napojen na vodovod a kanalizaci, chybí zde jakékoliv
sociální zázemí (WC, umývárna, sprcha). Stávající velikost neumožňuje garážování dalšího vozidla.
Situace:

6.2. Rozvojové vize:
Protože stávající objekt hasičské zbrojnice by bylo nutno rekonstruovat a s vědomím, že je situován
v takové lokalitě, která neumožňuje její rozšíření, je důležité zvážit, zda nalézt jiné vhodné místo či
vybudovat zcela novou budovu.
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B.7

Rozvojové aktivity – obnova NÁMĚSTÍČKA

7.1. Základní údaje:
Náměstíčko v Krhové je prostor situován kolem kapličky v blízkosti parčíku
s památníkem obětí obou světových válek a současně pomník T. G. Masaryka.
Kaplička je majetkem obce. Dlouhé roky se o ni vzorně starají manželé Pavlicovi.
V roce 2014 byla provedena oprava fasády kapličky a byly pořízeny dvě lavičky.
V parčíku byly provedeny četné oživující zahradní úpravy a byl odstraněn starý
nebezpečný plot. Dále byly přesunuty kontejnery pro separovaný odpad (na
místo před fotbalovým hřištěm), které neuctivě rušily prostory náměstíčka a
kapličky.

7.2. Rozvojové aktivity provedené v letech 2013-2014:
Název aktivity
Popis aktivity
Období realizace
Náklady
Zdroje financování
Zodpovědnost za řešení
fotodokumentace:

VÝMĚNA ZÁBRADLÍ
Původní, zničené a nevyhovující zábradlí na mostku přes potok Krhůvka
bylo vyměněno za zábradlí v mírně historizujícím stylu.
2014
209 tis. Kč
rozpočet obce
obec
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7.3. Plánované rozvojové aktivity:
Název aktivity

NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Popis aktivity

V souvislosti s novým zábradlím je návrh i nového veřejného osvětlení
kolem kapličky, které by mělo být ve stejném stylu.

Období realizace
Odhadované náklady
Zdroje financování
Zodpovědnost za řešení
Ilustrační foto:

2015-2016
80 tis. Kč
rozpočet obce
obec

7.4. Rozvojové vize:
Výše uvedený rozvojový plán náměstíčka, bude vyžadovat stálou údržbu a je naší vizí, že techničtí
pracovníci obce budou s pečlivostí provádět veškeré udržovací práce (pravidelná zahradní údržba,
nátěry dřevěných částí vstupního portálu kapličky, zábradlí apod.).
Plánované rozvojové aktivity středu obce kolem budovy základní školy a fotbalového hřiště by měly
přirozeně navazovat na prostory náměstíčka a poté se dále rozvíjet směrem na tzv. „Dílce“, což je pěší
cesta k vlakovému nádraží a do města Valašského Meziříčí.
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B.8

Rozvojové aktivity – STŘEDU OBCE neboli
multifunkční areál volnočasových aktivit

8.1. Základní údaje:
Oproti jiným obcím, které jsou i menší velikosti než Krhová, má naše obec velký nedostatek
ve sportovním a kulturním zázemí. Tento nedostatek zdůraznili občané také v dotazníkovém šetření.
Je tedy prioritní vést rozvojové aktivity tímto směrem.
Přestože toto zázemí zatím Krhové chybí, nechybí jí však vlastnictví pozemků pro ně vhodné. Jedná se
o pozemky kolem budovy ZŠ a fotbalového hřiště, které jsou plně ve vlastnictví obce. V roce 2014 jsme
nechali zpracovat „Zastavovací a objemovou studii multifunkčního areálu volnočasových aktivit
v Krhové“. Tato studie je zveřejněna na webových stránkách obce a byla představena na veřejné schůzi
konané se v červnu 2014.
Obsahem této studie je devět etap výstavby. Dle ekonomického potenciálu velikosti naší obce je reálné,
každým rokem realizovat jednu etapu této studie a to buďto z vlastních zdrojů nebo využitím vhodných
dotačních titulů. Rok 2015 by se měl především vyznačovat zpracováním projektů pro potřebné
stavební povolení či územní rozhodnutí, aby tak byla splněna připravenost projektů. Čísla etap neurčují
pořadí, vždy bude mít přednost realizace na základě vhodného dotačního titulu.

ZASTAVOVACÍ A OBJEMOVÁ STUDIE -

multifunkčního areálu volnočasových aktivit v Krhové

obsahuje:

I. ETAPA (na výkrese označeno „A“) TĚLOCVIČNA – MULTIFUNKČNÍ BUDOVA
II. ETAPA (na výkrese označeno „B“) MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
III. ETAPA (na výkrese označeno „C“) LETNÍ PAVILON S DĚTSKÝM HŘIŠTĚM
IV. ETAPA (na výkrese označeno „D“) ŠATNY A ZÁZEMÍ FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
V. ETAPA (na výkrese označeno „E“) ZASTŘEŠENÉ PÓDIUM S OBČERSTVENÍM
VI. ETAPA (na výkrese označeno „F“) ROZŠÍŘENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH KOLEM BUDOVY ZŠ
VII. ETAPA (na výkrese označeno „F“) ZPEVNĚNÉ PLOCHY PŘED FOTBALOVÝM HŘIŠTĚM
VIII. ETAPA (na výkrese označeno „G“) CYKLOSTEZKA
IX. ETAPA (na výkrese není, je nově zařazena) PUMPTRACKOVÁ DRÁHA
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8.2. Situace:
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8.3. Plánované rozvojové aktivity – jednotlivé etapy rozvoje středu obce:
Název aktivity

Popis aktivity

Období realizace
Odhadované náklady
Zdroje financování
Zodpovědnost za řešení
vizualizace:

I. ETAPA – TĚLOCVIČNA – MULTIFUNKČNÍ BUDOVA
Multifukční budova je situována za stávající budovou ZŠ. Obě budovy jsou
spojeny tzv. „krčkem“, který by zároveň sloužil jako šatny a sprchy.
Multifunkční budova je navrhnuta pro výuku tělesné výchovy dětí ZŠ
v dopoledních hodinách, pro volnočasové aktivity občanů v odpoledních
hodinách a o víkendech a pro kulturní zázemí obce. Je navrženo i předsálí,
které by mělo sloužit, jako velká zasedací místnost pro konání
zastupitelstev, schůzí, vítání občánků apod.
2016-2025
20 mil. Kč
vhodný dotační titul, rozpočet obce
obec
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Název aktivity
Popis aktivity
Období realizace
Odhadované náklady
Zdroje financování
Zodpovědnost za řešení
vizualizace:

II. ETAPA - MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
Multifukční hřiště je situováno v prostoru mezi budovou ZŚ a fotbalovým
hřištěm. Využitelnost je mnohočetná – malá kopaná, volejbal, nohejbal,
tenis, streetbal, kluziště v zimních měsících apod.
2015-2018
1,5 mil. Kč – 2,5 mil. Kč
rozpočet obce, vhodný dotační titul
obec

Jednodušší způsob (cca 1,5mil. Kč):

Složitější způsob (cca 2 až 2,5mil. Kč):
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Název aktivity
Popis aktivity
Období realizace
Odhadované náklady
Zdroje financování
Zodpovědnost za řešení
vizualizace:

III. ETAPA LETNÍ PAVILON S DĚTSKÝM HŘIŠTĚM
Letní pavilon s dětským hřištěm je situován do stávajícího krásného
arboreta. Měl by sloužit v dopoledních hodinách dětem navštěvující ZŠ,
jako venkovní učebna a samozřejmě veřejnosti.
2015-2018
1 mil. Kč
rozpočet obce, vhodný dotační titul
obec
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Název aktivity
Popis aktivity
Období realizace
Odhadované náklady
Zdroje financování
Zodpovědnost za řešení
vizualizace:

IV. ETAPA - ŠATNY A ZÁZEMÍ FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
Fotbalové šatny jsou situovány na místo stávajících šaten. Zázemí
fotbalistů je navrženo včetně venkovního posezení.
2015-2025
2 mil. Kč
rozpočet obce, vhodný dotační titul
obec
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Název aktivity
Popis aktivity
Období realizace
Odhadované náklady
Zdroje financování
Zodpovědnost za řešení
vizualizace:

V. ETAPA - ZASTŘEŠENÉ PÓDIUM S OBČERSTVENÍM
Vzhledem k tomu, že četné kulturní akce pořádané obcí jsou konány
v prostorech před fotbalovým hřištěm, tak návrhová studie řeší tyto
prostory využít pro stálé zastřešené pódium s občerstvením.
2015-2022
3 mil. Kč
rozpočet obce, vhodný dotační titul
obec
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Název aktivity

Popis aktivity
Období realizace
Odhadované náklady
Zdroje financování
Zodpovědnost za řešení
vizualizace:

VI. ETAPA - ROZŠÍŘENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH KOLEM
BUDOVY ZŠ
Jedná se o opravu stávající plochy (sv. šedá na situačním výkresu) a
rozšíření parkoviště z boční strany (vchod do knihovny)- tmavě šedá.
Zvolení povrchu (zámková dlažba, živice) je v řešení.
2015-2025
1 - 2 mil. Kč
rozpočet obce, vhodný dotační titul
Obec
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Název aktivity
Popis aktivity
Období realizace
Odhadované náklady
Zdroje financování
Zodpovědnost za řešení
vizualizace:

VII. ETAPA - ZPEVNĚNÉ PLOCHY PŘED FOTBALOVÝM
HŘIŠTĚM
Jedná se o prostor před hřištěm (hnědá barva na situačním snímku),
Zvolení povrchu (penetrační nátěr, živice …) je v řešení.
2015-2025
400 – 800 tis. Kč
rozpočet obce, vhodný dotační titul
obec
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Název aktivity
Popis aktivity
Období realizace
Odhadované náklady
Zdroje financování
Zodpovědnost za řešení
vizualizace:

VIII. ETAPA - CYKLOSTEZKA
Návrh cyklostezky začíná při vjezdu u školy a končí před kapličkou. Jedná
se o cca 300 m cyklostezky. V jedné nejužší části musí být řešena opěrnou
zdí.
2015-2018
0,8 – 1,2 mil. Kč
rozpočet obce, vhodný dotační titul
obec
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Název aktivity

Popis aktivity

Období realizace
Odhadované náklady
Zdroje financování
Zodpovědnost za řešení
vizualizace:

IX. ETAPA - PUMPTRACKOVÁ DRÁHA
Návrh umístění Pumptrackové dráhy je před fotbalovým hřištěm, jako
doplňující sestava pro využití volného času. Pumptracková dráha slouží
jako jedinečný nácvik rovnováhy, ovládání a získání dovedností na
jízdních kolech. Jízda na Pumptracku je bezpečná a zábavná a je vhodná
pro všechny věkové kategorie (předškolní děti, školáci, dospělí) a úrovně
dovednosti, druhů a velikosti kol. Pumptrack vytváří nový směr využití kol
a nabízí široké spektrum cílových skupin, minimální údržba, originální
odvětví sportu a trávení volného času, prevence kriminality.
2015-2020
0,5 – 1,2 tis. Kč (dle délky a druhu dráhy)
rozpočet obce, vhodný dotační titul
obec
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B.9

Rozvojové aktivity – BEZBARIÉROVÉ
CHODNÍKY NA ULICI HLAVNÍ V KRHOVÉ

9.1. Základní údaje:
Vzhledem k velké intenzitě automobilové dopravy na ulici Hlavní (silnice III. třídy č. 05720) by se měl rozvoj obce
zaměřit na zvýšení bezpečnosti chodců.
Občané jsou nuceni při cestě například na poštu, do obchodů, na obecní úřad, do školy a školky tuto komunikaci
několikrát přecházet. Zvlášť pak děti, které jdou do místní školy a školky jsou automobilovou dopravou ohroženy.
Zároveň se na ulici Hlavní nachází několik autobusových zastávek.
Bude tedy nutné vybudovat několik nových míst na přecházení, přechodů pro chodce a několik nových nástupišť
autobusových zastávek. Dále se musí vybudovat cca 450 m nového chodníku a zrekonstruovat cca 800 m
stávajícího. Samozřejmostí je úplná bezbariérovost všech těchto stavebních úprav.

9.2. Plánované rozvojové aktivity:
Název aktivity
Popis aktivity
Období realizace
Odhadované náklady
Zdroje financování
Zodpovědnost za řešení

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY NA ULICI HLAVNÍ V KRHOVÉ
Výstavba nových chodníků, rekonstrukce stávajících, vybudování nových
míst pro přecházení, přechodů pro chodce a nových nástupišť
autobusových zastávek.
2015 - 2020
zatím nejsou projektově připraveny
rozpočet obce, vhodný dotační titul
zastupitelstvo obce

fotodokumentace:
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B.10

Rozvojové aktivity – MÍSTNÍ KOMUNIKACE

10.1. Základní údaje:
Na katastru obce Krhová se nachází přibližně 22 km komunikací. Začátkem roku 2014 došlo společně
s odborníkem na silniční stavby k zmapování všech těchto místních komunikací. Byl vytvořen pasport o
momentálním stavu jednotlivých MK. Součástí této analýzy je i předběžný návrh způsobů oprav nebo údržby.
Na základě tohoto pasportu bylo prioritně rozhodnuto o nutnosti oprav dvou komunikací. Jednalo se o Ulici Na
Výsluní a Hrádky. Tyto rekonstrukce proběhly na konci roku 2014.

10.2. Rozvojové aktivity provedené v letech 2013-2014:
Název aktivity
Popis aktivity
Období realizace
Náklady
Zdroje financování
Zodpovědnost za řešení
fotodokumentace:

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ
Kompletní oprava místní komunikace Na Výsluní včetně řešení odvodu
dešťové vody.
2014
460 tis. Kč
rozpočet obce
obec

Ulice Na Výsluní (stav před opravou)

Ulice Na Výsluní (stav po opravě)
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Název aktivity
Popis aktivity
Období realizace
Náklady
Zdroje financování
Zodpovědnost za řešení
Fotodokumentace:

OPRAVA ČÁSTI MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA HRÁDKÁCH
Kompletní oprava místní komunikace na Hrádkách včetně řešení odvodu
dešťové vody.
2014
1 027 tis. Kč
rozpočet obce
obec

Ulice Hrádky (stav před opravou)

Ulice Hrádky (stav po opravě)

10.3. Plánované rozvojové aktivity:
Pro rok 2015 je naplánovaná oprava MK Pod Lesem. Na základě připomínek občanů bydlících na této ulici bude
tato akce zahrnovat rozšíření cesty a s tím související zemní práce na přilehlé mezi, řešení odvodu dešťové
vody, nový povrch a v neposlední řadě oprava propusti Rybníčkového potoka.
Další ulice, které se dočkají nového povrchu v roce 2015, jsou části ulice Luční a Bří Podmolů. To jsou ty
lokality, kde proběhla v loňském roce výstavba splaškové kanalizace v rámci ČŘB II.

Název aktivity

Popis aktivity
Období realizace
Náklady
Zdroje financování
Zodpovědnost za řešení

OPRAVA ČÁSTI MÍSTNÍ KOMUNIKACE POD LESEM,
LUČNÍ, BŘÍ PODMOLŮ
V roce 2015 je naplánovaná rekonstrukce místní komunikace Pod Lesem
(rozšíření, odvod dešťové vody, nový povrch, oprava propusti
rybníčkového potoku). Dále oprava ulic po stavbě kanalizace Luční a Bří
Podmolů.
2015
zatím není projektově připravená
rozpočet obce
obec
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Fotodokumentace:
Současný stav ulice Pod Lesem

Současný stav ulice Luční

Současný stav ulice Bří Podmolů

10.4. Rozvojové vize:
I v dalších letech se bude v rozpočtu obce počítat s určitou částkou na opravy dalších místních komunikaci.
Podkladem pro plánování je Zpráva o stavu místních komunikací v obci Krhová a předběžný návrh řešení oprav.
(Viz. níže)

Přílohou tohoto rozvojového dokumentu je Zpráva o stavu místních komunikací
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B.11

Rozvojové aktivity – KANALIZACE

11.1. Základní údaje:
V průběhu minulých let se postupně v Krhové budovala splašková kanalizace. V dnešní době je
odkanalizováno zhruba 80% nemovitostí v obci a kanalizace je napojena na ČOV. Poslední větší rozšíření
kanalizační sítě proběhlo v rámci akcí ČŘB I (2005 - 2006) a ČŘB II (2014). Jednalo se o regionální projekt
v uceleném povodí Bečvy pod hlavičkou Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko.
Stávající situace (červeně – stávající kanalizace):
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11.2. Rozvojové aktivity provedené v letech 2013-2014:
V roce 2013 probíhala projektová příprava pro akci v rámci ČŘB II. Vlastní realizace se uskutečnila na
podzim roku 2014. Jednalo se o rozšíření kanalizace v lokalitě Měšečky a Osyčí II (ulice Bří Podmolů a
ulice Luční). Délka budované kanalizace činila 595 m a připojeno bylo 20 nemovitostí. Investorem bylo
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV), jehož členem je Obec Krhová od 4.6.2013.
Název aktivity
Popis aktivity
Období realizace
Náklady
Zdroje financování
Zodpovědnost za řešení
fotodokumentace:
Ulice Luční

Dílčí stavba projektu Čistá řeka Bečva II s názvem:
49.21 Kanalizace Krhová – Měšečky a Osyčí II
rozšíření splaškové kanalizace v lokalitě Měšečky a Osyčí II (ulice Bří
Podmolů a ulice Luční).
2014
2 804 tis. Kč, spoluúčast obce 782 tis. Kč
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV), rozpočet obce
SOMV, obec

Ulice Bří Podmolů
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11.3. Plánované rozvojové aktivity:
Název aktivity

Rozšíření splaškové kanalizace do neodkanalizovaných
lokalit obce.

Popis aktivity

prioritně se jedná o rozšíření kanalizace v ulici Barvířka (celková délka
cca 352 m, předpokládaný počet domovních přípojek cca 19) a v ulici Ke
Studánce (celková délka cca 275 m, předpokládaný počet domovních
přípojek cca 16)

Období realizace
Odhadované náklady
Zdroje financování
Zodpovědnost za řešení
fotodokumentace:

2016-2017 projekt, 2018-2020 realizace
zatím nejsou projektově připraveni
rozpočet obce, vhodný dotační titul
zastupitelstvo obce
Ulice Barvířka

Ulice Ke Studánce

Ostatní rozvojové aktivity v neodkanalizovaných částech obce budou řešeny v návaznosti na další
rozvojový plán.
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B.12

Rozvojové aktivity – ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ

12.1. Základní údaje:
Sběr, svoz a odstranění směsného komunálního a separovaného odpadu v obci Krhová zajišťuje na
základě smluvního vztahu společnost TS Valašské Meziříčí s.r.o. Tato firma provádí svoz popelnic od
občanů 1 x týdně. Dále zajišťuje odvoz separovaného odpadu ze čtyř míst, kde jsou nádoby na plasty
(1 x týdně), papír (1 x týdně), bílé a barevné sklo (1 x měsíčně). Kromě toho probíhá 1 x měsíčně pytlový
svoz plastů přímo od domů občanů.
Další službou je přistavení velkoobjemových kontejnerů (5 ks) a kontejnerů na nebezpečný odpad
(2 ks) dvakrát do roka v rámci jarního a podzimního úklidu. Na likvidaci velkoobjemového odpadu
můžou občané Krhové využít kdykoliv služeb sběrného dvora, který se nachází v areálu firmy
TS Valašské Meziříčí s. r. o.
Obec v roce 2014 odkoupila nádoby na směsný komunální odpad a správu těchto nádob provádí ve
vlastní režii.

12.2. Rozvojové aktivity provedené v letech 2013-2014:
Stanoviště pro nádoby na separovaný odpad u kapličky bylo přemístěno do prostor před fotbalovým
hřištěm, kde byly provedeny pro tento účel terénní úpravy.

Další aktivitou, která povede ke snížení množství odpadu v popelnicích občanů je nákup
kompostérů pro likvidaci bioodpadu. Na nákup těchto kompostérů se podařilo získat
dotaci. Koncem roku 2014 došlo k rozdání mezi občany na základě smlouvy o výpujčce.
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12.3. Plánované rozvojové aktivity:
Plánovanou rozvojovou aktivitou v oblasti odpadového hospodářství je upravit stávající stání pro
nádoby na separovaný odpad a rozšířit počty těchto míst. Další aktivitou je vybudovat sběrné místo
v nově koupeném areálu Gybas, kde kromě velkoobjemového odpadu bude možno zdarma uložit
veškeré elektrospotřebiče do velkokapacitních kontejnerů (zpětný odběr - Elektrowin a Asekol,
Ekolamp).
Situace:
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B.13

Rozvojové aktivity – HŘBITOV

13.1. Základní údaje:
Krhovský hřbitov se nachází mimo zastavěnou plochu obce na pozemku p. č. 1140 v k. ú. Krhová a má
celkovou rozlohu 4973 m² včetně přilehlého parkoviště. Celý areál je oplocen ocelovým pletivem a ze
tří stran je vysázen stále zeleným živým plotem.
Momentálně se zde nachází 202 dvojhrobů, 63 jednohrobů, 23 urnových míst a 15 epitapů. Na
pozemku hřbitova je postavena budova márnice, která momentálně slouží jako skladiště. Stav márnice
vyžaduje buďto celkovou rekonstrukci nebo demolici. Příjezd ke hřbitovu je zajištěn místní komunikací
z ulice Pod Kmeněm. Před vstupem je k dispozici malé parkoviště pro automobily návštěvníků.
Situace:

Fotodokumentace:

13.2. Rozvojové vize:
Protože parkoviště před hřbitovem nemá s ohledem na dnešní automobilový provoz patřičnou kapacitu, tak je
prioritní vytvoření projektu na rozšíření tohoto parkoviště a jeho následné vybudování.
Je na zvážení, zda v budoucnu by nebylo vhodné na místo stávající márnice vybudovat malou kapli, kde by se
mohly sloužit zádušní mše. Tím by odpadl smuteční pochod od stávající kaple ve středu obce.
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B.14

Rozvojové aktivity – VODOVOD KULÍŠEK

14.1. Základní údaje:
Obec převzala do svého majetku individuální zdroj pitné vody v lokalitě Krhová-Kulíšek. Toto
prameniště pitné vody se nachází na pozemku p. č. 1595/1 v k. ú. Krhová. Na tento vodovod je napojeno
6 nemovitostí. Z toho 4 mají charakter rodinných domů a další 2 jsou vlastníky (chataři) využívány pouze
občasně, většinou ve dnech pracovního klidu.
Realizace vodovodu byla provedena v 80 - tých letech minulého století. Rozvod pitné vody je zajištěn
z rozvětveného polyetylenu rPE Js 63/42 o Jt 10 v celkové délce 666 m. Součástí rozvodů je vodoměrná
šachta vybudovaná 47 m pod jímacími studnami o světlosti 90 x 150 cm a vodovodní přípojky, které
jsou napojeny na hlavní řád vodovodu pomocí T – kusů.
Pro vodní zdroj Krhová – Kulíšek (č. hydrologického pořadí: 4 -11- 01 – 119, hydrologický rajón: 163) je
využíváno pouze přirozené filtrace podzemní vody. Nezbytnou technologickou úpravou zdroje je
hygienické zabezpečení desinfekce pomocí automatického dávkovače chlornanu sodného.
Situace:

Fotodokumentace:
Prameniště Krhová – Kulíšek

Automatický dávkovač chlornanu sodného
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Vodoměrná šachta

Vodoměr ve vodoměrné šachtě

14.2. Plánované rozvojové aktivity:
Zadání posudku odbornému subjektu pro řešení vodohospodářských staveb, jehož obsahem by mělo
být posouzení současného stavu s návrhem potřebné rekonstrukce celého vodovodního díla.
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B.15

Rozvojové aktivity – BYTOVÉ DOMY
V KRHOVÉ

15.1. Základní údaje:
Krhová má tři lokality bytových domů tzv. „bytovky“:
- Bytové domy u přejezdu
- Bytové domy ve středu obce (u obchodu Hruška)
- Bytové domy na Hrádkách

Majetkové právní vztahy pozemků kolem bytových domů jsou nesjednoceny. Některé vlastní obec
(pronajímá je vlastníkům bytových jednotek pro zahrádky), některé pozemky vlastní stát a jen v málo
případech jsou pozemky kolem bytových domů ve vlastnictví tzv. „sdružení vlastníků“.
Příjem obce z pronajatého pozemku je v průměru 200,- Kč/rok. Což je velmi zanedbatelná částka, když
vezmeme v potaz četnou administrativu s těmito úkony, nemá pro obec žádný užitek. Návrh řešení je
převod pozemků ve vlastnictví obce na sdružení vlastníků jednotlivých domů a to za úplatu či
bezúplatně. Veškeré majetkoprávní kroky v tomto směru podléhají rozhodnutím Zastupitelstva obce
Krhová.
V případě pozemků ve vlastnictví státu, je zde cesta delší. V případě, že stát převede pozemky na obec,
tak podmínkou tohoto převodu je mimo jiné závazek, že ve stanovené lhůtě (10-15 let) pozemky
nebudou prodány či směněny. To znamená, že k převodu těchto pozemků na sdružení vlastníků, může
dojít až po stanovené lhůtě. Veškeré majetkoprávní kroky v tomto směru podléhají rozhodnutím
Zastupitelstva obce Krhová.

15.3. Plánované rozvojové aktivity:
Mimo vyřešení majetkoprávních vztahů se v oblasti bytových domů ve středu obce nabízí možnost
využití obecního pozemku (p.č. 341 k.ú. Krhová) před odbočkou k obchodu Hruška. Navrženo je
zbudování parčíku s dětským hřištěm. Vzhledem k tomu, že dětské hřiště by sousedilo s frekventovanou
hlavní komunikací, musí se v budoucích letech hledat náhradní řešení s případným odkoupením
sousedícího pozemku přes potok.
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Název aktivity
Popis aktivity
Období realizace
Náklady
Zdroje financování
Zodpovědnost za řešení
Situace:

PARČÍK S DĚTSKÝM HŘIŠTĚM - návrh řešení, projekt,
realizace
Jedná se o využití pozemku p.č. 341 ve vlastnictví obce pro parčík a
případně pro dětské hřiště.
2015-2018 návrh řešení + projekt, 2018 – 2020 realizace
1 – 1,5 mil. Kč
rozpočet obce
zastupitelstvo

Vizualizace:
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B.16

Rozvojové aktivity – MAJETKOPRÁVNÍ
VZTAHY NA UL. POLNÍ A NA UL. LOMENÁ

ULICE POLNÍ:
Jedná se o lokalitu Krhová - Měšečky, kde v minulosti proběhla výstavba nových rodinných domů a kde
dle územního plánu bude s největší pravděpodobností výstavba pokračovat.
Zástavba této lokality proběhla bez zpracování předešlé odborné územní studie, která by komplexně
řešila širší vztahy a především dopravní a technickou infrastrukturu. Tento fakt má dopad na každého
obyvatele, který zde vlastní nemovitost. Dotčení obyvatelé jsou pravidelně postiženi přívaly
neodváděné dešťové vody, příjezdová komunikace je v havarijním stavu, stejně jako neexistence
veřejného osvětlení apod.
Tato lokalita zahrnuje celkem 5 pozemků určených pro komunikaci (p.č. 303/2, 303/3, 301/7, 375/30,
375/2) a jsou vedeny v katastru nemovitostí jako orná půda či zahrada v režimu zemědělského půdního
fondu. Pozemků sousedících s pozemky určených pro komunikaci je celkem 24 (p.č. 303/4, 303/5,
303/6, 301/3, 301/1, 375/15, 375/11, 375/37, 375/33, 301/6, 302/5, 302/4, 302/3, 302/2, 375/22,
375/34, 375/68, 375/70, 375/43, 375/69, 375/36, 375/42, 375/35, 375/41). Všechny pozemky včetně
pozemků určených pro komunikaci jsou plně v soukromém vlastnictví. Návrh řešení včetně finanční
účasti na realizaci předmětu zájmu je tedy taktéž plně v rukou soukromých vlastníků.
Obec, v rámci poskytování veřejných služeb, může na základě rozhodnutí zastupitelstva, zvážit převzetí
komunikace (nikoliv orné půdy či zahrady) do svého vlastnictví. Důraznou podmínkou je však vyřešení
majetkoprávních vztahů k pozemkům pro komunikaci, zproštění jakéhokoli omezení či závazků
k pozemkům pro komunikaci a především zpracovaní návrhu financování ze strany dotčených
soukromých vlastníků či sdružení vlastníků na výstavbě komunikace, nutného odvodnění a zbudování
veřejného osvětlení včetně zpracování projektové připravenosti.
Důvod proč je tato lokalita řešena v rámci tohoto rozvojového dokumentu:
1) V rozvojovém plánu obce by měly být zmapovány všechny problémy území obce. Problém této
lokality se týká 24 vlastníků nemovitostí a může se označit jako letitý neřešený problém vyúsťující
v započetí mnohých sousedských sporů.
2) Ujasnění daného faktu, že veškeré pozemky jsou v soukromém vlastnictví a tedy veškeré podněty,
návrhy řešení musí vzejít z řad vlastníků, nikoliv ze strany obce.
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Situace:

Fotodokumentace:
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ULICE LOMENÁ:
Stejně jako v předchozí lokalitě, i na ulici Lomená nebyla dopředu zpracována žádná odborná územní
studie, která by vyřešila širší vztahy a především dopravní a technickou infrastrukturu. Dokonce v této
lokalitě není ani zpracován geometrický plán na oddělení pozemků pro komunikaci.
Stávající stav:
Místní (obecní) komunikace končí pozemkem p.č. 100/1, tento pozemek je veden jako „místní
komunikace“ v pasportu komunikací s označením „21c“. Dále jsou pozemky plně v soukromém
vlastnictví viz. níže situace. Dotčeno je celkem 19 vlastníků, užívající „komunikaci“, která není
geometricky zaměřena, části této „komunikace“ jsou součástí jednotlivých parcel patřících k rodinným
domům.
K vyjasnění majetkoprávních vztahů zajistila obec konání informativní schůzky (schůzka se konala dne
3.9.2014 v jídelně ZŠ). Obec, v rámci poskytování veřejných služeb, může na základě rozhodnutí
zastupitelstva, zvážit převzetí komunikace (nikoliv části pozemků bez geometrického oddělení
pozemků pro komunikaci) do svého vlastnictví. Důraznou podmínkou je však vyřešení majetkoprávních
vztahů k pozemkům pro komunikaci, zproštění jakéhokoli omezení či závazků k pozemkům pro
komunikaci a především zpracovaní návrhu financování ze strany dotčených soukromých vlastníků či
sdružení vlastníků na výstavbě komunikace, nutného odvodnění a zbudování veřejného osvětlení
včetně zpracování projektové připravenosti.
Důvod proč je tato lokalita řešena v rámci tohoto rozvojového dokumentu:
1) V rozvojovém plánu obce by měly být zmapovány všechny problémy území obce. Problém této
lokality se týká 19 vlastníků nemovitostí a již nyní se může označit jako letitý neřešený problém
vyúsťující v započetí mnohých sousedských sporů.
2) Ujasnění daného faktu, že veškeré pozemky jsou v soukromém vlastnictví a tedy veškeré podněty,
návrhy řešení musí vzejít z řad vlastníků, nikoliv ze strany obce.
Fotodokumentace:
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Situace:
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B.17

Rozvojové aktivity – LAGUNA HRÁDKY

17.1. Základní údaje:
Obec Krhová je vlastníkem pozemku p.č. 1948/1 o výměře 22017 m². Tento pozemek je složen z části
tzv. „bývalé laguny“. Jedná se o původní lagunu, z níž byla odvedena voda zemním příkopem směrem
do potoka Zhrádek. Druhou část tohoto pozemku tvoří rekultivovaná skládka komunálního odpadu.
Přístupovou komunikaci k tomuto pozemku tvoří účelová komunikace ve vlastnictví Města Valašského
Meziříčí.

17.2. Rozvojové vize:
Zatím nejsou zpracovány rozvojové vize váznoucí k vlastnictví tohoto pozemku. Předpokládáme
spolupráci a aktivitu ze strany spolku „Hrádky beze skládky, z.s.“ v němž jsou mimo jiné zainteresováni
obyvatelé bydlící blízko předmětného pozemku.
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B.18

Rozvojové aktivity – PODPORA TJ JISKRA
KRHOVÁ

18.1. Základní údaje:
Tělovýchovná jednota Jiskra Krhová byla založena již v roce 1940. Aktuálně jsou aktivní 4 oddíly - oddíl
kopané, tenisu, badminton a volejbalu. Sportovní aktivity probíhají na fotbalovém hřišti, tenisových
kurtech a v místní tělocvičně.
TJ JISKRA Krhová je vlastníkem pozemků dvou antukových kurtů, přilehlé asfaltové plochy a objektu
tělocvičny. Obec Krhová je vlastníkem pozemků fotbalové hřiště a přilehlých prostor, které TJ JISKRA
Krhová pronajímá na základě nájemní smlouvy za cenu 100,- Kč/ rok. Doba nájmu je na dobu určitou
do roku 2035.
Situace:
Tělocvična

Fotbalové hřiště
Asfaltová
plocha

Dva antukové kurty
Prostor před hřištěm
a fotbalové kabiny

Pozemky ve vlastnictví TJ Jiskra
Krhová

Pozemky ve vlastnictví obce
Krhová
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18.2. Rozvojové aktivity provedené v letech 2013-2014:
Obec Krhová od samého začátku své samostatné existence (to je od roku 2013) finančně podporuje
provoz a činnost TJ JISKRA formou veřejné finanční podporou přímo z rozpočtu obce.
údaje z
rozpočtu na
rok:

2013

popis podpory:
provoz a údržba tělocvičny, fotbalových kabin
provoz a údržba fotbalového hřiště
příspěvek na děti
Celkem

výše podpory:
113 800 Kč
20 000 Kč
40 000 Kč
173 800 Kč

údaje z
rozpočtu na
rok:

popis podpory:
výše podpory:
provoz a údržba tělocvičny, fotbalových kabin
113 800 Kč
provoz a údržba fotbalového hřiště
20 000 Kč
příspěvek na děti
40 000 Kč
2014
spoluúčast obce na projektu "Rekonstrukce víceúčelového hřiště"
200 000 Kč
Celkem
373 800 Kč
poznámka: Žádost o dotaci nebyla úspěšná, 200 tis. Kč nebylo použito pro TJ JISKRA.
údaje z
rozpočtu na
rok:
popis podpory:
výše podpory:
provoz a údržba tělocvičny, fotbalových kabin
115 000 Kč
provoz a údržba fotbalového hřiště
20 000 Kč
příspěvek na děti
40 000 Kč
2015
spoluúčast obce na projektu "Rekonstrukce víceúčelového hřiště"
200 000 Kč
spoluúčast obce na projektu "Zavlažování fotbalového hřiště"
125 000 Kč
Celkem
500 000 Kč
poznámka: V případě neúspěchu žádost o dotaci na hřiště bude 200 tis. Kč uvolněno pro potřeby
TJ JISKRA.

18.3. Rozvojové aktivity členů TJ JISKRA v letech 2013-2014:
Členové TJ v průběhu let 2013 – 2014 vyměnili v tělocvičně neúsporné a málo svítící osvětlení, provedli
zateplení oken a dřevem obložili přilehlou klubovnu. V areálu fotbalového hřiště svépomocně a za
přispění sponzorů opravili fasádu fotbalových šaten, přistavěli dřevěnou pergolu a odstranili
nevyhovující zábrany za fotbalovými bránami.
Fotodokumentace:
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18.4. Rozvojové vize členů TJ JISKRA:
Plánovanou rozvojovou aktivitou vedení TJ je vzhledem k špatnému stavu asfaltové plochy
u tělocvičny celková regenerace tohoto areálu. Pro finanční náročnost celé této akce je nutné rozdělit
ji na více etap. Pro realizaci těchto etap bude nutná dotační podpora, podpora obce a sponzorů.
Podpora jednotlivých etap rozvoje TJ JISKRA bude podléhat rozhodnutím Zastupitelstva obce Krhová.

První etapa - výstavba víceúčelového kurtu pro tenis, volejbal, nohejbal
a košíkovou

Rozvržení etap

Ilustrační foto

Druhá etapa - oprava stávajícího asfaltového povrchu
Asfaltová plocha bude vhodná pro různá sportovní odvětví (kola, in-line bruslení, skateboard, nohejbal
apod.). Při pořádání různých společenských akcí v tělocvičně může plocha sloužit jako parkoviště.
Rozvržení etap

Ilustrační foto
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Třetí etapa - oprava stávajícího asfaltového povrchu před tenisovou zdí
Tenisová zeď je nyní použitelná jen s jedné strany, kde je méně místa. Zeď se dá využívat k nácviku
tenisových úderů, kopů atd.
Rozvržení etap

Ilustrační foto

Čtvrtá etapa - výstavba sportovních šaten s menším zázemím
Rozvržení etap

Ilustrační foto
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