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Úvod
Strategie je vytvořena na základě reálných potřeb zjištěných na základě průzkumu, přístup k
tvorbě strategie je založen na hodnocení vztahu mezi potřebou, předpokládaným naplněním,
reálným přínosem a dopady strategie. Při tvorbě strategie byly zohledněny vzájemné vztahy a
vazby v území s ohledem na možná rizika.

ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE
Obec Horní Město se rozkládá na 3162 ha a je nejvýše položenou obcí Rýmařovska v
nadmořské výšce 675m.
Historie obce
Na území obce se dříve nacházely doly na stříbro. Již v r. 1398 se zde rozkládala osada
Hankštejn. Město bylo založeno jako svobodné královské horní město v r. 1580 za císaře
Rudolfa H. Svědčí o tom nápis vyrytý na hřbitovním kříži v Horním Městě.
Nejstarší doklady o dolování jsou zde od r. 1402. Právě v době Ederů dolování rozkvétalo,
proto císař udělil zdejším panům určité výhody a nový důlní řád. Nová ložiska byla objevena
na sever od Skal - Hankštejn - to jsou nynější Stříbrné Hory, tehdy Najfung. Kolem r. 1542 se
usadilo nad Skalami 6 hornických rodin, postavilo si zde své domy a právě těmto horníkům
byl udělen nový hornický řád a těchto 6 domů bylo později v r. 1580, za Rudolfa II. povýšeno
na svobodné císařské horní město s názvem Bergstadt - Hangstein. Časem zůstal jen název
Bergstadt - to je Horní Město. Tím byl dán začátek vzniku Horního Města, které se začalo
rozrůstat díky císařským výsadám. Původní vesnice Hankštejn začala upadat, lidé se začali

věnovat zemědělství. Horní Město převzalo hornickou tradici. Dolování bylo provázeno
střídavým štěstím až do poloviny minulého století. Zlaté žíly byly už vybrány a zůstaly jen
barevné kovy. V r. 1955 se znovu projevil zájem o obnovu dolování a prováděl se zde průzkum
až do r. 1969. Brzy se však ukázalo, že těžba je nákladná a tak poslední vozík vyfáral 30.9.1970.
Dominantou obce je kostel sv. Marie Magdaleny z r. 1611, součástí interiéru jsou unikátní
malby malíře Weintritta zr. 1690.

1. Území
K obci Horní Město patří 4 místní části - Skály, Stříbrné Hory, Rešov a Dobřečov.
Skály
Skály, dříve Hankštejn, byla stará hornická osada, která se uvádí v listinách už v r. 1398. Je
tedy starší než Horní Město. Kostel, zasvěcen sv. Václavu, byl postaven v r. 1812, je pěkně
klenutý a má pěknou věž a průčelí. Obraz namaloval už pro první kostel známý barokní malíř
Jan Kryštof Handke (1749).
Stříbrné Hory
Stříbrné Hory, dříve Najfung, také stará hornická osada. Název jednoho pahorku Silber-Berg,
tzn. Stříbrná Hora ukazuje, že se zde těžilo stříbro. Obec byla založena 1542 právě u těchto
dolů. Kaple byla postavena až v letech 1769 až 1773. Kaple má hlavní oltář neogotický, je
vyřezán z třešňového dřeva a vyzdoben figurkami 12 apoštolů.
Ferdinandov
Ferdinandov byla osada obce Stříbrné Hory. Osadu založil roku 1755 hrabě Ferdinand
Harrach pro své kolonisty z Krušných Hor. Pracovali v Janovické manufaktuře a v lese. Bylo
zde asi 12 domů, hospoda a kaple. Roku 1965 byla osada zrušena a název zmizel ze seznamu
obcí.
Rešov
Farnost Rešov existovala už před rokem 1350, další písemná zmínka je v seznamu obcí
rabštejnského panství z r. 1398. Rešov byl samostatnou obcí se 180 obyvateli, měl jednotřídní
mateřskou školu, obchod a hostinec. Krajina se známou národní přírodní památkou
„Rešovské vodopády" je hojně navštěvována turisty. V současné době se jedná spíše o
rekreační oblast.
Dobřečov
Dobřečov leží na nejvyšším kopci krajiny nad Horním Městem - Špičák 777 m nad mořem.
Obyvatelé se živili dolováním železné rudy, prací v lese a pastevectvím. V Dobřečově byla
dvoutřídní škola, obchod, pošta a hostinec. V současné době se jedná spíše o rekreační oblast
s nádhernou vyhlídkou do krajiny.

2. Obyvatelstvo
Z hlediska dlouhodobého vývoje počtu obyvatel je pro obec charakteristické trvalé snižování
počtu obyvatel. Tento negativní trend vyplývá z výrazného poklesu porodnosti a stěhování
obyvatelstva za prací do velkých měst či jiných pracovně zajímavějších částí ČR.

Demografický vývoj:
Stav k: 1.1.2020
1.1.2019
1.1.2018

833 obyvatel
840 obyvatel
845 obyvatel

Obyvatelé k 1.1.2020:
z toho: ženy
muži

833 obyvatel
413
49,58%
420
50,42%

Struktura obyvatel k 1.1.2019
Počet
bydlících
obyvatel

Počet obyvatel ve věku

0-14 let

15-59 let

60-64 let

65 a více let

Celkem

833

124

459

79

171

Muži

420

68

239

43

71

Ženy

413

56

220

36

100

Zdroj: marika Horní Město
Spolková, osvětová a informační činnost:
- SDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
- Svaz tělesně postižených Horní Město
- TJ Baník Horní Město z.s. – oddíl kopané
- TJ Horní Město stolní tenis
- HC Horní Město oddíl hokejistů
- HoMe fotoklub AČR Horní Město
- Hornický spolek Horní Město z.s.
- Stáj Kincl z.s. Skály
- Kynologický klub Dobřečov

3. Hospodářství
Ekonomická situace:
- zemědělství, lesnictví, rybářství
- zpracovatelský průmysl
- stavebnictví
- velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
- doprava a skladování
- ubytování, stravování, pohostinství
- činnosti v oblasti nemovitostí
- profesní, vědecké a technické činnosti
- kulturní, zábavní a rekreační činnosti
- ostatní činnosti
- státní organizace – počet subjektů
- obchodní společnosti – počet subjektů
- podnikatelé – fyzické osoby – počet subjektů
- svobodná povolání – počet subjektů
- ostatní právní formy – počet subjektů
- počet subjektů bez zaměstnanců
- počet subjektů s 1-9 zaměst. – mikropodniky
- počet subjektů s 10-49 zaměst. – malé podniky

14
10
30
9
5
5
1
5
2
8
1
13
148
7
23
60
9
4

Druhy pozemků:
- celková výměra pozemku (ha)
- orná půda (ha)
- zahrady (ha)
- trvalé travní porosty (ha)
- zemědělská půda (ha)
- lesní půda (ha)
- vodní plochy (ha)
- zastavěné plochy (ha)
- ostatní plochy (ha)
- koeficient ekologické stability (%)

3547
399,92
24,8
1637
2061,8
838
9,7
21,5
231,7
3,84

Zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/
Trh práce
Uchazeči o práci – počet
uchazeči
o práci

OZP

Celkem

55

14

Muži

32

Ženy

23

mladistvýc
h

věku
1824
let

věku
50
let a
více

absolventi

základní
st.vzdělání

vyučení

0

8

28

1

18

28

6

10

0

5

20

1

10

18

2

4

0

3

8

0

8

10

4

s
maturitou

Počet uchazečů – dosažitelní (data pro rok 2019)
Celkem

21

Muži

9

Ženy

12

Míra registrované nezaměstnanosti dosažitelných uchazečů (data pro rok 2019)
Celkem

3,80%

Muži

-0.759 %

Ženy

4,56%

Zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce

4. Infrastruktura
Technická infrastruktura
Zajištění kvalitních podmínek pro bydlení je základní podmínkou udržitelného rozvoje
venkova. Bez dostupnosti základní technické infrastruktury bude i nadále docházet
k postupnému vylidňování zejména u mladší generace, která požaduje vyšší standardy bydlení,
než mnohé obce v současnosti nabízejí.
Technická vybavenost:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pošta
PSČ
Veřejný vodovod
Kanalizace
ČOV
Plynofikace obce
Skládka komunálních odpadů
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů
Hasičský záchranný sbor
Sbor dobrovolných hasičů obce
Požární nádrž
Požární hydrant
Obvodní oddělení policie ČR
Detašované pracoviště policie
Městská, obecní policie

Dopravní infrastruktura
• Zastávka dálkové linky

1
79344
ano
ano
ano
ne
ne
ano
ne
ano
ne
ne
ne
ne
ne

ne

•
•

Zastávka linky místního významu
Stanice (zastávka) vlaku

ano
ne

V samotné obci se nenachází žádná z komunikací dálničního typu; je zde silnice II. třídy (v
majetku kraje): II/370 (Libina –) Tvrdkov – Rýmařov – Břidličná (– Valšov).
Dále cyklotrasy:
Č. cyklotrasy 6053 – trasa Haukovice - Rešov - Sovinec - Jiříkov, rozc.
Č. cyklotrasy 6143 – trasa Skřítek - Janovice – Skály

5. Vybavenost
Bydlení – domovní fond
Trvale obydlené domy
Trvale obydlené domy - rodinné domy
Neobydlené obydlené domy celkem
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci
Průměrné stáří trvale obydlených domů

240
210
93
72
60.68

Školství a vzdělávání
Vzdělanost obyvatel představuje významný faktor ovlivňující hospodářské podmínky a
soudržnost obyvatel obce.
- mateřská škola
- ZŠ 1.-5. ročník

ano
ano

Zdravotnictví
Co se týče zdravotnických zařízení, 1x týdně do obce jezdí praktický lékař pro dospělé.
Sociální péče
V obci se nenachází žádná ze zařízení sociálních služeb. Osoby vyžadující speciální péči
mohou využít služby Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově.
Kultura
V obci a přilehlých částech se nachází:
- 1x veřejná knihovna
- 4x hřbitov
- 5x sakrální stavby
- 2x hřiště (s provozovatelem nebo správcem)
- 1x tělocvična (včetně školních s přístupem veřejnosti), 1x cvičební zrcadlový sál
v kulturním domě

Kulturní a ostatní památky v obci:
Kostel sv. Marie Magdaleny v Horním Městě - byl postaven v letech 1611 a 1612 z
kamene. Postavil jej Ondřej Hofmann z Grunbiichlu a Střekova. Ale brzy, 9.9.1659 udeřil
blesk do kostela, takže vyhořela střecha a strop. Hned za rok byl obnoven a do nové věže byl
zasazen pískovcový portál, kde je tato historie zaznamenána.
Kostel je zasvěcen sv. Marii Magdaleně. Kolem kostela byl původně i hřbitov až
do r. 1842. K presbytáři kostela byla přistavěna roku 1741 kaple sv. Anny.
Farní budova v Horním Městě byla postavena v r. 1697. Generální oprava byla v letech 1865
až 1866 a dnešní vzhled fasády je z r. 2003.
Filiální kostel svatého Václava ve Skalách - byl dřevěný a postaven podle pověsti
svobodnou slečnou Sidoníí Heidenreichovou, jak svědčí náhrobní kámen, umístěny na zdi u
hlavního oltáře.
Nynější kostel byl postaven v r. 1812. Je pěkně klenutý, má i svou pěknou věž a průčelí.
Kaple ve Stříbrných Horách - byla postavena až v letech 1769 až 1773. Kaple má hlavní
oltář neogotický, je vyřezán z třešňového dřeva v roce 1897 místním tkalcem Klestilem. Je
vyzdoben figurkami 12 apoštolů.
Kostel sv. Kateřiny v Rešově - původně byl postaven dřevěný, ten však brzy vyhořel,
protože do něj uhodil blesk. Na svátek Nanebevstoupení Páně shořelo 34 domů, také fara a
kostel. Brzy na to byl postaven kostel znovu a to v nynější podobě.
Kaple sv. Jana Křtitele - stojí na horním konci vesnice Dobřečov (obec Horní Město) . se
několik let, od 1847, a posvěcena byla roku 1853. Ještě předtím zde byl hřbitov a malá
zvonice.
Od počátku 60. let 20. století obec dosti upadala a trpěla stálým úbytkem obyvatel. Kaple se
díky tomu začalo využívat k bohoslužbám jen příležitostně.
Na hřbitově u kostela je ještě několik hrobů se zachovanými náhrobky původních německých
obyvatel.
Sport a volnočasové aktivity
Za turistikou je lze možné jít na:
Špičák u Dobřečova (778 m n. m.) - spolu se sousední Dobřečovskou horou (809 m n.m.) a
na ni k SSV navazující Kamennou horou (799 m n.m.) tvoří z pohledu od Rýmařova táhlý
hřeben na severozápadním obzoru. Vrcholek Špičáku je skalnatý, mírně zarostlý.
Přístup: Špičák leží poblíž červeně značené turistické cesty mezi Rabštejnem a Rešovskými
vodopády, od kostela v Dobřečově k němu vede červená významová značka, známé
psaníčko.
Rešovské vodopády - v blízkosti osady protéká říčka Huntava, která tvoří Rešovské
vodopády. Rešovské vodopády jako národní přírodní památka byla vyhlášena r 1966.
Chráněny jsou i přirozené porosty na okolních skalách. Patří k nejvýraznějším v naší
republice a společně s celým územím národní přírodní památky tvoří ojedinělý přírodní
krajinný segment. Jeho celková výměra činí 71,61ha a nejcennější částí zájmové lokality je
asi 200 m dlouhá a 6 - 10 m široká soutěska se stupni vodopádů, vývařišti, tůňkami a
evorzními tvary (obří hrnce). Některé odborné materiály je přirovnávají ke Slovenskému ráji.
Jsou položeny v romantickém kaňonovitém údolí říčky Huntavy a tvoří je dvě kaskády.
Návštěvníci si tuto krásnou podívanou nemohou nechat ujít. Po přívalových deštích z roku
2020 získaly nový vzhled, koryto potoka je nyní širší a dává celé trase nový zajímavý nádech.

Hornická naučná stezka - hornictví se řadí k nejstarším druhům lidské činnosti. Od
okamžiku, kdy pravěcí lidé někdy před 600 000 či více lety vyrobili první kamenné nástroje,
začal jejich trvalý zájem o přírodní zdroje. Ve středověku pak patřilo území našeho státu k
hlavním producentům zlata a stříbra v Evropě.
S přispěním místních organizací vznikla Hornická naučná stezka „Za slávou horního Města
Hankštejna“ se svými 17-ti zajímavými zastaveními, vedenými po místech slavné hornické
minulosti. Stezka byla financována z prostředků 10. výzvy Revolvingového fondu
Ministerstva životního prostředí a je takříkajíc první fází projektu hornického skanzenu, který
bude završen zpřístupněním historické štoly Petrův obzor a sv. Antonína Paduánského
veřejnosti.

6. Životní prostředí

Ochrana životního prostředí
Odpadové hospodářství
Odpadové hospodářství je jednou z mnoha problematik, které v současné době řeší všechny
obce. Jedná se hlavně o povinnosti obcí jako původců odpadů a také povinnosti při zajištění
nakládání s odpady, zajištění jeho financování a mnohé další. Obce a města mají povinnost
zajistit nakládání s:
● odpady pocházejícími od občanů žijících na jejich území,
● odpady vzniklými při jejich samotné činnosti,
● odpady pocházejícími od malých firem a živnostníků, kteří jsou zapojeni do
jejich systému odpadového hospodářství.
Obec Horní Město využívá svozovou firmu SUEZ CZ a.s., která působí ve svozu většiny
odpadů na území Rýmařovska, ale sídlo má v Šumperku.
Hlavní náplní činnosti společnosti SUEZ CZ a.s. je zajišťování komplexních služeb v oblasti
odpadového hospodářství, ekologického poradenství, projektování, zřizování, výstavby a
provozování zařízení pro nakládání s odpady včetně svozu a separace odpadů.
Ochrana ovzduší
Znečištění venkovního ovzduší je nejčastěji vyvoláno směsí znečišťujících látek emitovaných
z celé řady zdrojů: významné stacionární průmyslové a technologické zdroje, doprava,
zemědělství a plošné zdroje (souhrn malých zdrojů např.: lokálních topenišť). Ke znečištění
ovzduší na místní úrovni přispívají rovněž znečišťující látky přenášené ze středních a velkých
vzdáleností (desítky až stovky kilometrů). Významný vliv na kvalitu ovzduší mají rovněž
aktuální meteorologické podmínky.
Ochrana vod
Místní toky spravuje Povodí Moravy a.s.
O ostatní vodní plochy se stará obec. Jde o rybník v Rešově a ve Skalách u Rýmařova, který
je pronajímán rybářskému spolku.
Mokřad Stříbrné hory Čistírna odpadních vod vybudována v roce 2020-2022

Ochrana půdy
O ochranu půdního fondu v katastru obce a místních částí se starají převážně zemědělské
subjekty, které půdu obhospodařují.

7. Správa obce
Popis úřadu:
Mgr. Lenka Holešová
František Suchý

starostka
místostarosta

Členové zastupitelstva obce:
Mgr. Lenka Holešová
František Suchý
Ing. Luděk Havelka
Mgr. Jana Kulhánková
Ing. Zdeňka Havelková
Jiří Holeš
Jiřina Bednářová
Ing. Jan Haberhauer
Jiří Haberhauer
Radka Chovancová
Petr Vašička
Kontrolní výbor
předseda: Ing. Jan Haberhauer
členové: Ing. Luděk Havelka, Radka Chovancová
Finanční výbor
předseda: Ing. Zdeňka Havelková
členové: Mgr. Jana Kulhánková, Eva Machová, Jiří Holeš, Alena Strašíková
Komise kulturní a školská
předseda: Mgr. Jana Kulhánková
členové: Miroslava Lopatová, Brigita Gajdošíková, Mgr. Dagmar Kinclová, Stanislava
Hrabinová
Komise na ochranu práv dítěte a bytová
předseda: Ing. Zdeňka Havelková
členové: Jiří Haberhauer, Markéta Vašičková

Majetek obce
Budova OÚ, zdravotní středisko, požární zbrojnice, základní a mateřská škola, kulturní dům,

budova technických služeb, garáže technických služeb, prodejna potravin, 7 bytových domů,
autobusové čekárny, sportovní areál,
Bezpečnost
Obec nemá městskou policii. Tato služba je zajišťována v rámci veřejnoprávní smlouvy
městem Rýmařov.
Vnější vztahy a vazby obce
Obec je členem těchto struktur:
MAS Rýmařovsko o.p.s. - byla založena dne 23. 7. 2004 za účasti zástupců obcí a
podnikatelů z mikroregionu Rýmařovsko. V současné době má obecně prospěšná společnost
15 zástupců veřejného sektoru, 5 zástupců soukromého neziskového sektoru a 23 zástupců
soukromého podnikatelského sektoru. Celkem 43 partnerů. Územní působnost místního
partnerství je vymezena společníky, a to obcemi Horní Město, Tvrdkov, Stará Ves, Dolní
Moravice, Malá Morávka, Václavov u Bruntálu, Malá Štáhle, Velká Štáhle, Dětřichov nad
Bystřicí, Jiříkov, Ryžoviště, Lomnice, městy Rýmařov a Břidličná.
Mikroregion Rýmařovsko - sdružuje 14 obcí s cca 18 tisíci obyvatel. Město Rýmařov je
spádovým městem a tvoří přirozené centrum pro okolní obce Stará Ves se Žďárským
Potokem, Dolní Moravice s Horní Moravicí a Novou Vsí, Malá Morávka s Karlovem,
Malá Štáhle, město Břidličná s Vajglovem a Albrechticemi, Jiříkov se Sovincem a s
Těchanovem, Ryžoviště, Horní Město s Rešovem, s Dobřečovem, se Skálami a Stříbrnými
Horami, Tvrdkov s Rudou a Mirotínkem, Velká Štáhle, Dětřichov nad Bystřicí s místní
částí Krahulčí, Václavov u Bruntálu a Lomnice u Rýmařova.
Euroregion Praděd/Pradziad - je polsko-český euroregion, jehož členy jsou část Opolského
vojvodství a celé okresy Bruntál a Jeseník. Vznikl na základě rámcové smlouvy podepsané 2.
července 1997 v Jeseníku mezi Asociací pro rozvoj Osoblažska (PL) a Unií cestovního ruchu
Nyské oblasti na polské straně a svazem měst a obcí zmíněných okresů na straně moravské.
Skládá se tedy z pěti okresů na pomezí Moravy, Slezska a Opole.

A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
Silné stránky
- dobrý technický stav budov školských zařízení a přilehlých sportovišť
- intenzivně využívaná sportoviště – sportovní areál, lyžařské běžecké stezky, cyklostezky
- zájem obce o zkvalitnění sociálních služeb
- fungující spolupráce v rámci mikroregionu a MAS
- knihovna v obci
- čisté životní prostředí
- ordinace praktického lékaře
- síť služeb – potraviny, kadeřnictví, ubytovací služby, pohostinství

Slabé stránky – vytipované problémové oblasti
Obyvatelstvo:
- nepříznivý demografický vývoj, trvalý úbytek obyvatel
- nižší vzdělanost obyvatelstva v porovnání s krajským a celorepublikovým průměrem
- zvýšené požadavky na sociální služby pro seniory z důvodu stárnutí populace
Technická infrastruktura
- absence plynofikace
- vysoká investiční a provozní náročnost ČOV a kanalizací
- nedostatečné zdroje vody, špatné umístění zdrojů vody
- chybějící infrastruktura sítí pro pozemky určené k výstavbě
Doprava
Největší problémy v dopravě představuje především havarijní stav vozovek, absence chodníků
u frekventovaných silnic, nezpevněné krajnice, špatný stav příjezdových komunikací
k jednotlivým objektům.
Problémy zjištěné místními aktéry (dotazníkové šetření):
Úzká vozovka
Most v havarijním stavu
Havarijní stav vozovky – výtluky, koleje
Nezpevněná krajnice
Nepřehledná křižovatka
U hlavních nebo frekventovaných silnic chybí přechody pro chodce
U hlavních nebo frekventovaných silnic chybí chodníky
Jiné závady

ano
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano

Cestovní ruch
Problémy zjištěné místními aktéry (dotazníkové šetření, veřejná projednání):
- neoddělená cyklistická doprava od automobilové a nedostatek doplňkových služeb pro
cyklisty
- chybějící navazující a doplňkové aktivity
- chybějící webové kamery v turistických lokalitách
- střety mezi různými způsoby využití krajiny
- klimatické změny ohrožující investice do běžeckého lyžování
Nezaměstnanost
Problémy zjištěné místními aktéry (dotazníkové šetření, veřejná projednání):
- strukturálně postižený region
- málo kvalifikovaná pracovní síla

- špatná dopravní dostupnost
- malá podpora drobných podnikatelů a výrobců řemesel
- nedostatečná nadregionální propagace
- malá pomoc obce při zviditelnění firem
Zemědělství
- nedostatek kapitálu v zemědělství, ve venkovské ekonomice a u obcí
- nízká konkurenceschopnost venkovské ekonomiky
- malé zapojení zemědělců do cestovního ruchu (tzv. agroturistika)
- nízký stupeň zpracování místních surovin (zemědělství a lesnictví)
- zastaralé technické vybavení / budov (brownfields) zemědělských podniků
- bioprodukty – nízká nabídka
Ochrana životního prostředí
Problémy zjištěné místními aktéry (dotazníkové šetření, veřejná projednání):
- pokračující snižování biodiverzity krajiny
- snižující se druhová pestrost, vymizení řady původně hojných druhů
- v části území zničený původní mozaikovitý charakter krajiny (meze, remízky, mokřady)
- snižující se retenční schopnost krajiny
- fragmentace krajiny, migrační bariéry
- mizející hnízdní příležitosti, biotopy zejména pro ohrožené druhy
- rozšiřování nepůvodních, invazivních druhů (např. křídlatka, apod.)
- zastaralé zdroje tepla v rodinných domech i centrálních zdrojích
- spalování nekvalitních tuhých paliv v domácnostech i větších zdrojích
- malá rozvinutost povědomí o ochraně přírody

NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 STRATEGICKÁ VIZE
Obec, která vytváří pro obyvatele všech věkových kategorií a různého sociálního postavení důstojné
životní podmínky pro všestranný rozvoj, zajišťuje dostatečnou občanskou vybavenost, kvalitní
infrastrukturu a široké spektrum dostupných služeb, a to zejména pro občanské aktivity, společenskokulturní a sportovně-rekreační vyžití místní obyvatel i zdejších návštěvníků a turistů. Obec intenzivně
využívá svého potenciálu a místních zdrojů k rozvoji cestovního ruchu i dalších podnikatelských
aktivit s dostatečným počtem pracovních příležitostí, a to vše v souladu s principy trvale udržitelného
rozvoje.

B.2 STRATEGICKÉ CÍLE
K naplnění vize obce jsou stanoveny následující strategické cíle:

1. Kvalita života
2. Rozvoj infrastruktury
3. Ekonomický rozvoj

1. Kvalita života
Smyslem strategického cíle je vytvořit předpoklady a zajistit rozvoj lidských zdrojů v obci,
vysokou kvalitu života a spokojenost obyvatel v oblasti materiální, společenské, kulturní,
duchovní a etické. Podporuje zachování místních kulturních, společenských a historických
hodnot obce.
Příklady opatření: „Rozvoj lidských zdrojů a podpora vzdělanosti, včetně vzdělávací infrastruktury,
podpora spolkové činnosti“.
„Zachování kulturního a přírodního dědictví“
„Podpora kulturních akcí“

2. Rozvoj infrastruktury
Hlavním úkolem tohoto cíle je zajištění vybavenosti obce infrastrukturou, kvalitního životní prostředí,
zkvalitňování dopravní infrastruktury při respektování principů udržitelného rozvoje.
Příklady opatření: „Rozvoj dopravní a informační infrastruktury“
„Podpora bydlení a občanské vybavenosti“
„Zkvalitňování životního prostředí“

3. Ekonomický rozvoj
Základním předpokladem úspěšného rozvoje obce a celkového zvyšování životní úrovně obyvatel je
podpora podnikatelských aktivit a vytváření příznivých podmínek pro rozvoj podnikání a cestovního
ruchu.
Příklady opatření:
„Podpora podnikání“
„Podpora cestovního ruchu“

B.2 OPATŘENÍ A AKTIVITY
Projekty obce:
Typ
opatření:

Místo
realizace
projektu –
místní
část:

Rekonstrukce
stávajících ČOV
v k.ú. Horní Město

Podpora
bydlení a
občanské
vybavenosti

Horní
Město

Odbočky
k hlavnímu
kanalizačnímu řadu
v Horním Městě

Podpora
bydlení a
občanské
vybavenosti

Horní
Město

Název projektu aktivity:

Regenerace centra
obce

Zkvalitňování
životního
prostředí

Výměna stávajícího
kotle v MŠ

Podpora
bydlení a
občanské
vybavenosti

Zkvalitňování
Napojení vodovodu
životního
prostředí

Skály

Horní
Město

Stříbrné
Hory

Projektový záměr - stručný
popis:

Zdroje
financování:

Předpokládané
náklady:

Rekonstrukce ČOV

Dotace OPŽP,
národní zdroje,
vlastní
prostředky

29 000 000 Kč

napojení nemovitostí na
kanalizaci odpadních vod
samostatně oddílnou kanalizací

Revitalizace a resocializace
území postiženého těžební
činností ve Skalách

Kotlíkové dotace -tepelné
čerpadlo, rozvody
Napojení vodovodu na stávající
vodovod

Odpovědnost
za realizaci:

2020 - 2022
ZO

3 000 000,- Kč
Vlastní
prostředky
Dotace
Dotace OPŽP,
národní zdroje,
kotlíkové
dotace, vlastní
prostředky
Dotace OPŽP,
národní zdroje,
vlastní
prostředky

Rok
realizace,
délka
realizace:

2021 - 2023
ZO

18 000 000,- Kč

ZO

3 000 000,00 Kč

2021-2031

2021-2023
ZO
ZO

500 000,00 Kč

2021

Petrův Obzor

Veřejné osvětlení
Úspora energie

Podpora
cestovního
ruchu a
zaměstnanost

Horní
Město

Zkvalitňování
životního
prostředí

Horní
Město
Dobřečov

Podpora
bydlení a
občanské
vybavenosti
Podpora
Modernizace
bydlení a
bytového fondu
občanské
vybavenosti
Podpora
Rekonstrukce
bydlení a
střech na veřejných
občanské
budovách
vybavenosti
Zkvalitňování
Údržba zeleně
životního
prostředí
Obnova místních
komunikací

Rybníky a tůně v
Horním Městě

Posílení vrtu pro
pitnou vodu

Všechny
místní části

Horní
Město

Vytvoření zázemí u ústí štoly,
zpřístupnění podzemí turistům
a realizace prohlídkové trasy
Z důvodů přemístění
nadzemních kabelů ČEZ pod
zem, vzniká nutnost
vybudování nových sloupů pro
VO
Místní komunikace

Výměna topení, modernizace
bytů

Horní
Město,
Stříbrné
Hory

Oprava střech, fasády

Horní
Město

Pořízení strojů na údržbu
veřejné zeleně a komunikací,
ochrana životního prostředí

Zkvalitňování
životního
prostředí

Rešov

Revitalizace rybníků a tůní
v Rešově.

Zkvalitňování
životního
prostředí

Dobřečov

Posílení vrtu pitné vody pro
nové domácnosti

Dotace + vlastní
prostředky

50 000,-

2021 - 2022
ZO

Vlastní
prostředky
3 500 000,-

2023-2026
ZO

Dotace + vlastní
prostředky
Vlastní
prostředky +
dotace
Vlastní
prostředky +
dotace
Dotace + vlastní
prostředky
Dotace OPŽP,
národní zdroje,
vlastní
prostředky
Dotace OPŽP,
národní zdroje,
vlastní
prostředky

3 000 000,-

2021-2028
ZO

5 000 000,00 Kč

2021 - 2030
ZO

4 000 000,- Kč

2022 - 2031
ZO

2 600 000,00 Kč

2021- 2031
ZO

3 000 000,00 Kč

2022-2031
ZO

500 000,00 Kč

ZO

2023-2024

Odvodnění
Paduána

Obnova kulturních
památek
Veřejná
prostranství

Infrastruktura pro
výstavbu

Zadržování vody v
krajině

Zkvalitňování
životního
prostředí

Horní
Město

Zachování
kulturního a
přírodního
dědictví

Všechny
místní části

Zkvalitňování
životního
prostředí
Podpora
bydlení a
občanské
vybavenost

Využít vodu z podzemí
k zachycení vody v krajině

Úhradová
Dotace + vlastní
prostředky

3 500 000,-Kč

2022 - 2025
ZO

Obnova kulturních památek fasáda domu čp. 198 Horní
Město, hřbitovních zdí a
hřbitovů

Dotace OPŽP,
národní zdroje,
vlastní
prostředky

Všechny
místní části

Úprava veřejného prostranství

Vlastní
prostředky

Horní
Město, St.
Hory

Infrastruktura pro výstavbu RD

Dotace + vlastní
prostředky

Zlepšení vodozádržnosti
krajiny a zpomalení odtoku
vody v krajině - rozčlenění
velkých zemědělských ploch
Zkvalitňování
Všechny výsadbou nových remízu,
životního
místní části alejí a jednotlivých stromů,
prostředí
obnova mokřadů, tůní a
rybníků.

2 000 000,00 Kč

2022-2031
ZO

500 000,00 Kč

2020-2031
ZO

5 000 000,00 Kč

2022-2031
ZO

3 000 000,-Kč

Dotace + vlastní
prostředky

2024-2031

ZO

REALIZACE A MONITORING PROGRAMU ROZVOJE OBCE
Zastupitelstvo obce schvaluje Program rozvoje obce. Za jeho plnění je zodpovědné zastupitelstvo
obce, které bude pravidelně jednou ročně vyhodnocovat naplňování jednotlivých aktivit. Jednou
ročně bude také docházet k aktualizaci Programu rozvoje obce. PRO bude zveřejněn na webových
stránkách obce www.hornimesto.cz v sekci Život v obci.

