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1 Úvod 

 Aby obec mohla existovat a žít, je nezbytný její neustálý rozvoj. To, jakým směrem se 

bude obec ubírat a na co se bude zaměřovat, je obsaženo právě ve Strategii rozvoje. Každá 

obec má své specifické přednosti i nedostatky, a proto je také každá Strategie rozvoje odlišná 

a specifická. Obec Francova Lhota leží v příhraniční oblasti, o těchto obcích je známo, že jsou 

jedny z nejméně rozvinutých, proto je důležité pozdvihnout úroveň těchto regionů a zajistit 

tak snižování disparit. 

Česká republika je součástí Evropské unie spolu s dalšími 26 evropskými státy. 

V úrovni těchto států jsou značné rozdíly. Tyto rozdíly byly příčinou vzniku Politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti, jejíž hlavní princip je princip solidarity, kdy bohatší země 

pomáhají zemím chudším a méně rozvinutějším. Politika hospodářské a sociální soudržnosti 

je realizována prostřednictvím Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, ze kterých může 

v současném programovacím období 2007-2013 Česká republika vyčerpat až 26,7 miliard 

EUR. 

 Cílem práce je posouzení a zhodnocení Strategie rozvoje obce Francova Lhota. 

Provedení analýzy sociálního a ekonomického prostředí v obci a analýza projektů, které již 

byly realizovány, případně navrhnout projekt, který by mohl být realizován. 

 Práce se skládá ze tří částí. První obsahuje teoretickou charakteristiku strategického 

plánování, regionálního rozvoje a získávání finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie. 

Jsou zde popsány strategické i územní plány, místní ekonomický rozvoj, mnohorozměrný 

rozvoj a také trvale udržitelný rozvoj, který je úzce spjat s dokumentem Agenda 21. Pro 

získání prostředků je nezbytné znát programové dokumenty, operační programy a fondy, které 

veškeré projekty financují. 

 Druhá část práce obsahuje socioekonomickou analýzu obce Francova Lhota, která 

poskytne informace o současném ekonomickém i sociálním stavu obce. Na základě zjištěných 

informací bude provedena analýza SWOT, kde budou uvedeny klady a zápory obce a také její 

příležitosti a hrozby. Obec Francova Lhota má vypracovanou svou socioekonomickou 

analýzu z roku 2008, a proto bude provedeno i srovnání s tímto dokumentem, což umožní 

zjistit, jaký trend v obci převládá. 

 Třetí část je orientována na analyzování projektů. Projekty, které v obci byly 

realizovány, jsou rozděleny podle toho, zda k jejich realizaci přispěly také prostředky 

z Evropské unie nebo pouze prostředky získané ze státního rozpočtu. U projektů je důležité 
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zmínit, který fond přispěl k jejich financování a v jaké výši, a také v rámci kterého operačního 

programu byl projekt realizován. Každý operační program se pak dále dělí na prioritní osy 

a oblasti podpory. Je rovněž nezbytné popsat základní cíl projektu a k čemu má projekt 

přispět. 

 Ke zpracování bakalářské práce byly využity informace z odborných publikací 

a interních materiálů obce Francova Lhota. Významné byly rovněž internetové stránky 

Strukturálních fondů Evropské unie. 
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2 Strategické plánování a rozvoj obce s využíváním 
finančních prostředků ze zdrojů EU 

 Moderní obce usilují o to, aby se rozvíjely. Hlavní prioritou rozvoje obcí je zachování 

aktivního života v lokalitě. Rozvoj obce má za následek zvýšení životní úrovně, ale také 

připravenost obce na případné změny, především na ty negativní. Pro dosažení rozvoje je 

důležité strategické plánování, respektive jeho výstupní dokument – strategický plán. Při 

plnění svých strategických plánů využívají obce mimo jiné i prostředky ze zdrojů Evropské 

unie (EU). 

2.1 Strategické plánování 

 Strategické plánování je jedním z hlavních nástrojů sociálního a ekonomického 

rozvoje. Obce či města chtějí především obstát v konkurenci jiných obcí a měst, a proto 

potřebují strategické plány, podle kterých budou postupovat při dosahování požadovaných 

cílů. Strategické plánování se prioritně zaměřuje na dlouhodobé cíle. Dlouhodobé cíle jsou 

však spojeny s určitou mírou nejistoty a rizika. Je tedy nezbytné, aby strategické plánování 

bylo pružné a přizpůsobivé možným změnám. Strategické plánování je charakteristické tím, 

že se jedná o plánování v podmínkách neurčitého prostředí. Z toho důvodu je velmi důležité, 

aby byl uplatňován systematický přístup, a to především při práci s vnějšími faktory. Pro lepší 

dosažení budoucích plánů je zásadní kromě stanovení cílů také vymezení cesty a postupů, jak 

těchto cílů dosáhnout. Tedy postupné naplňování dílčích kroků: 

1. dobře znát dosavadní vývoj a současný stav území a jeho strukturu, 

2. dobře definovat budoucí očekávaný stav území, tedy dobře formulovat, k jakému 

stavu a struktuře složek se chceme v procesu plánování dostat, 

3. velmi podrobně naplánovat kroky, které přispějí k postupu ze současné situace 

směrem k cílovému naplánovanému stavu. 

V České republice je nástrojem plánování a řízení obce strategické plánování území. 

To je uvedeno v zákoně č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích), v zákoně č. 129/2000 Sb. (zákon 

o krajích) a především v zákoně o podpoře regionálního rozvoje č. 248/2000 Sb. Klasické 

zaměření rozvoje obce mapuje územní plán (viz kapitola Územní plánování), který je potřeba 

při tvorbě strategického plánování respektovat. Strategický plán se orientuje více na sociální 

a ekonomickou sféru a jejich vztah k danému území. Na rozdíl od územního plánu, není 
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strategický program rozvoje stanoven žádným závazným předpisem, což umožňuje lepší 

přizpůsobivost místním potřebám. Naopak ale značné odlišnosti ve formě a obsahu 

strategických plánů jednotlivých obcí zhoršují jejich provázanost. Strategické plány tedy 

stanovují hlavní cíle rozvoje, připravují jejich realizaci, identifikují problémy obce z pohledu 

obyvatel, kteří jsou v ideálním případě od začátku přizváni ke spolupráci a jsou základem pro 

partnerství (Perlín, Bičík, 2006; Wokoun aj., 2008). 

Základní etapy procesu strategického plánování: 

 analýza (situační analýza, SWOT analýza), 

 strategie, 

 programy, 

 realizace (schvalování, kontrola). 

Výsledkem tohoto procesu jsou strategické plány, které stanovují kroky k dosažení 

cílů, zároveň se zohledňuje využití vnitřních i vnějších zdrojů. Velmi důležité je zapojení 

ostatních subjektů, kterých se strategické plánování týká. Jedná se o subjekty uvnitř obce 

i mimo ni. Také je důležité mít podklady pro volbu možných způsobů realizace aktivit 

(Wokoun aj., 2008). 

2.1.1 Územní plánování 

S rozvojem lidské společnosti a se složitějšími vzájemnými vazbami se objevovaly 

stále větší problémy s uspořádáním lidských aktivit v dané oblasti. Předchozí vývoj přinesl 

řadu zkušeností, ty však byly často velmi draze zaplaceny. Např. přečerpání zdrojů v území, 

omezení růstu či zánik sídla nebo i celé kultury. Postupně se začala upevňovat myšlenka, že 

využívání území nelze nechat volný průběh. Výsledkem byl vznik oboru – územní plánování, 

který se systematicky zabývá funkčním využitím území. 

Územní plánování komplexně řeší využití území, koordinuje výstavbu, stanovuje 

zásady organizace apod. Je založeno na legislativních normách a některé nástroje jsou právně 

závazné pro všechny subjekty podílející se na rozvoji území. Díky tomu se stává jedním 

z nejúčinnějších nástrojů regulování rozvoje územních celků, zejména pak na úrovni lokální 

(obce). Považuje se ale také za nástroj tvorby a především ochrany životního prostředí, 

ochrany kulturních hodnot, apod. Územní plán bývá často podkladem pro strategický plán. 
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Územní plánování lze definovat jako činnost, která soustavně a komplexně řeší 

funkční využití území, stanovuje zásady organizace území a věcně i časově koordinuje 

výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území. 

Hlavním ekonomickým cílem územního plánování je využít co nejlépe potenciálu 

území a dosáhnout největšího užitku (Viturka aj., 2005). 

Pojem územní plán a strategický plán se poměrně často zaměňují, rozdíl mezi nimi je 

však značný. Územní plán je restriktivního charakteru a určuje využití všech ploch, např. 

bytová zóna, průmyslová zóna atp. Strategický plán má podněcovat předpoklady 

socioekonomického rozvoje. Nabízí se otázka, který z dokumentů zpracovat jako první? 

Odpověď hledá řada studií. V praxi však převažuje trend, že obec má nejprve územní plán, 

který má delší historii ve srovnání se strategickým plánem. 

2.1.2 Strategický plán 

Strategický plán je rozvojový a koncepční dokument, který je sestavován za účelem 

rozvoje obce či města. Je to jeden ze základních dokumentů územních celků (obcí, měst, 

mikroregionů). 

Při rozhodování o jednotlivých činnostech je nezbytné zohlednit velké množství 

individuálních nebo skupinových zájmů, které často bývají protichůdné. Není jednoduché 

nalézt soulad mezi soukromými zájmy zúčastněných osob a zájmy veřejnými. V důsledku 

toho se strategické plánování již od počátku rozvíjí jako nástroj dohody mezi zúčastněnými 

aktéry a snaží se o dosažení kompromisu. 

Plány rozvoje obce či města se zpracovávají na základě zákona č.128/2000 (zákon 

o obcích). Je to dlouhodobý dokument koordinující veřejné a soukromé aktivity 

demografického, ekonomického, sociálního, kulturního či ekologického charakteru. Hlavním 

významem je to, aby obec všeobecně prosperovala a plnila tak svůj účel. Záměry plánu 

rozvoje jsou pro pořizovatele závazné, pro ostatní osoby jsou závazné jen do té míry, s níž 

vyslovily dobrovolný souhlas. 
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Úspěšnost realizace strategického plánu je sledována pomocí indikátorů, které 

vyjadřují, zda se přibližujeme vytyčenému cíli či nikoliv. Díky těmto ukazatelům lze 

informovat občany o tom, že dochází ke změnám. 

Historie strategických plánů 

První strategické dokumenty se začaly objevovat až v 80. letech 20. století především 

ve Velké Británii a později i v dalších zemích západní Evropy. 

Ve druhé polovině 90. let vznikají i v České republice dokumenty zaměřené na 

přístupy ke strategickému plánování. Jedním z prvních dokumentů orientující se na 

venkovskou oblast byl pilotní projekt Ministerstva zemědělství ČR Rozvoj povodí Kocáby. 

Autoři dokumentu se zaměřili na rozvoj obcí a jejich efektivní spolupráci. 

2.1.3 Legislativa strategického plánu 

Strategické plány nejsou nijak upraveny českou legislativou, jsou však zmiňovány 

v zákoně o obcích. Mimo to jsou strategické plány rámcově legislativně upraveny v zákoně na 

podporu regionálního rozvoje. Zákon vymezuje základní pojmy a dále pak definuje Strategii 

regionálního rozvoje ČR, která je jako jediná v zákoně uvedena. Zákon sice neuvádí žádné 

jiné typy strategických dokumentů ale ani je neomezuje či nezakazuje. 

Postup schválení dokumentu je upraven v zákoně o obcích, případně v zákoně 

o krajích. Uvádí se pravomoci zastupitelstva v projednávání a schvalování strategického 

plánu. Tím, že strategický plán neupravuje legislativa, není zde možnost nikoho zavazovat 

k určitému chování, čímž umožňuje značně odlišné přístupy ve schvalování tohoto 

dokumentu. Strategické plány nemají danou striktní legislativní úpravu, což má za následek 

volný a různorodý výklad strategických plánů. Cílem dokumentu je odstranění problémů, což 

je velmi neurčitý pojem, a proto jsou strategické plány upraveny pouze rámcově. 

2.1.4 Znaky strategického plánování 

Strategický plán by měl splňovat tyto podmínky: 

- analýza řešeného území, 

- identifikace klíčových problémů, 
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- strategie vedoucí k dosažení cílového stavu, 

- programy, které vedou k naplnění strategie. 

Nejméně náročná je analýza území, naopak nejobtížnější je stanovení kroků vedoucích 

k dosažení cílů. Kritéria, která by měl strategický plán splňovat: 

- dlouhodobost, 

- systematičnost, 

- selektivnost, 

- provázanost, 

- soustavnost, 

- otevřenost, 

- reálnost. 

Strategický plán je dlouhodobý dokument, který by měl systematicky mapovat 

důležitá odvětví nebo obory. Jeden strategický plán nemůže řešit všechny problémy, proto 

selektivně stanovuje pouze některé prioritní osy. Jednotlivé kroky ve strategickém plánu musí 

být pečlivě provázané. Důležité je trvalé hodnocení dosavadních výsledků procesu 

strategického plánu. Nezbytná je rovněž otevřenost a to jak vůči veřejnosti a kritice, tak i vůči 

novým podnětům. Další významná podmínka je reálnost strategického plánu 

(Perlín, Bičík, 2006; Wokoun aj., 2008). 

2.2 Regionální rozvoj 

Regionální rozvoj představuje komplex procesů, které v regionu probíhají a jejichž 

obecný cíl je zlepšení socioekonomické úrovně regionů a obcí. Určuje řadu pohledů 

a přístupů, jak k teoreticko-metodologickému uchopení, tak k jeho praktické aplikaci. 

Smyslem regionálního rozvoje je odstraňování disparit a zvyšování životní úrovně 

v regionech. Regionální rozvoj ovlivňuje řada faktorů, jsou to především: přírodní podmínky, 

úroveň technického pokroku, dostupnost výrobních faktorů, prostorové rozmístění vstupů, 

dopravní infrastruktura, regionální prostředí, kapitálové investice atp. Úspěšný regionální 

rozvoj je spojen s celou řadou metodologických postupů a procesů. Nejedná se pouze o již 

známá fakta ale především o jejich zpracování a interpretaci. 
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Předpokládá se, že EU se snaží o dosažení konvergence, přičemž důležitým faktorem 

tohoto procesu je tržní i institucionální integrace. Lze tedy říci, že ke konvergenci docházelo 

především díky ekonomickému růstu zaostalých a periferních zemí. Výrazněji se projevovala 

tendence k vyrovnání životní úrovně, než k vyrovnání úrovně ekonomické (Viturka aj., 2005). 

2.2.1 Místní ekonomický rozvoj 

Místní ekonomický rozvoj klade důraz na trvalé dosažení souladu mezi fyzickými 

(přírodními i umělými) a lidskými zdroji. Hlavním cílem v místním ekonomickém rozvoji je 

množství a skladba pracovních příležitosti. Mezi další ekonomické záměry se řadí příjmy 

obyvatelstva, efektivita investiční činnosti, dosahování nejvýhodnější odvětvové struktury pro 

daná území, zajistit dostatek veřejných investic, dostatečnou nabídku zboží, služeb 

a veřejných statků. 

2.2.2 Mnohorozměrný rozvoj 

Další koncept rozvoje je mnohorozměrný rozvoj. Zde ekonomické parametry tvoří 

pouze jednu z jeho součástí, přičemž další jsou převážně mimoekonomického charakteru. 

Rozvoj se vymezuje především v těchto mimoekonomických sektorech: 

- využívání půdy, ochrana životního prostředí a biosféry, 

- bydlení, 

- urbanismus, 

- dopravní podmínky, 

- rekreace, sportovní aktivity, 

- sociální podmínky, 

- populační vývoj. 

Velmi důležitou součástí mnohorozměrného rozvoje jsou procesy a cíle, které 

vyplývají z nadregionálních funkcí regionů (Wokoun aj., 2008). 

2.2.3 Trvale udržitelný rozvoj 

Trvale udržitelný rozvoj současný trend označuje pouze jako „udržitelný rozvoj“, je 

další forma konceptu rozvoje. Existují různé definice pojmu trvale udržitelného rozvoje. 

Reitschmiedová (1998, s. 5) uvádí definici „Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který 
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umožňuje uspokojovat potřeby lidstva v současnosti bez ohrožení možnosti budoucích 

generací uspokojovat jejich potřeby“. Udržitelný rozvoj jako hlavní princip rozvoje lidstva 

byl poprvé vyhlášen v roce 1992 na konferenci OSN o životním prostředí. 

Hlavním cílem je rozvoj, který zajišťuje rovnováhu mezi ekonomickým, sociálním 

a environmentálním pilířem, zároveň však rovnováhu mezi regiony. Dne 30. července 2003 

byla zřízena usnesením vlády č. 778 Rada vlády pro udržitelný rozvoj. Tato Rada 

představovala stálý poradní, iniciační a koordinační orgán vlády České republiky v oblasti 

udržitelného rozvoje a strategického řízení. V Radě jsou zastoupeny orgány státní správy 

i samosprávy, sociální partneři, akademická obec a neziskový sektor. Rada koordinuje trvale 

udržitelný rozvoj na všech možných úrovních. Základním strategickým dokumentem v oblasti 

udržitelného rozvoje v České republice byla Strategie udržitelného rozvoje České republiky. 

Dokument byl platný v období 2004–2009. Dne 11. ledna 2010 přijala vláda ČR usnesením 

č. 37 tzv. Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky. Rámec stanovuje 

dlouhodobé cíle pro tři základní okruhy rozvoje společnosti – ekonomický, sociální 

a environmentální. Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR je v platnosti od roku 2010 

(Wokoun aj., 2008; Ministerstvo životního prostředí, 2012). 

Obr. 2.1: Tři pilíře udržitelného rozvoje 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vzdělávání pedagogů, 2010 

Mezi základní principy udržitelného rozvoje patří: 

- životní prostředí, 

- budoucnost, 
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- kvalita života, 

- rovnost, 

- předběžná opatrnost, 

- celostní myšlení. 

  Klíčovým nástrojem pro zavedení udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni 

je Agenda 21. Místní Agenda 21 představuje proces, který směřuje k zajištění udržitelné 

kvality života a životního prostředí pro určitou oblast. V roce 1992 se konal Summit Země 

v Rio de Janeiru, kde byli zástupci 170 zemí světa, včetně tehdejšího Československa. 

Výsledkem jednání byla společná dohoda o tom, jak systematicky dosáhnout udržitelného 

rozvoje. Tento postup byl potom definován dokumentem Agenda 21. Předpoklad pro 

fungování Agendy 21 je zapojení občanů a veřejných činitelů (Reitschmeidová, 1998; Kašpar, 

Petrová, 2006). 

2.3 Získávání finančních prostředků z Evropské unie 

Evropská unie se snaží o rovnoměrný rozvoj svých členských států, zmírnění rozdílů 

mezi zeměmi, zvyšování konkurenceschopnosti, udržitelný růst, inovace, pružnou 

a soudržnou společnost s vysokou zaměstnaností. Tato snaha se souhrnně označuje evropská 

politika hospodářské a sociální soudržnosti (HSS), neboli také kohezní politika (Fondy 

Evropské unie, 2012a). 

2.3.1 Fondy politiky hospodářské a sociální soudržnosti 

Politika hospodářské a sociální soudržnosti se realizuje prostřednictvím fondů EU. 

Evropská unie má k dispozici tři základní fondy: 

- Strukturální fondy 

o Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

o Evropský sociální fond (ESF) 

- Fond soudržnosti (FS) 

Cílem ERDF je odstranit rozdíly mezi regiony a zajistit jejich udržitelný rozvoj. Jedná 

se zejména o podporu malých a středních podniků, zlepšování infrastruktury atp. Konečný cíl 
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představuje vytvoření pracovních míst podporou konkurenceschopného a udržitelného 

rozvoje. Financuje především investiční projekty, které se označují jako tvrdé projekty. 

Pomoc z ESF směřovala především k integraci nezaměstnaných a osob dlouhodobě 

nezaměstnaných, zapojení mladistvých do pracovního procesu, přizpůsobení pracovníků 

k různým změnám, podpoře lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji, kvalitnější vzdělávání 

a kvalifikace. Orientuje se na neinvestiční, tzv. měkké projekty. 

Fond soudržnosti (FS) bývá také označován jako Kohezní fond. Dotace z fondu 

soudržnosti mohou být udělovány zemím, které mají HNP/obyvatele nižší než 90 % průměru 

EU a zároveň splňují podmínky „hospodářské konvergence“ (předcházejí nadměrnému 

státnímu deficitu). FS podporuje projekty v oblasti životního prostředí a dopravy (Fondy 

Evropské unie, 2012a; Vilamová, 2005). 

Každý členský stát se dělí na územní jednotky, označované NUTS. Tyto jednotky 

slouží pro statistické sledování sociální a ekonomické úrovně dané země a také pro 

rozdělování prostředků z EU. Pro získání prostředků z evropského rozpočtu je nezbytné, aby 

země měla řádně připraveny programové dokumenty, jež mají vymezovat priority, kterých má 

být dosaženo (Fiala, Pitrová, 2010). 

2.3.2 Programové dokumenty pro programovací období 2007–2013 

Podpora z evropských fondů se realizuje na základě dlouhodobého programu. Tento 

dokument představuje právě strategický plán, který přesně identifikuje hlavní problémy 

a hledá nástroje jak tyto problémy odstranit. Princip programování poskytuje podporu 

z veřejných prostředků, které směřují ke zmírňování či úplnému odstranění 

socioekonomických problémů. A právě díky principu programování mají strategické 

dokumenty mnohem širší využití. Nevýhodou tohoto principu je to, že může dojít tzv. 

k přeprogramování. Spočívá to v tom, že jsou zpracovány strategické dokumenty, avšak není 

zde opravdová vůle je realizovat. Princip programování využívá EU pro všechny typy podpor 

ze strukturálních fondů. Všechny dokumenty na národní úrovni ale i operační programy mají 

znaky strategického plánu. Klíčové problémy se nejčastěji vyjadřují pomocí SWOT analýzy. 

Na základě zjištěných problémů se navrhují strategie. V případě, že poskytnutí podpory 
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vyžaduje zpracování programového dokumentu, EU uvádí formu i náležitosti pro jeho 

vypracování (Perlín, Bičík, 2006). 

Základní programové dokumenty strukturální pomoci v EU pro současné 

programovací období jsou následující: 

- Strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost (SOZS/CSG), 

- Národní rozvojový plán (NDP), 

- Národní strategický referenční rámec (NSRF), 

- Operační programy (OP). 

SOZS je strategický rámcový dokument pro politiku soudržnosti v současném 

programovacím období. Představuje rámec, který regiony mohou použít pro vypracování 

svých regionálních programů a tím zjistí, jak přispívají k cílům politiky HSS. 

Národní rozvojový plán je základním programovým dokumentem. NDP analyzuje 

hospodářskou, sociální, politickou i ekonomickou situaci v dané zemi, každá země si musí 

NDP vypracovat.  

NSRF blíže konkretizuje priority země, představuje nástroj pro přípravu programování 

fondů, a také zajišťuje provázanost mezi prioritami. NSRF určuje způsob řízení politiky HSS, 

určuje cíle a pravidla čerpání prostředků a představuje také jednotlivé operační programy. 

Česká republika má 26 operačních programů, ty mají specifikovat cíle a priority. OP 

jsou nejdůležitějšími dokumenty pro žadatele finančních prostředků. OP jsou rozděleny podle 

cílů politiky soudržnosti. Politika soudržnosti má 3 cíle: 

1. Konvergence, 

2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, 

3. Evropská územní spolupráce. 

Do cíle Konvergence patří všechny regiony v ČR s výjimkou Prahy, která se řadí do 

cíle druhého – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. První cíl je podporován 

strukturálními fondy i fondem soudržnosti, zatímco cíl druhý už je financován pouze ze 

strukturálních fondů. Cíl Evropská územní spolupráce usiluje o podporu přeshraniční, 
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meziregionální a nadregionální spolupráce regionů. Třetí cíl je podporován pouze z ERDF 

(Boháčková, Hrabánková, 2009). 

Rozdělení operačních programů v České republice podle jednotlivých cílů politiky 

soudržnosti je uvedeno v příloze č. 1. 

V cíli Konvergence se operační programy dělí na tematické a regionální operační 

programy. V druhém cíli jsou operační programy pro Prahu. Cíl Evropská územní spolupráce 

obsahuje program mezinárodní spolupráce, nadnárodní spolupráce a pět operační programů 

přeshraniční spolupráce. Přestože má ČR čtyři sousedící země, existuje pět operačních 

programů přeshraniční spolupráce, protože pro Německo jsou vytvořeny dva programy 

(Fondy Evropské unie, 2012b). 

2.3.3 Získávání prostředků z fondů Evropské unie 

Operační programy si země stanoví, podle toho, na které oblasti se chce v daném 

období zaměřit. Na základě rozdělení do operačních programů se vybírá projekt 

k financování, který má směřovat ke splnění záměrů kohezní politiky. 

Každý operační program se dělí na prioritní osy, které upřesňují směr, kam mohou 

finance směřovat. Prioritní osy se potom dále dělí na oblasti podpory. 

Obr. 2.3: Zařazení operačních programů do soustavy strategických dokumentů 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Strukturální fondy, 2012a 
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K získání finanční podpory z fondů EU je nezbytně nutné předložit řídícímu orgánu 

operačního programu projekt. Projekt dokazuje, že žadatel jeho realizací přispěje k cílům 

stanovených operačním programem a tím i k cílům kohezní politiky. Projekty se předkládají 

na základě výzev, které vyhlašují řídící orgány operačních programů. 

Z fondů EU se financují programy: 

- rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury, 

- ochrana životního prostředí, 

- rozvoj měst a obcí, přeshraniční spolupráce, 

- rozvoj cestovního ruchu, 

- rozvoj lidských zdrojů, 

- zlepšování kvality služeb poskytovaných veřejnou správou a samosprávou, 

- podpora podnikání, vědy a výzkumu (Fondy Evropské unie, 2012b). 

2.3.4 Fondy stojící mimo politiku HSS 

Kromě třech základních fondů existují i další fondy, které byly v minulém 

programovacím období součástí strukturálních fondů. Mezi ně se řadí: 

- Evropský rybářský fond (EFF), 

- Evropský zemědělský záruční fond (EAGF), 

- Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD). 

EFF nahradil od nového programovacího období dřívější Finanční nástroj pro podporu 

rybolovu (FIFG). EFF se zaměřuje na podporu rybolovu mořského i vnitrozemského, např. 

odbahnění rybníků apod.  

EAGGF (Evropský zemědělský záruční a rozvojový fond) existoval v programovacím 

období 2000–2006. Tento fond byl rozdělen na dvě části. První část představovala asi 90 % 

výdajů fondu a sloužila výhradně pro financování zemědělské politiky. Tato část se nazývala 

záruční či garanční. Druhá sekce, tzv. orientace, představovala zbylých 10 % výdajů fondu. 

Tato orientační část byla určena pro financování rozvoje venkova. Proto se pro současné 

programovací období tento fond rozdělil na dvě části: EAGF a EAFRD. EAGF je orientován 

výhradně na oblast zemědělství (Kaňa, 2010). 
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EAFRD již není součástí strukturálních fondů, a proto již nepatří do politiky HSS. 

V současnosti je tento fond součástí zemědělské politiky. Finanční prostředky z tohoto fondu 

směřují k růstu konkurenceschopnosti zemědělství, lesnictví a potravinářství ale také k rozvoji 

venkovských oblastí. V ČR se prostřednictvím tohoto programu financují projekty, které byly 

předloženy do tzv. Programu rozvoje venkova ČR. Tento program řídí Ministerstvo 

zemědělství ČR. Zprostředkujícím subjektem je Státní zemědělský intervenční fond 

(Euroskop, 2012). 

Regionální rozvoj lze tedy financovat ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti. 

Mimo to však mohou venkovské oblasti čerpat prostředky také z EAFRD, případně EFF.  
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3 Socioekonomická analýza obce Francova Lhota 

Socioekonomická analýza slouží jako podklad pro zpracování rozvojových dokumentů 

obcí či krajů. Údaje poskytují zejména instituce jako je Český statistický úřad (ČSÚ) nebo 

Úřad práce (ÚP), které sledují statistiky. 

3.1 Poloha a základní údaje 

Valašská obec Francova Lhota leží v údolí říčky Senice, na východní hranici 

Zlínského kraje. Zlínský kraj (NUTS III) je součástí regionu NUTS II Střední Morava. Obec 

se nachází v pohoří Javorníků a celá spadá do Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Je vzdálená 

asi 3 km od slovenských hranic. Nadmořská výška obce je 487 m. n. m, nejvyšším bodem je 

Hradisko, které je ve výšce 767 m. n. m. Obec získala v roce 2010 oranžovou stuhu 

v celostátním kole soutěže Vesnice roku (Francova Lhota…, 2012a). 

Obr. 3.1: Francova Lhota na mapě 

 

 

 

 

 Zdroj: Kudy z nudy, 2010 

Tab. 3.1: Základní informace o obci 

Zdroj: Francova Lhota…, 2012a; vlastní zpracování 

AAddrreessaa  oobbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu  Francova Lhota 325, 756 14 

TTeelleeffoonn  571 458 237 

ee--mmaaiill  francova_lhota@volny.cz 

wweebb  www.francovalhota.cz 

OObbeecc  ss  rroozzššíířřeennoouu  ppůůssoobbnnoossttíí  Vsetín 

PPoovvěěřřeennýý  oobbeeccnníí  úúřřaadd  Horní Lideč 

http://www.francovalhota.cz/
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Tato středně velká obec se skládá ze dvou místních částí, jimiž jsou místní část 

Francova Lhota a místní část Pulčín. Obec Francova Lhota je součástí mikroregionu 

Hornolidečsko a Vsetínsko. Druhy pozemků, jejich výměra a podíl je uveden v tabulce 3.2. 

Tab. 3.2: Druhy pozemků 

DDrruuhh  ppoozzeemmkkuu  PPooddííll  zz  cceellkkoovvéé  vvýýmměěrryy  vv  %%  VVýýmměěrraa  vv  hhaa  

Celková katastrální výměra 100 2 288 

Zemědělská půda 41,4 945 

Lesní pozemky 50,8 1 160 

Vodní plochy 0,3 8 

Zastavěné plochy 1,0 23 

Ostatní plochy 6,5 148 

Zdroj: ČSÚ, 2012a; vlastní zpracování 

3.2 Historický vývoj 

Vznik obce se datuje nejspíš do druhé poloviny 13. a první polovin 14. století. Název 

Lhota vypovídá o tom, že většina obcí byla založena na tzv. lhotním systému, což znamenalo, 

že osadníkům na nových místech byla poskytnuta lhůta (lhuota, lhota) na určitou dobu, po 

kterou nemuseli platit různé dávky a povinnosti vůči vrchnosti. První písemné zmínky se ale 

datují až do 15. století, kdy Lhota, Pulčín, Senice a Zubrůvka (ta již zanikla) tvořili malé léno 

s určitým vztahem k hradu a panství Brumov. Obec několikrát změnila svůj název podle 

svých držitelů. Jmenovala se Lhota, Dzbelov, Petrovská Lhota, Markova Lhota, Petrovské 

Lhoty a Zbelovy Lhoty, pak už jen Zbelovy Lhoty. Tak byla obec jmenována v dokladech 

koncem 15. a v první polovině 16. století. Zlom nastal v roce 1549, kdy Adam z Lomnice na 

Brumově tento statek převzal od Trystrama France z Háje a název obce je už trvale uváděn 

jako Francova Lhota. Jako příhraniční obec velmi trpěla. Od 16. do 18. století procházela 

obdobím turkotatarských vpádů a vleklých pohraničních sporů mezi moravskými a uherskými 

panstvími. V letech 1860 - 1914 z důvodů špatných ekonomických a sociálních poměrů se 

odstěhovalo více než 330 lidí do Ameriky. Po 2. světové válce odešla řada rodin do pohraničí. 

Nejslavnějším rodákem Francovy Lhoty byl kardinál ThDr. Štěpán Trochta (*1905 

+1974), biskup litoměřický (Francova Lhota…, 2012a). 
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3.3 Obyvatelstvo 

Počet obyvatel ve Francově Lhotě se snižuje, jedním z důvodů je vysidlování 

venkovských regionů. V letech 2007 a 2008 se počet obyvatel mírně zvýšil, protože rodiny 

zakládaly silné ročníky. Od roku 2009 počet obyvatel klesá, dokonce k 31. 12. 2011 klesl až 

pod hranici 1 600 obyvatel, což je za posledních 15 let nejnižší počet obyvatel v obci. Vývoj 

počtu obyvatel obce Francova Lhota uvádí graf 3.1. 

Graf 3.1: Počet obyvatel Francovy Lhoty (k 31.12.) 

 

Zdroj: ČSÚ, 2012b; vlastní zpracování 
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 Příčinou snižujícího se počtu obyvatelstva v obci může být buď záporné migrační 

saldo, nebo přirozený úbytek obyvatelstva. Tuto problematiku znázorňuje tabulka 3.3. 

 

 

 

1560 

1570 

1580 

1590 

1600 

1610 

1620 

1630 

1640 

1650 

2000 2003 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet obyvatel k 31.12. 

Počet obyvatel 



24 

 

Tab. 3.3: Demografické charakteristiky obce Francova Lhota 

KKaatteeggoorriiee  
RRookk  

22000077  22000088  22000099  22001100  22001111  

Migrační saldo 6 8 -11 0 -14 

Přirozený přírůstek (úbytek) -2 7 -2 1 -1 

Celkový přírůstek (úbytek) 4 15 -13 1 -15 

Zdroj: ČSÚ, 2012b; vlastní zpracování 

Významnější podíl na přírůstku obyvatel má migrace, je to především z důvodu 

snižující se porodnosti. Jelikož počet obyvatel v obci klesá, potvrzuje se pravidlo, že lidé se 

stěhují do měst. Počet sňatků v obci se od roku 2007, kdy bylo 8 svateb, postupně snižuje. 

V roce 2008 bylo 7 sňatků a následující dva roky byly v obci pouze 4 sňatky. Naopak 

rozvodovost se zvyšuje. V roce 2007 byla rozvedena 3 manželství, stejně tak i v roce 2008. 

V následujícím roce byla rozvedena 4 manželství a o rok později už bylo 5 rozvodů 

(ČSÚ, 2012b). 

Podle posledního sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) je věkové složení obyvatelstva 

obce prozatím příznivé, protože skupina obyvatel ve věku 0–14 let převyšuje počet obyvatel 

starších 65 let. Jelikož ale tento rozdíl není výrazný, očekává se, že index stáří se bude 

zvyšovat a populace v obci bude stárnout, což koresponduje s celorepublikovým vývojem. 

Věkové složení populace v obci Francova Lhota je uvedeno v tabulce 3.4. 

 Tab. 3.4: Věkové složení populace v obci Francova Lhota 

VVěěkkoovvéé  rroozzmmeezzíí  PPooččeett  oobbyyvvaatteell  

0–14 222 

15–64 1 177 

65 a více 214 

 Zdroj: ČSÚ, 2011; vlastní zpracování 

 Věkový průměr obyvatelstva Francovy Lhoty se pohybuje okolo 39 let. Průměrný věk 

žen je asi 41 let, muži mají v průměru 37 let. 
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 Obyvatel starších 15 let je ve Francově Lhotě asi 1 391. Největší podíl z nich má 

vzdělání střední bez maturity. Druhá největší skupina je skupina osob, která dosáhla pouze 

základního nebo neukončeného vzdělání. Tato hodnota může být ale matoucí, protože ve 

skupině jsou zahrnuti obyvatelé starší 15 let, kteří ještě nemají dokončené střední školy, 

a tudíž mají nejvyšší dosažené vzdělání základní. Necelá čtvrtina z této skupiny osob dosáhla 

středního vzdělání s maturitou, či nástavbu nebo absolvovala vyšší odbornou školu. 

Vysokoškolské vzdělání má asi 6,5 % obyvatel Francovy Lhoty. Tyto data jsou shrnuta 

v tabulce 3.5, která je zpracována podle předběžných výsledků SLDB v roce 2011. 

Tab. 3.5: Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání 

OObbyyvvaatteellssttvvoo  ssttaarrššíí  1155  lleett  1 391 

Základní včetně neukončeného 354 

Střední včetně vyučení bez maturity 574 

Střední s maturitou, nástavba, vyšší odborné vzdělání 320 

Vysokoškolské 91 

Bez vzdělání 3 

Zdroj: ČSÚ, 2011; vlastní zpracování 

 Z tabulky je tedy zřejmé, že největší část tvoří obyvatelé, kteří absolvovali střední 

odborné učiliště. V současnosti ale čím dál více absolventů základních škol odchází studovat 

na střední školy s maturitou, takže lze očekávat, že se zvýší jak podíl středoškoláků 

s maturitou, tak i vysokoškoláků. 

 Téměř polovina mužů žijících v obci je svobodná, asi 40 % mužské populace je 

ženatá. Skoro 5 % mužů je rozvedených a 1,5 % mužů je ovdovělých. Svobodných žen je 

v obci asi jen 36 % a vdaných více než 45 %. Rozvedených žen je zhruba 5,5 %. Podíl 

ovdovělých žen dosahuje 12,5 %, tento podíl je výrazně vyšší než u mužů. Tato skutečnost 

jenom potvrzuje fakt, že ženy se dožívají vyššího věku než muži. 

Méně než polovina obyvatel obce se hlásí k náboženské víře. Z těchto téměř osmi set 

lidí se hlásí většina k církvi Římskokatolické a malá část k Českobratrské církvi evangelické. 

Od posledního SLDB v roce 2001 se snížil počet věřících o více než polovinu. 
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V obci je celkem 502 domů, z toho 407 obydlených. Ze 407 obydlených domů je 

382 rodinných domů a 19 bytových domů. U 380 obydlených domů je vlastníkem fyzická 

osoba, u zbytku je to obec, stát, bytové družstvo nebo spoluvlastnictví vlastníků bytů. 

Neobydlených domů je 95, všechno jsou to rodinné domy. Z těchto 95 domů slouží 50 domů 

k rekreaci, 29 jich je nezpůsobilých k bydlení a dva jsou v rekonstrukci (ČSÚ, 2011). 

3.4 Technická infrastruktura 

Obec Francova Lhota má téměř vybudovanou základní technickou infrastrukturu.
1
 

3.4.1 Odpadové hospodářství 

 Od dubna r. 2000 byl zahájen nový způsob nakládání s domovním odpadem. 

Obyvatelé obdrželi barevné pytle na jednotlivé druhy tříděného odpadu. Postupem času se 

začaly nově třídit nápojové kartony, plechovky, později i sklo. Hlavní dva důvody proč obec 

třídí odpad je, že obec obdrží odměnu od firmy EKOKOM, čímž se snižují náklady na celý 

systém. Druhý důvod je, že čím více odpadu se vytřídí, tím méně skončí na skládkách, a tudíž 

obec zaplatí méně. Občanům se nezvyšují poplatky a rovněž se zlepšuje životní prostředí. 

V současnosti zajišťuje likvidaci domovního odpadu Sdružení RUMPOLD UHB 

& Valašskokloboucké služby s.r.o. 

3.4.2 Vodovod 

 Obec má k dispozici tři vodovody – obecní řád (Krajčovec a Piastkovo) a rozvod VaK 

tzv. „Stanovnica“. Vodovod byl dokončen a zkolaudován v r. 2003. 

3.4.3 Kanalizace 

 Jediný chybějící prvek základní technické vybavenosti je splašková kanalizace 

s čističkou odpadních vod. V současné době probíhá její příprava (viz kapitola Čistá řeka 

Bečva II). 

                                                 

1
 Podklady pro kapitolu Technická infrastruktura byly získány prostřednictvím konzultace s pracovníky 

obecního úřadu ve Francově Lhotě. 
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3.4.4 Plyn 

 Plynofikace v obci byla dokončena a zkolaudována na podzim roku 1999. Investice 

stála 75 mil. Kč. Na území Francovy Lhoty jsou plynárenská zařízení ve správě 

Severomoravské plynárenské, a. s. 

3.4.5 Doprava 

Na území obce Francova Lhota se nacházejí silnice třetí třídy, které jsou ve vlastnictví 

Zlínského kraje a díky rostoucí intenzitě dopravy jsou tyto komunikace nevyhovující. 

Z finančních důvodů je zimní údržba obce prováděna pouze posypem inertním materiálem. 

Francova Lhota spravuje 24,66 km místních komunikací. Silnice z Francovy Lhoty se 

napojuje v Horní Lidči na silnici první třídy. V některých částech obce chybí upravené 

chodníky a pěší trasy, v délce asi 1,2 km. Obec ale s jejich budováním může začít až po 

dokončení nové kanalizace. Linkovou autobusovou dopravu provádí v obci ČSAD Vsetín. 

V obci je 8 autobusových zastávek. Autobusová doprava je zde velmi využívána především 

z důvodu, že v obci není vybudována železniční sít. Nejbližší zastávka železnice se nachází 

v Horní Lidči, ve vzdálenosti asi 5 km. 

3.4.6 Spoje 

 V obci se nachází telekomunikační síť, která již ale není tak populární. Signál 

mobilních telefonů je v obci dobrý, lze používat sítě všech českých operátorů. Internet lze 

využívat jak kabelovým spojením, tak i bezdrátovým. Bezdrátové pokrytí je nyní zajištěno 

pro téměř celou obec. V obci také funguje a je téměř denně využíván místní rozhlas. 

3.5 Občanská vybavenost 

 Ve Francově Lhotě není žádné zařízení sociálních služeb a péče, stejně jako v celém 

mikroregionu Hornolidečsko. Jinak je zde základní občanská vybavenost poměrně solidní. 

  V obci jsou dvě provozovny kadeřnictví, jedna v budově zdravotního střediska a druhá 

v budově kulturního domu. 

 Květinářství provozuje v rodinném domě p. Pastorčáková. 

 Cukrářská výroba je provozována v areálu firmy Prodex p. Mikulínovou. 
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Pošta je umístěna ve středu obce a mimo jiné poskytuje služby ve finanční oblasti 

prostřednictvím Poštovní spořitelny, která je umístěna přímo na poště. Za ostatními 

finančními službami musí občané dojíždět. 

Dále se v obci nachází maloobchodní síť, která se skládá z pěti prodejen, v nichž lze 

zakoupit potraviny, základní druhy smíšeného zboží, noviny a částečně i zboží papírenské. 

Sudové víno lze zakoupit ve Vinotéce pod jasanem, kde je možnost i posezení. 

Obec je rovněž vybavena prodejnou průmyslového zboží, ve které je možné zakoupit 

zboží papírenské, železářské, sklo a keramiku, hračky, barvy a laky a drogistické výrobky. 

Také je v obci prodejna textilu, galanterie a obuvi.  

Veloservis p. Vladimíra Kamlera poskytuje potřeby pro cyklisty, provádí opravy 

a servis. Také se ale zaměřuje na lyžařské vybavení. V obci je i autoopravna a pneuservis 

(Francova Lhota…, 2012d). 

Obec má mateřskou školu, kterou navštěvuje asi 50 dětí. Základní škola s kapacitou 

250 žáků je rovněž umístěna v obci. Škola poskytuje vzdělání v 1. – 9. ročníku. Do základní 

školy Francova Lhota dojíždějí i žáci z Valašské Senice. V současnosti má škola asi 154 žáků, 

z Valašské Senice jich dojíždí 38. Počet žáků ve škole se neustále snižuje, dokonce v příštím 

školním roce 2012/2013 má klesnout počet žáků pod 150, což je historické minimum 

(Obec Francova Lhota, 2011b). 

V obci jsou čtyři pohostinství (z nichž se jedno nachází v místní části Pulčín) 

a restaurace III. cenové skupiny, která je umístněna v hotelu Ranč U zvonu. 

Ve středu obce stojí kulturní dům, kde sídlí Obecní úřad Francova Lhota. V kulturním 

domě je také místní knihovna a již zmiňované kadeřnictví. 

Budova zdravotního střediska se nachází v centru obce. Zde působí dva dny v týdnu 

(úterý, čtvrtek) obvodní lékař. V současné době je velmi pociťován chybějící zubní lékař, 

který v obci dříve působil. Po ukončení jeho činnosti museli občané vyhledat nové zubní 

lékaře, kteří jsou ale převážně až ze vzdálenějších měst, protože zubní lékaři z Horní Lidče 

mají kapacity obsazeny. Dětský lékař pro Francovu Lhotu se nachází ve zdravotním středisku 
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v Horní Lidči, avšak jednou měsíčně je v obci dětská poradna. K dalším odborným lékařům 

musejí občané dojíždět nejčastěji do Vsetína či Valašských Klobouk. 

Nejbližší veterinární ordinace je nyní až ve Valašských Kloboukách, poté co byla 

ordinace v Horní Lidči zrušena. 

V obci není služba Policie České republiky, obvodní oddělení se nachází v Horní 

Lidči. Stejně tak obec doposud není vybavena bankomaty. 

Veškerá občanská vybavenost se nachází v místní části Francova Lhota, v místní části 

Pulčín je provozováno pouze jedno ze čtyř pohostinství (Francova Lhota…, 2012d). 

3.6 Trh práce a podnikatelé v obci 

Jelikož Francova Lhota je obec příhraniční lze očekávat, že situace v oblasti trhu práce 

nebude v této obci ideální. 

3.6.1 Nezaměstnanost 

 Míra nezaměstnanosti v obci se v průběhu roku mění mimo jiné i v důsledku 

sezónních prací. Vývoj nezaměstnanosti v obci znázorňuje následující graf 3.2. 

Graf 3.2: Vývoj nezaměstnanosti ve Francově Lhotě v roce 2011 

 

Zdroj: Maděra, 2012; vlastní zpracování 
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 Graf znázorňuje, že v zimním období je míra nezaměstnanosti vyšší než v letních 

měsících. Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla zaznamenána v únoru, kdy dosahovala téměř 

14 %. Tato situace koresponduje se situací, jak ve Zlínském kraji, tak i v celé 

České republice, kde byly rovněž v únoru zaznamenány nejvyšší hodnoty míry 

nezaměstnanosti. Průměrná míra nezaměstnanosti obce za rok 2011 je 11,25 %. Což 

převyšuje jak průměr ČR, tak i průměr Zlínského kraje, kde se tyto hodnoty pohybují pod 

úrovní 10 %. Důvodem vyšší nezaměstnanosti v obci je především asi nutnost dojíždění za 

prací (ČSÚ, 2012c). 

 Jak se vyvíjela nezaměstnanost v obci v letech 2007–2011 je vyobrazeno v grafu 3.3. 

Data se vztahují vždy k 31. 12. daného roku. 

Graf 3.3: Vývoj nezaměstnanosti od roku 2007 – 2011 

 

Zdroj: Maděra, 2012; vlastní zpracování 
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3.6.2 Podnikatelé 

 Existuje také možnost získat zaměstnání přímo v obci. Mezi nejvýznamnější podniky 

a tudíž i zaměstnavatele patří: 

- Carnex, spol. s r. o. – masokombinát, 

- Prodex, s. r. o. – kovovýroba, výrobky z plastů (zaměstnává především ženy), 

- Zemědělské družstvo Francova Lhota – zemědělská činnost, 

- Záměčnictví Jaroslav Šerý, 

- Pila Mikeska. 

Nejčastějším oborem podnikání v obci je zpracování dřeva, oblast průmyslu, stavebnictví, 

obchodu, opravy motorových vozidel, pohostinství a zemědělství (Francova Lhota…, 2012d). 

 V následující tabulce je vyobrazeno obyvatelstvo obce podle ekonomické aktivity. 

Z ekonomicky aktivního obyvatelstva je většina zaměstnanců. Uvádí se údaje k 26. 3. 2011, 

kdy bylo předběžně vyhodnoceno SLDB 2011.  

Tab. 3.6: Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity 

Obyvatelstvo celkem 1 613 

Ekonomicky aktivní 842 

Zaměstnaní 735 

z toho: zaměstnanci 564 

zaměstnavatelé 19 

osoby pracující na vlastní účet 87 

Nezaměstnaní 107 

Ekonomicky neaktivní 713 

Zdroj: ČSÚ, 2011; vlastní zpracování 

3.7 Cestovní ruch 

Francova Lhota se snaží o rozvoj cestovního ruchu, snaží se přilákat turisty. Za tímto 

účelem je pak realizována řada různých projektů. 
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3.7.1 Ubytování 

Ve Francově Lhotě je několik možností, jak ubytovat turisty: 

- Ranč U zvonu – 51 lůžek, 

- ubytování na bývalé vrátnici Zemědělského družstva – 16 lůžek, 

- ubytování v soukromí – 22 lůžek, 

- Veřejné tábořiště na Svatojáně v Pulčíně. 

3.7.2 Stravování 

Stravování v obci je možné: 

- Hotel Ranč U zvonu, 

- Western saloon u Wiliho v Pulčíně. 

3.7.3 Turistické atrakce 

 Informační servis provádí především turistické Informační centrum v Pulčíně. Obec 

láká turisty zejména svými přírodními památkami, ale disponuje také řadou dalších 

zajímavých míst. 

Kobzova lípa je památný strom, jehož stáří se odhaduje na 400–500 let. Strom má 

obvod 7,3 metrů. Kmen stromu je dutý, o vzniku této dutiny se dosud udržuje pověst. 

Kobzova lípa postoupila do celonárodního souboje o strom roku 2012, a to na základě ankety, 

která byla vyhodnocena k poslednímu dubnu 2012. Pokud Kobzova lípa vyhraje i ve 

veřejném hlasování, odměnou jí bude arboristické ošetření a postup do mezinárodní ankety 

Evropský strom roku. 

Národní přírodní rezervace Pulčínské skály, která podléhá přísné ochraně. Rezervace 

se nachází v jihozápadní části horského pásma Javorníků. Je zde skalní město, 4 jeskyně 

a další zajímavosti. V zimě jsou k vidění také unikátní ledopády. 

Rozhledna na Čubově kopci, která dosahuje výšky 14 metrů. Spodní patro je 

zastřešené a tvar této střechy má připomínat valašský klobůk „lepák“. Rozhledna je postavena 

z modřínového a smrkového dřeva. U rozhledny je umístěna turistická mapa a pamětní kniha. 
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Dřevěnice „U Hrnčíře“ je bývalá hrnčířská dílna. Nyní tato chalupa patří Valašské 

nadaci a ta ji zrekonstruovala. Dřevěnice slouží jako centrum pro setkávání menších 

zájmových skupin mládeže i dospělých. 

Hucul klub Francova Lhota se zabývá vyjížďkami na koních, výukou ježdění, péčí 

o koně a hippoterapií. Vhodné pro postižené roztroušenou sklerózou. 

Stesky a trasy, které je možné využít pro pěší turistiku, cyklistiku nebo v zimě na 

běžkách jsou následující: 

- Značené trasy KČT: 

o červená (Bílé Karpaty) – Střelenský vrch – Pulčín Hradisko – Makyta, 

o modrá Francova Lhota – Čubův kopec – Mikulčin vrch – Makyta, 

- Naučná stezka Javorník – Střelná – Čubův kopec – Makyta, 

- Cyklotrasa Hornolidečská magistrála. 

Moderní zvonice se zvonkohrou a kašna patří k zajímavostem obce. Zvonice hraje 

ráno, v poledne a večer šest melodií podle ročního období. Vedle zvonice je od roku 2006 

nová kašna (Francova Lhota…, 2012a; Obec Francova Lhota, 2008a). 

3.8 Sportovní vyžití 

 Další možnosti, které lákají nejen turisty. V obci lze využít hned několik sportovišť 

různých typů: 

- travnaté fotbalové hřiště, 

- víceúčelové asfaltové hřiště (v zimě kluziště), 

- lyžařský vlek o délce 360 m, převýšení 56 m. Možnost občerstvení a večerního 

lyžování, 

- nová školní tělocvična, 

- polyfunkční areál. 

V polyfunkčním areálu byl slavnostně zahájen provoz 10. července 2010. V tomto 

areálu jsou různá sportoviště: 
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- hřiště s tartanovým povrchem na košíkovou, tenis, volejbal, nohejbal či malou 

kopanou, 

- tři tenisové kurty s umělou trávou s písečným vsypem (volejbal, nohejbal, 

badminton,…), 

- pískové hřiště na plážový volejbal, 

- tříproudová 50 m dlouhá běžecká dráha s tartanovým povrchem a dvě doskočiště. 

Budova šaten je umístěna ve svahu, v přízemí jsou umístěny dvě velké šatny se 

sociálním zařízením, sklad a kotelna. V horním patře jsou pak dvě velké společenské 

místnosti - klubovny. Stavba získala Čestné uznání v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 

2010 v kategorii Realizace rozvojových projektů obcí a měst (Francova Lhota…,2012c). 

3.9 Historické památky a zajímavosti 

 Francova Lhota je rodištěm kardinála Štěpána Trochty (1905 – 1974), který je 

významnou postavou novodobých církevních dějin. Tato osobnost je pro obec významná 

nejen z hlediska duchovního ale také může být jedním z prvků rozvoje cestovního ruchu 

v obci. 

Mezi nejvýznamnější památky v obci řadíme: 

- Pozdně barokní kostel sv. Štěpána, krále uherského z roku 1787, 

- Kamenný kříž u kostela z roku 1815, 

- Dalších 6 křížů rozmístěných v obci, 

- Kamenný kříž v místní části obce Pulčín (Francova Lhota…, 2012a). 

3.10 Občanská společnost 

 V obci působí několik neziskových organizací a spolků. Aktivity, které provozují, jsou 

velmi oblíbené a vážené. Tato společenství významně přispívají k rozvoji společenského 

života v obci. Mezi tyto společenství patří: 

- Myslivecké sdružení Francova Lhota, 

- Sbor dobrovolných hasičů Francova Lhota, 

- TJ Sokol Francova Lhota (oddíly fotbalové, šachový, turistický), 

- Spolek hřibařů, 
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- Valašská nadace, 

- Vesničko má milovaná, občanské sdružení Pulčín, 

- Francovka o.p.s., 

- Český svaz včelařů (včetně včelařského kroužku), 

- Klub českých turistů, 

- Sdružení rodičů a přátel školy (Obec Francova Lhota, 2008a). 

3.11 Kultura a kulturní akce 

 Společenský život v obci je poměrně pestrý. Jsou zachovávány staré tradice a zároveň 

obnovovány tradice již zaniklé. Kulturní akce probíhají v obci v průběhu celého roku 

a pořádají je různé subjekty. V následujícím kalendáři jsou stručně naznačeny jednotlivé akce. 

 V lednu je přivítán nový rok na rozhledně na Čubově kopci. Dále pak spolky pořádají 

společenské plesy v kulturním domě. 

 V únoru ještě pokračuje plesová sezóna. Zpravidla ke konci měsíce prochází obcí 

fašankový průvod s voděním medvěda, který je večer zakončen taneční zábavou v kulturním 

domě a pochováním basy. Tuto tradici dodržují místní hasiči. Dále probíhá v únoru soutěž 

o nejlepší nakládané houby – O lhotského Kyseláče. 

 V dubnu je pořádána Beseda pro důchodce, Velikonoční výstava v informačním centru 

Pulčín a poslední sobotu v dubnu je Slet čarodějek dobrodějek v místní části obce Pulčín. 

 V květnu se slaví Svatodušní pouť v místní části obce Pulčín. Rovněž probíhají oslavy 

Dne matek v kulturním domě. 

 Červen je charakteristický pro oslavy Dne dětí, které probíhají na hřišti. 

 V červenci je v místní části obce Pulčín zorganizován Amfolkfest – Malý festival 

folkové hudby na konci světa. 

 V srpnu probíhá Jarmek na Pulčinách, kde jsou ukázky lidových řemesel a prodej 

různých výrobků. Také je uspořádáno společné setkání na rozhledně na Čubově kopci. 
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 První neděle v září je vždy ve Francově Lhotě pouť. V sobotu je uspořádána taneční 

zábava v kulturním domě, kterou pořádají hasiči. Pouťové atrakce a stánky jsou umístěny 

kolem pěší zóny. 

 V říjnu probíhá výstava hub v pohostinství u Ptáčků. 

 Poslední listopadovou sobotu je před kulturním domem společně rozsvícen obecní 

vánoční strom. První adventní neděli probíhá v kulturním domě Vítání občánků do života. 

 Na začátku prosince se dodržuje tradice Chození za Mikuláše, která trvá několik dnů 

a střídá se několik skupin. V období vánoc probíhá v kulturním domě Adventní dílna, Živý 

betlém u kostela a v kostele benefiční koncert sdružení Šance a vánoční koncert. Na Silvestra 

probíhá loučení se starým rokem u společné vatry na rozhledně na Čubově kopci. 

 V kulturním domě probíhají nepravidelně různé akce a hostují zde amatérská divadla 

(Francova Lhota…, 2012b). 

3.12 Místní program obnovy venkova 

 Obec má vypracován program rozvoje obce, který byl schválen Zastupitelstvem obce 

Francova Lhota v červenci 2008.  Vize spočívala ve vytvoření příjemného a trvalého místa 

k životu a rostoucí kvality života obyvatel ve Francově Lhotě. Ve třech hlavních částech je 

charakterizován současný stav obce, SWOT analýza a návrh opatření a aktivit k naplnění 

stanovených cílů. Stanovené jsou tři hlavní cíle: 

- dobré podmínky pro kvalitní a zdravý život zajištěný kvalitní občanskou, 

technickou a institucionální infrastrukturou, 

- aktivní zapojení občanů do dění v obci a možnost jejich realizace, 

- rozvoj obce bude v souladu s principy udržitelného rozvoje (environmentální, 

ekonomický a sociální pilíř). 

K naplnění těchto cílů bylo vymezeno osm oblastí a u každé z těchto oblastí byly 

vymezeny různé aktivity a opatření, jejichž konkrétní členění je uvedeno v příloze č. 2. 

 V oblasti 1 byla od roku 2008 realizována podpora místních spolků. Byly rozšířeny 

služby knihovny a jsou rovněž podporovány kulturní akce v obci a péče o památkové objekty. 
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V oblasti sportu se obec zaměřuje na podporu sportovních aktivit občanů a bylo vybudováno 

víceúčelové hřiště u základní školy. Zatím se nepodařilo provést rekonstrukci vleku 

a vybudování možnosti koupání a případně i rybolovu. 

 V druhé oblasti s názvem školství se podařilo zateplit fasádu, vyměnit okna a ústřední 

topení v mateřské škole. Rovněž se podařilo vybudovat nové dětské hřiště v mateřské škole, 

v současnosti je nutné opravit oplocení mateřské školy. V základní škole byla provedena 

modernizace, byla přistavena nová tělocvična a zrekonstruována kuchyně. 

 V další oblasti se provedla rekonstrukce bývalé školy v Pulčíně, řeší se turistické trasy, 

cyklotrasy, mapy a odpočívadla. 

 V oblasti technické infrastruktury byla vybudována přehledná křižovatka a jízdní 

pruhy u restaurace U Ptáčků. Doposud nebyla realizována výstavba zastávky na dolním konci 

obce na straně u Kučných, nebyla provedena oprava starých chodníků a realizace nových. 

Rovněž zatím nebyla vybudována celoobecní kanalizace. 

 V oblasti páté byla provedena oprava kaple v místní části Pulčín a rekonstrukce 

kulturního domu ve Francově Lhotě. Dále byla provedena výsadba zeleně a zvelebení ploch 

veřejných prostranství. Stále není vystavena přístavba třetího stání pro hasičskou techniku 

a rovněž není vybudována možnost trávení času pro maminky, seniory či jiné zájmové 

skupiny. 

 Šestá oblast – životní prostředí, se zaměřuje na třídění odpadů, to je v obci 

realizováno. Je také podporována údržba krajinného rázu. 

 V oblasti bydlení doposud nebyla územně a stavebně připravena lokalita 

Na Dvorském a Na Trčkovém pro výstavbu celkem 35 rodinných domů. 

 V oblasti sociální služby a zdravotnictví je neustále neuspokojena potřeba zubního 

lékaře v obci a také absence služby pro seniory (Obec Francova Lhota, 2008a). 
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3.13 SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 přírodní podmínky, CHKO Beskydy 

 systém třídění a sběr odpadu 

 téměř dobudovaná technická 

infrastruktura 

 rodiště Štěpána kardinála Trochty 

 dodržování tradic 

 společenský život 

 potenciál cestovního ruchu 

 udržovaný vzhled obce 

 funkční farní společenství 

 aktivní podnikatelské subjekty 

 nízká nabídka pracovních míst 

 absence kanalizace a chodníků 

 absence kvalitní infrastruktury 

 nedostatečná sociální péče 

 výskyt černých skládek 

 železnice 

 absence dětských hřišť 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 napojení obyvatel na veřejnou kanalizaci 

 možnost přeshraniční spolupráce 

 realizování projektů v rámci EU 

 spolupráce s podnikateli 

 modernizace veřejné dopravy 

 propagace obce 

 stárnutí obyvatelstva 

 závislost na ostatních centrech 

 nezaměstnanost, nedostatek pracovních 

příležitostí 

 špatné dopravní spojení 

 zhoršení stavu komunikace zvýšenou 

automobilovou dopravou 

 problémy s financováním ZŠ, z důvodů 

klesajícího počtu žáků 

 omezené zdroje rozpočtu 

 zhoršování životního prostředí 

spalováním domovního odpadu a 

nekvalitních paliv 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.14 Vývoj obce Francova Lhota v letech 2007-2012 

 Počet obyvatel v obci se v posledních letech snižuje, důvodem je klesající porodnost, 

ale také vysidlování venkovských oblastí a stěhování lidí do měst. Lidé odcházejí do měst 

především proto, že mají lepší možnosti a dostupnost k zaměstnání a různým službám. Proto, 

aby lidé neopouštěli venkovské oblasti, je nutné zavést taková opatření, která je budou 

motivovat k tomu, aby na venkově zůstali. V roce 2011 byl zaznamenán nejnižší počet 

obyvatel za posledních 15 let, kdy tento počet klesl pod hranici 1 600 obyvatel. Podle 

věkových skupin je v obci stále ještě více občanů mladších 14 let než občanů starších 65 let, 

postupem času se ale zřejmě bude tento poměr měnit a populace v obci bude stárnout. 

Francova Lhota má zhruba 91 obyvatel s vysokoškolským vzděláním, avšak současný trend 

směřuje k tomu, že počet vysokoškolsky vzdělaných lidí bude narůstat. 

 Od roku 2007 stále ještě nebyla zahájena výstavba kanalizace, nicméně probíhá její 

příprava. Narůstající automobilová doprava zapříčiňuje zhoršování místních komunikací. 

Linková doprava v obci je od roku 2007 na zhruba stejné, přijatelné úrovni. 

 V obci stále funguje praktický lékař, pošta, místní knihovna, základní i mateřská škola. 

S klesajícím počtem dětí však může být fungování základní školy ohroženo. Neustále obec 

nemá nainstalovány bankomaty a zařízení sociálních služeb. 

 Průměrná roční míra nezaměstnanosti od roku 2007 výrazně stoupla. Ze 7,45 % se 

vyšplhala až na 11,25 %. Největší míra nezaměstnanosti je zaznamenána v zimních měsících, 

to je zapříčiněno zejména sezónními prácemi. 

 Francova Lhota poskytuje různé možnosti ubytování i stravování pro turisty. Kromě 

přírodních památek mohou turisté obdivovat také zvonici se zvonkohrou a kašnu. 

 Možnosti sportovního vyžití se od roku 2007 výrazně zlepšily. V roce 2009 byla 

dokončena moderní prostorná školní tělocvična, od roku 2010 je k dispozici polyfunkční 

sportovní areál s několika hřišti s umělým povrchem. 

 V obci i nadále fungují neziskové organizace a neformální spolky, které se podílejí na 

organizování různých společenských akcí. Tyto akce probíhají v průběhu celého roku. Občané 

se snaží o udržování tradic a zvyklostí. 
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3.15 Návrh opatření 

 Na základě zjištěných skutečností je žádoucí provést opatření vedoucí ke zvýšení 

počtu obyvatel obce. Počet obyvatel klesá z důvodu záporného migračního salda, a proto je 

důležité zavést taková opatření, která lidi do obce přilákají. Důležitým faktorem je také 

vytvoření nových pracovních míst. To by mělo za následek, že lidé by z Francovy Lhoty 

neodcházeli kvůli zaměstnání, a navíc by také klesla míra nezaměstnanosti, která v obci za 

poslední léta neustále narůstá. Vyšší zaměstnanost a především vyšší počet obyvatel přináší 

vyšší počet dětí navštěvujících jak mateřskou, tak i základní školu. Tento faktor je rovněž 

velmi důležitý, jelikož základní škola je naplněna asi pouze z 60 %, což výrazně ovlivňuje její 

budoucnost z důvodu financování. Základní škola v obci děti více stmeluje a děti mají k obci 

bližší vztah, a proto je důležité snažit se zachovat fungování základní školy ve Francově 

Lhotě v takovém rozsahu, v jakém v současnosti funguje. Pro nárůst počtu obyvatel je 

důležité rovněž čisté životní prostředí a silné ekonomické zázemí. 

Cíle: 

- rozvoj podnikání (podpora malých a středních podniků, přilákání nových 

zaměstnavatelů, snížení nezaměstnanosti), 

- rozvoj cestovního ruchu (lepší propagace obce), 

- zlepšení dopravní infrastruktury (oprava místní komunikace, vybudování 

chodníků), 

- rozvoj bydlení (stavební příprava lokalit), 

- rozvoj občanské vybavenosti (zkvalitnění zdravotní péče a rozvoj sociálních 

služeb). 
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4 Analýza projektů 

 K naplnění cílů, které byly stanoveny v dokumentu Místní program rozvoje venkova 

z roku 2008, byla realizována řada projektů. Obec Francova Lhota realizuje různé typy 

projektů. Jedná se o projekty investiční i neinvestiční. Obec financuje projekty z vlastních 

zdrojů, ale samozřejmě využívá i dotací pro realizaci těchto projektů. Častěji jsou využívány 

dotace státní, ale byly realizovány i projekty, ke kterým přispěly peníze Evropské unie. 

4.1 Projekty realizované s příspěvkem z Evropské unie 

 Finanční prostředky z EU na tzv. investiční projekty nepokrývají 100% náklady a je 

nutná tzv. spoluúčast. Finanční prostředky se vyplácejí až po úspěšném ukončení realizace 

projektu, případně po ukončení etapy. Pro programovací období 2007–2013 obdržela 

Francova Lhota finanční pomoc z EU na několik projektů z různých operačních programů. 

4.1.1 Polyfunkční sportovní areál ve Francově Lhotě 

 Projekt „Polyfunkční sportovní areál ve Francově Lhotě“ podpořil zlepšení 

infrastruktury pro rozvoj tělesné výchovy žáků i rekreační sportování občanů různých 

věkových skupin. Hlavní cíl a aktivita projektu bylo vybudování Polyfunkčního sportovního 

areálu ve Francově Lhotě, který měl nahradit volnou antukovou plochu s chátrajícím 

oplocením a volnou travnatou plochu. Projekt zahrnoval vybudování moderní víceúčelové 

sportovní plochy s osvětlením, atletické dráhy s doskočištěm, beachvolejbalového hřiště 

a hřiště pro basketbal a nohejbal. Součástí areálu je také budova šaten. K areálu je vystavěna 

nová přístupová komunikace včetně parkoviště. Toto hřiště využívají žáci základní školy 

v rámci tělesné výchovy a v odpoledních hodinách je potom hřiště k dispozici všem ostatním 

zájemcům (RIS, 2011a). 

Projekt byl zacílen 4 212 uživatelů, kteří mají prospěch z podpořeného zařízení 

sociální infrastruktury a 2 688 m
2
 regenerovaných objektů ve venkovské oblasti.  
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Tab. 4.1: Zařazení projektu Polyfunkční sportovní areál 

OOppeerraaččnníí  pprrooggrraamm  ROP NUTS II Střední Morava 

PPrriioorriittnníí  oossaa  2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu 

OObbllaasstt  ppooddppoorryy  2.3 Rozvoj venkova 

PPooddoobbllaasstt  ppooddppoorryy  2.3.2 Sociální infrastruktura 

Zdroj: RIS, 2011a; vlastní zpracování 

Projekt byl realizován prostřednictví Regionálního operačního programu (ROP) NUTS 

II Střední Morava a financován byl z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). 

Realizace projektu probíhala od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010. Příjemcem dotace byla Obec 

Francova Lhota. Ve veřejné soutěži na dodavatele stavby byla vybrána firma TM-stav s. r. o. 

Vsetín. 

Na zpracování stavebně technické dokumentace areálu obdržela obec dotaci 

z prostředků Zlínského kraje ve výši 40.000 Kč.  

Náklady na vybudování celého areálu dosáhly cekem 21.335.898 Kč. Dotace z ERDF 

byly ve výši 17.467.500 Kč. Ze státního rozpočtu obdržela obec dotaci 1.027.500 Kč. Vlastní 

zdroje činily 2.840.898 Kč. Toto rozložení finančních prostředků je zobrazeno v grafu 4.1 

(Obec Francova Lhota, 2010). 
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Graf 4.1: Složení finančních prostředků na projekt Polyfunkčního sportovního areálu 

 

 Zdroj: Obec Francova Lhota, 2010; vlastní zpracování 

4.1.2 Typový projekt Czech-POINT – Kontaktní místo (Upgrade) 

 Předmětem projektu „Typový projekt Czech-POINT – Kontaktní místo (Upgrade)“ je 

vybudování přístupového místa pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy 

a zřízení kontaktního místa veřejné správy – místního pracoviště tzv. CzechPOINT. Nová 

kontaktní místa CzechPOINT mají zajistit elektronizaci veřejné správy, vyřizování úředních 

dokumentů (výpis z obchodního rejstříku, výpis z rejstříku trestů, výpis bodového konta 

řidičů atp.), a to vše na jednom místě. Dále projekt zahrnuje pořízení technického 

a technologického vybavení místního pracoviště, což představuje nákup hardwaru a softwaru. 

Projekt vychází ze strategie Smart Administration, kterou schválila Vláda ČR. Tento projekt 

je nutným krokem pro vytvoření podmínek k zavádění, rozvoji a podpoře služeb elektronické 

veřejné správy na regionální a místní úrovni veřejné správy. To vše s vysokou mírou využití 

moderních informačních a komunikačních technologií, které představují prostředek kvalitního 

výkonu činnosti územních orgánů veřejné správy. Cílem projektu bylo rychlejší 

a spolehlivější poskytování veřejných služeb široké veřejnosti prostřednictvím kontaktního 

místa – místního pracoviště CzechPOINT. 

 Projekt Zakládání nových kontaktních míst CzechPOINT byl realizován v rámci 

výzvy 02 – „E-Government v obcích – Czech POINT“, kterou má v gesci Ministerstvo vnitra. 
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V této výzvě bylo možné žádat buď o podporu plné verze CzechPOINT, nebo o upgrade 

(aktualizaci) již stávajícího pracoviště, to je případ Francovy Lhoty. 

 Projekt byl realizován v rámci Integrovaného operačního programu pod cílem 

Konvergence. Bližší zařazení projektu je uvedeno v tabulce 4.2. 

Tab. 4.2: Zařazení projektu Typový projekt Czech-POINT 

OOppeerraaččnníí  pprrooggrraamm  Integrovaný operační program 

PPrriioorriittnníí  oossaa  2 Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence 

OObbllaasstt  ppooddppoorryy  2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě 

Zdroj: Fondy Evropské unie, 2012c; vlastní zpracování 

 Finanční prostředky pro tento projekt byly získány z ERDF. Realizace projektu 

probíhala od prosince 2008 do konce června roku 2009. 

 Celkové náklady na Typový projekt CzechPOINT – Kontaktní místo (Upgrade) se 

vyšplhaly na 68.540 Kč. Dotace z ERDF byly ve výši 58.259 Kč. Ze státního rozpočtu pro 

tento projekt nebyly získány žádné prostředky, tudíž zbývající částku 10.281 Kč 

zafinancovala obec ze svých zdrojů. Míra spolufinancování obce byla tedy 15 % a zbylých 

85 % finančních prostředků plynulo z ERDF (RIS, 2011c; Fondy Evropské unie, 2012c). 

4.1.3 Zateplení budovy mateřské školy ve Francově Lhotě 

 Účelem projektu „Zateplení budovy mateřské školy ve Francově Lhotě“ byla realizace 

opatření vedoucích k úsporám energie. Jednalo se o výměnu oken, zateplení obvodového 

pláště zateplovacím systémem EPS-F se silikonovou omítkou a tepelné izolace stropu 

mateřské školy. Základním cílem bylo snížit energetickou náročnost budovy a snížení emisí. 

 Projekt byl realizován v rámci třetí výzvy v tematickém operačním programu Životní 

prostředí, který spadá do cíle Konvergence. Zařazení projektu je uvedeno v tabulce 4.3. 

 

 



45 

 

Tab. 4.3: Zařazení projektu Zateplení budovy mateřské školy 

OOppeerraaččnníí  pprrooggrraamm  Operační program Životní prostředí 

PPrriioorriittnníí  oossaa  3 Udržitelné využívání zdrojů energie 

OObbllaasstt  ppooddppoorryy  
3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u 

nepodnikatelské sféry 

Zdroj: RIS, 2011c; vlastní zpracování 

 Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, konkrétně Fondem soudržnosti ale také 

Státním fondem životního prostředí ČR. Termín zahájení realizace projektu byl 1. 7. 2008 

a termín ukončení 29. 8. 2008. 

 Celkové náklady na rekonstrukce dosáhly částky 1.844.409 Kč. Celkové uznatelné 

náklady na akci činily 1.183.771 Kč. Fond soudržnosti poskytnul příspěvek ve výši 

1.006.205 Kč a příspěvek Státního fondu životního prostředí ČR byl 59.188 Kč. Zbývající 

částku 118.378 Kč uhradila obec. Neuznatelné finanční prostředky ve výši 660.638 Kč byly 

hrazeny rovněž z rozpočtu obce. Tato částka sloužila k uhrazení výdajů na související 

stavební práce, které nepřinášejí přímou úsporu energií (oprava balkónů, klempířské práce, 

oprava spojovacího krčku apod.). Financování projektu je uvedeno v grafu 4.2 (Obec 

Francova Lhota, 2008c). 

Graf 4.2: Financování projektu Zateplení budovy mateřské školy 

 

Zdroj: Obec Francova Lhota, 2008c; vlastní zpracování 
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4.1.4 Územní plán obce Francova Lhota 

 Hlaví cíl projektu je vypracování konceptu a následně návrhu územního plánu obce 

Francova Lhota. Požadavek na nový územní plán byl z důvodu zastaralosti starého územního 

plánu, který byl z roku 1996, a také zákonné povinnosti (Stavební zákon) mít zpracovaný 

nový územní plán obce. Projekt obsahoval dvě hlavní aktivity, a to Zpracování konceptu 

územního plánu obce Francova Lhota a následné Zpracování návrhu územního plánu obce 

Francova Lhota. Základním dokumentem pro zpracování tohoto územního plánu bylo Zadání 

územního plánu z března roku 2008. 

 Zařazení projektu do operačního programu a prioritních os je uvedeno v tabulce 4.4. 

Tab. 4.4: Zařazení projektu Územní plán obce Francova Lhota 

OOppeerraaččnníí  pprrooggrraamm  Integrovaný operační program 

PPrriioorriittnníí  oossaa  5 Národní podpora územního rozvoje – cíl Konvergence 

OObbllaasstt  ppooddppoorryy  5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik 

Zdroj: RIS, 2011d; vlastní zpracování 

 Projekt byl spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje, a také ze 

státních prostředků. Projekt byl realizován od 29. 3. 2008 do 30. 4. 2012. Na zpracovatele 

konceptu a návrhu územního plánu obce proběhlo výběrové řízení. Veřejné schůze 

a seznámení s návrhem územního plánu vedl autor Ing. arch. Motl z Brna. 

 Celkové náklady na vypracování tohoto projektu byly 917.000 Kč. Z ERDF získala 

obec částku 779.450 Kč, což je 85% z celkové částky. Zbylá část 137.550 Kč byla 

financována z národních veřejných prostředků (RIS, 2011d). 

4.1.5 Škola pro život 

 Cílem projektu „Škola pro život“ je prostřednictvím nových metod a nástrojů zajistit 

zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Kvalitnější 

a efektivnější výuka má být zajištěna metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy 

pedagogických pracovníků, vytvářením a používáním nových metodických pomůcek 

a učebních materiálů ve výuce. Individualizací výuky formou dělení hodin má být dosaženo 
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vyšší efektivity práce se žáky v daných prioritních tématech. Zapojením asistenta pedagoga, 

psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence má být 

snížen výskyt rizikového chování u žáků základní školy a rovněž má být podpořen rovný 

přístup ke vzdělávání. 

 Tento projekt je realizován prostřednictvím tematického operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Detailnější zařazení projektu znázorňuje tabulka 4.5. 

Tab. 4.5: Zařazení projektu Škola pro život 

OOppeerraaččnníí  pprrooggrraamm  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

PPrriioorriittnníí  oossaa  1 Počáteční vzdělávání 

OObbllaasstt  ppooddppoorryy  1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách 

Zdroj: RIS, 2011b; vlastní zpracování 

 Projekt je financován z ESF a ze státního rozpočtu. Realizace projektu probíhá od 

1. 6. 2011 do 30. 11. 2013. Na rozdíl od předchozích čtyř projektů je zde žadatelem Základní 

škola Francova Lhota a ne Obec Francova Lhota. 

 Celkové náklady na realizaci projektu se očekávají ve výši 973.567 Kč. ESF poskytne 

85 % finančních prostředků, to je 827.532 Kč a ze státního rozpočtu má být poskytnuta částka 

146.035 Kč (RIS, 2011b). 

4.1.6 Školící a informační centrum na hranici ČR - SR Pulčín 

 Školící a informační centrum vzniklo po celkové rekonstrukci bývalé Pulčínské školy. 

V rámci oprav byla vyměněna střecha, okna, zateplení budovy, nové sociální zařízení 

a bezbariérový přístup. Součástí akce byla rovněž úprava okolí, oplocení, nové posezení 

a chodník. 

 Projekt byl realizován prostřednictvím operačního programu přeshraniční spolupráce 

Slovenská republika – Česká republika 2007–2013. Bližší zařazení je uvedeno v následující 

tabulce 4.6. 
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Tab. 4.6: Zařazení projektu Školící a informační centrum na hranici ČR – SR Pulčín 

OOppeerraaččnníí  pprrooggrraamm  
Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká 

republika 2007–2013 

PPrriioorriittnníí  oossaa  
1 Podpora socio-kulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního 

regionu a spolupráce 

OObbllaasstt  ppooddppoorryy  1.5 Rozvoj přeshraničního turismu 

Zdroj: Obec Francova Lhota, 2009; vlastní zpracování 

 Operační programy cíle Evropská územní spolupráce jsou financovány vždy z fondu 

ERDF, proto i tento projekt byl financován z ERDF. Realizace projektu probíhala od 

2. března do 30. června 2009. Ve výběrovém řízení byla jako dodavatel vybrána firma 

SPEDIMEX Moravia, spol. s r.o. Vsetín, protože její nabídka byla nejvýhodnější. Partner 

obce Francova Lhota se stala obec Mestečko, která provedla rekonstrukci venkovního 

amfiteátru za 1 milion korun. 

 Rekonstrukce bývalé školy stála 7,3 milionu korun, přičemž obec získala dotaci 

z ERDF ve výši 90 %. Zbylou částku 730.000 Kč zaplatila obec z vlastních zdrojů 

(Obec Francova Lhota, 2009). 

4.1.7 Výměna oken v kulturním domě ve Francově Lhotě 

 V srpnu 2011 byla dokončena výměna 92 ks oken v kulturním domě ve Francově 

Lhotě. Ve stejném měsíci byla podána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova, jehož 

zprostředkujícím subjektem je Státní zemědělský intervenční fond. 

 Celkové náklady činily 602.224 Kč, dotace byla poskytnuta z EAFRD ve výši 

504.000 Kč (Obec Francova Lhota, 2011b). 

4.1.8 Čistá řeka Bečva II. 

 Projekt Čistá řeka Bečva II. je největším investičním projektem, na kterém Obec 

Francova Lhota prostřednictvím Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko již několik let 

pracuje. Předmětem projektu je vybudování splaškové kanalizace. V současnosti je ve fázi 

přípravy výběrového zřízení na zhotovitele stavby. Jedná se o velké veřejné zakázky, kde 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/0ea2b4d2-1977-417e-ad86-3b15b82e59ed/Program-preshranicni-spoluprace-Slovenska-republik
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/0ea2b4d2-1977-417e-ad86-3b15b82e59ed/Program-preshranicni-spoluprace-Slovenska-republik
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předpokládané náklady celého tohoto projektu, v němž je zapojeno 16 obcí, dosahují až 

1,5 mld. Kč. Příprava výběrového řízení je tedy důkladně kontrolována poskytovatelem 

dotace, jímž je Státní fond životního prostředí. 

 V obci Francova Lhota by mělo být vystavěno více než 20 km splaškové kanalizace 

v předpokládané hodnotě asi 147 mil. Kč. Projekt je realizován prostřednictvím OP Životní 

prostředí (Obec Francova Lhota, 2011b). 

4.2 Projekty realizované bez finanční pomoci z Evropské unie 

 Obec Francova Lhota realizuje většinu projektů bez finančních prostředků z Evropské 

unie a využívá různých jiných zdrojů. Realizované projekty obce Francova Lhota jsou 

nejčastěji podpořeny z dotačních programů Zlínského kraje a Ministerstva financí, dále také 

Ministerstva pro místní rozvoj či Ministerstva obrany. 

4.2.1 Oprava místní komunikace ve Francově Lhotě 

 V roce 2008 byla opravena místní komunikace kolem pěší zóny ve středu obce 

a menší opravy byly provedeny také na dalších místech komunikace. Na tuto akci obdržela 

obec dotaci z Programu obnovy venkova ze Zlínského kraje. Výše dotace byla 472.000 Kč, 

byla získána bezúročná půjčky na dva roky ve výši 354.000 Kč a zbylých 354.000 Kč 

zaplatila obec z vlastních zdrojů. Procentuální složení je uvedeno v grafu 4.3 

(Obec Francova Lhota, 2008b). 
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Graf 4.3: Financování projektu Oprava místní komunikace 

 

Zdroj: Obec Francova Lhota, 2008b; vlastní zpracování 

4.2.2 Úprava stávajícího hřiště při Mateřské škole ve Francově Lhotě 

 Během prázdnin 2008 byla provedena rekonstrukce stávajícího hřiště při Mateřské 

škole ve Francově Lhotě. Odstraněny byly nevyhovující hrací prvky, přemístěny houpačky, 

byly vybudovány bezpečnostní pískové jámy a osazení nové sestavy s průlezkami, hopsadlo, 

lezecká stěna a dřevěný domek. 

 Celkové náklady dosáhly 368.500 Kč. Na tuto rekonstrukci získala obec 300.000 Kč 

z prostředků Zlínského kraje, částku 68.500 Kč uhradila obec z vlastních prostředků. 

 Ve výběrovém řízení na dodavatele byla vybrána firma Miroslava Mikésky 

z Francovy Lhoty (Obec Francova Lhota, 2008c). 

4.2.3 Rekonstrukce Základní školy ve Francově Lhotě 

 V rámci rekonstrukce Základní školy byla provedena oprava pavilonu ZŠ, oprava 

školní kuchyně včetně jídelny a dále se také pokračovalo v dostavbě školní tělocvičny, která 

byla dokončena v dubnu 2009.  

 Rekonstrukce probíhala ve třech etapách. První etapa si vyžádala náklady ve výši 

6,9 mil. korun, druhá etapa 18 mil. a třetí etapa 17 mil. korun. 
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Na tyto akce obdržela obec dotace od Ministerstva financí ČR. Zbývající částku 

dodala obec z vlastních zdrojů. Finanční prostředky na Základní školy se zajišťují velmi 

složitě, jelikož na stavební investice do škol není možné využívat fondů EU 

(Obec Francova Lhota, 2008c). 

 Rekonstrukce ZŠ si vyžádaly vysoké finanční částky, přesto však situace není plně 

uspokojená a vyžaduje další nutné opravy. 

4.2.4 Rekonstrukce budovy zdravotního střediska ve Francově Lhotě 

 V rámci projektu Rekonstrukce budovy zdravotního střediska byla provedena 

kompletní výměna střechy s lepší izolací. Na budově byly vyměněny okna a zateplená fasáda. 

 Rekonstrukce byla dokončena v říjnu 2011 a celkové náklady na stavební práce činily 

asi 2, 076 mil. Kč. Rekonstrukci podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR z dotačního 

titulu Program rozvoje venkova za ocenění Oranžovou stuhou v soutěži Vesnice roku 2010. 

Ministerstvo poskytlo částku 800.000 Kč a zbylých 1.275.823 Kč vydala obec ze svých 

zdrojů (Obec Francova Lhota, 2011b). 

4.2.5 Pomník oběhem 1. a 2. světové války v Pulčíně 

 V září roku 2011 byla zahájena výstavba nového pomníku obětem 1. a 2. světové 

války v místní části obce Pulčín, který nahradil stávající památník. Tento památník spolu 

s okolními terénními úpravami dokončil obnovu okolí pulčinské kapličky. 

 Náklady na projekt činily 288.000 Kč. Obec obdržela dotaci ve výši 227.000 Kč od 

Ministerstva obrany ČR. Zbývajících 61.000 Kč uhradila obec ze svých zdrojů 

(Obec Francova Lhota, 2011c). 

4.2.6 Další projekty 

 Obec realizovala řadu dalších projektů. Nakoupila nové zásahové auto pro hasiče 

v hodnotě 631.801 Kč, z toho 350.000 Kč (tj. 55 %) získala díky investiční účelové dotaci 

z rozpočtu Zlínského kraje (Obec Francova Lhota, 2011a). 
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  Byla provedena oprava a zateplení bytového domu, ve kterém jsou 4 byty. Náklady 

činily celkem 795.648 Kč, dotace ze Zlínského kraje byla 317.463 Kč a vlastní zdroje byly 

v hodnotě 478.185 Kč (Obec Francova Lhota, 2010). 

 Dále byla zrekonstruována kaple sv. Ducha v místní části obce Pulčín a opraveny byly 

také kříže v obci. Díky spolupráci Sdružení obcí Hornolidečska a dalších okolních obcí 

vzniká nový projekt cyklostezky Bečva – Váh, kde má být zahrnut také úsek z Horní Lidče 

přes Francovu Lhotu do Valašské Senice. V současnosti se plánuje projekt s pracovním 

názvem „Oáza klidu“, který má představovat prostor pro venkovní posezení, odpočinek 

i dětské hřiště (Obec Francova Lhota, 2011b; Obec Francova Lhota, 2011c). 

4.3 Navržený projekt 

Název projektu: Rozděleni hranicemi, spojeni tradicemi 

Žadatel: Obec Francova Lhota 

 zastoupená Ing. Kateřinou Trochtovou, starostkou obce 

 okres Vsetín, kraj Zlínský 

Přeshraniční partner: Obec Mestečko 

 zastoupená Ing. Miroslavem Hájským, starostou obce 

 okres Púchov, kraj Trenčianský 

4.3.1 Výchozí situace 

Oblasti dopadu projektu jsou obě strany československé hranice. Na české straně je to 

obec Francova Lhota s 1 592 obyvateli ležící v okrese Vsetín. Na straně slovenské je to obec 

Mestečko, která má 497 obyvatel, obec se nachází v okrese Púchov. 

 Po rozpadu Československa došlo k odcizení obyvatel a především mládeže, 

k neznalosti tradic a zvyklostí a hranice vznikla nejen na mapě ale také mezi těmito národy. 

Cílovou skupinou jsou děti a mládež, ti se narodily po rozpadu Československa, a proto je 

jim, ač blízký region, velmi vzdálený. Projekt přinese dětem a mladým především poznání 

jiné kultury a volnočasovou aktivitu. 
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4.3.2 Cíle projektu 

 Hlavním cílem projektu je obnova spolupráce, poznání jiné kultury a tradic 

a především propagace obce Francova Lhota za účelem přilákání nových obyvatel do obce. 

K tomuto účelu bude pořízeno potřebné vybavení. K naplnění hlavního cíle musí být splněny 

cíle specifické, mezi ně řadíme výlety, návštěvy obce a kurzy. 

4.3.3 Aktivity projektu 

 Podrobný popis aktivit projektu je uveden v tabulce 4.7. 

 

Tab. 4.7: Popis aktivit projektu Rozděleni hranicemi, spojeni tradicemi 

Název aktivity Termín realizace Místo realizace 

11))  PPoořříízzeenníí  vvyybbaavveenníí  1. 8. 2012 ZŠ Francova Lhota, KD Mestečko 

22))  PPeeččeenníí  vvaallaaššsskkýýcchh  ffrrggáállůů  1. 9. 2012 ZŠ Francova Lhota 

33))  PPrreezzeennttaaccee  oovvččíícchh  ssýýrrůů  8. 9. 2012 KD Mestečko 

44))  PPlleetteenníí  kkooššííkkůů  22. 9. 2012 ZŠ Francova Lhota 

55))  NNáávvššttěěvvaa  ssaallaaššee  6. 10. 2012 Salaš Nimnica 

66))  ZZpprraaccoovváánníí  vvččeellííhhoo  vvoosskkuu  ppřřii  

vvýýrroobběě  ssvvííččeekk  

20. 10. 2012 ZŠ Francova Lhota 

 

77))  HHaalluušškkyy  ––  jjeejjiicchh  ppřříípprraavvaa  27. 10. 2012 ZŠ Francova Lhota 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Na počátku projektu je nutné nejprve zakoupit vybavení potřebné pro realizaci kurzů. 

Jedná se o pec na pečení koláčů a chleba, včetně příslušenství (pekařské lopaty, mísy apod.), 

vybavení potřebné k výrobě sýrů a zpracování mléka, a také vybavení místnosti, kde budou 

kurzy probíhat (televize, projekční zařízení, nábytek, drobné stavební úpravy apod.). Veškeré 

vybavení bude umístěno v nevyužitých prostorách Základní školy ve Francově Lhotě, kde tak 

vznikne zázemí pro výuku a prezentaci tradičních i moderních oborů a regionálních výrobků 

a potravin. 

V připravených prostorách se uskuteční setkání českých a slovenských dětí a mládeže. 

Účastníci se naučí péct klasické valašské frgály, plést košíky a vytvoří si svíčky z včelího 

vosku. V obci Mestečko bude připravena prezentace ovčích sýrů a zpracování mléka, 

účastníci navštíví také salaš. Nabyté zkušenosti vyzkoušejí v posledním kurzu, kde připraví 
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slovenské halušky. Účastníci získají nové znalosti i přátele, poznají místní obyčeje a zvyky, 

ochutnají tradiční regionální výrobky a seznámí se s technologiemi jejich přípravy. 

4.3.4 Publicita 

Publicita projektu bude zajištěna prostřednictvím plakátů, inzerátů, bude uveřejněna 

v novinách, místních rozhlasech a také na webových stránkách obcí. 

4.3.5 Přeshraniční dopad 

 Účastníci z České republiky se naučí slovenské zvyky a naopak, získají nové přátele 

a také zkušenosti. Volný čas mládeže bude vhodně využitý. Příznivě bude ovlivněn cestovní 

ruch. Dojde ke zvýšení vzdělanosti, popřípadě i zaměstnanosti. Zvýší se tak publicita obou 

obcí. Dva sousedící regiony se více stmelí. 

4.3.6 Rozpočet 

Celkové náklady činí 445.000 Kč. Na projekt bude udělena dotace ve výši 

378.250 Kč, což je 85 % a zbylou část ve výši 66.750 Kč uhradí obec ze svých zdrojů. 

Tab. 4.8: Rozpočet na projekt Rozděleni hranicemi, spojení tradicemi 

OOssoobbnníí  vvýýddaajjee  35.000 Kč 

VVěěccnnéé  vvýýddaajjee  385.000 Kč 

OOssttaattnníí  sslluužžbbyy  20.000 Kč 

VVýýddaajjee  nnaa  ppuubblliicciittuu  5.000 Kč 

CCeellkkoovvéé  vvýýddaajjee  pprroojjeekkttuu 445.000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3.7 Výzva pro předložení projektu 

 Projekt lze realizovat prostřednictví Operačního programu přeshraniční spolupráce 

Slovenská republika – Česká republika 2007-2013. Detailnější informace uvádí tabulka 4.9. 
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Tab. 4.9: Informace o výzvě k realizaci navrhovaného projektu 

ČČíísslloo  vvýýzzvvyy  08/FMP 

NNáázzeevv  aa  ččíísslloo  pprriioorriittnníí  oossyy  1 Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje 

přeshraničního regionu a spolupráce 

NNáázzeevv  aa  ččíísslloo  oobbllaassttii  ppooddppoorryy  1.6 Fond mikroprojektů
2
 

DDaattuumm  vvyyhhllááššeenníí  vvýýzzvvyy  16. 4. 2012 

DDaattuumm  ppllaattnnoossttii  vvýýzzvvyy  31. 5. 2012 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

                                                 

2
 Fond mikroprojektů podporuje především neinvestiční projekty menšího rozsahu v oblasti přeshraničních 

aktivit. 
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5 Závěr 

 Cílem práce bylo posouzení a zhodnocení Strategie rozvoje obce Francova Lhota, 

provedení analýzy socioekonomického prostředí obce a analýza projektů. 

Pro objasnění problematiky je úvodní část věnována teoretickým poznatkům této 

problematiky. Strategické plánování je stanovení si cílů v oblasti rozvoje obce, naopak 

územní plán řeší funkční využití území. Úspěšná realizace strategických plánů vede 

k dosažení regionálního rozvoje. Regionální rozvoj je souhrn procesů vedoucích ke zlepšení 

sociální i ekonomické úrovně obcí. Kromě regionálního rozvoje se často objevuje označení 

trvale udržitelný rozvoj, který zajišťuje nejen rovnováhu mezi ekonomickým a sociálním 

pilířem, ale navíc zahrnuje také ještě pilíř environmentální. Místní Agenda 21 byla klíčovým 

nástrojem pro zavedení trvale udržitelného rozvoje na místní úrovni. 

Podpora zvyšování životní úrovně regionů je předmětem politiky hospodářské 

a sociální soudržnosti. Pro programovací období 2007–2013 jsou čtyři základní programové 

dokumenty strukturální pomoci. Jedná se o Strategické obecné zásady společenství, Národní 

rozvojový plán, Národní strategický referenční rámec, který potom dále vymezuje jednotlivé 

operační programy. Operační programy se dělí do skupin podle tří cílů regionální politiky. 

Politika hospodářské a sociální soudržnosti má k dispozici Fond soudržnosti, Evropský fond 

pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond. Regionální rozvoj lze ale také financovat 

z fondů stojících mimo strukturální fondy, např. Evropský zemědělský fond pro rozvoj 

venkova. 

Ze socioekonomické analýzy bylo zjištěno, že příhraniční obec Francova Lhota se 

skládá ze dvou místních částí. Počet obyvatel v obci se neustále snižuje a klesl až pod 

1 600 obyvatel, stejně tak se snižuje počet sňatků a stoupá rozvodovost. Za posledních deset 

let se snížil počet věřících o více než polovinu. 

Obec má vybudovanou základní technickou infrastrukturu a poměrně pestrou 

občanskou vybavenost, kde je zahrnuta základní i mateřská škola. 

Průměrná roční míra nezaměstnanosti v obci od roku 2009 neustále narůstá, což jsou 

zřejmě stále důsledky hospodářské krize. Část obyvatelstva je také zaměstnána v místních 

podnicích. 

V oblasti cestovního ruchu má Francova Lhota co nabídnout. Je zde řada turistických 

atrakcí, ale také možnosti pro sportovní vyžití. Ubytování i stravování pro turisty je v obci 

k dispozici. Navíc během roku jsou v obci pořádány různé kulturní a společenské akce. 
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K silným stránkám obce se řadí především dodržování tradic, společenský život 

a potenciál cestovního ruchu. Na opačné straně, mezi slabé stránky, lze zařadit především 

chybějící kvalitní infrastrukturu, kanalizaci a chodníky. Hrozby pro obec jsou především 

omezené zdroje rozpočtu, stárnutí obyvatelstva a rostoucí nezaměstnanost. Jako příležitosti 

obce lze považovat spolupráci s podnikateli, propagace obce a možnost přeshraniční 

spolupráce. 

Pro obec je důležité zajistit zvýšení zaměstnanosti, přilákat nové obyvatele do obce 

a tím zajistit také větší počet dětí v mateřské a především základní škole. 

V poslední kapitole byla provedena analýza realizovaných projektů. V současném 

programovacím období obdržela obec dotace z evropských fondů na několik projektů. Jedná 

se o projekty různého charakteru. Většina projektů byla financována z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj, další pak z Fondu soudržnosti a z Evropského sociálního fondu. Obec za 

tímto účelem využila různých operačních programů. Řada projektů byla realizována bez 

finanční pomoci z Evropské unie, na tyto projekty získala obec převážně dotace ze státního 

rozpočtu, prostřednictvím jednotlivých ministerstev. 

Na základě zjištěných skutečností byl v této kapitole navržen projekt. Jelikož mezi 

silné stránky obce se řadí tradice a kultura, byl navržen projekt v tomto duchu. Příležitost pro 

obec je přeshraniční spolupráce, která je v projektu rovněž zahrnuta. Hlavním záměrem 

projektu je zvýšit cestovní ruch a publicitu obce prostřednictvím přeshraničních kurzů 

tradičních řemesel. Operační program pro projekt je Operační program přeshraniční 

spolupráce Slovenská republika – Česká republika, konkrétně výzva číslo 08/FMP. 

Lze tedy říci, že obec Francova Lhota se neustále rozvíjí a k tomuto rozvoji dokáže 

využít i prostředků z Evropské unie. Je důležité, aby obec v tomto rozvoji neustále 

pokračovala, využívala příležitostí a překonávala hrozby. 

  



58 

 

Seznam použitých zdrojů 

Literatura: 

BOHÁČKOVÁ, Ivana a Magdalena HRABÁNKOVÁ. Strukturální politika Evropské unie. 

Praha: C. H. BECK, 2009. 188 s. ISBN 978-80-7400-111-6. 

 

FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Evropská unie. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium 

demokracie a kultury, 2010. 830 s. ISBN 978-80-7325-223-6. 

 

KAŇA, Radomír. Evropská unie A. 2. upravené vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 2010. 162 s. ISBN 

978-80-248-2202-0. 

 

KAŠPAR, Jakub a Marie PETROVÁ. Místní Agenda 21 – informace, postupy, kritéria. 

Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2006. 55 s. ISBN 80-7212-435-8. 

 

OBEC FRANCOVA LHOTA. Místní program obnovy venkova. Francova Lhota: Obecní úřad 

Francova Lhota, 2008a. 19 s. 

 

OBEC FRANCOVA LHOTA. Zpravodaj obce Francova Lhota 1/2008. Francova Lhota: 

Obecní úřad Francova Lhota, 2008b. 8 s.  

 

OBEC FRANCOVA LHOTA. Zpravodaj obce Francova Lhota 3/2008. Francova Lhota: 

Obecní úřad Francova Lhota, 2008c. 8 s. 

 

OBEC FRANCOVA LHOTA. Zpravodaj obce Francova Lhota 3/2009. Francova Lhota: 

Obecní úřad Francova Lhota, 2009. 8 s. 

 

OBEC FRANCOVA LHOTA. Zpravodaj obce Francova Lhota 2/2010. Francova Lhota: 

Obecní úřad Francova Lhota, 2010. 8 s. 

 

OBEC FRANCOVA LHOTA. Zpravodaj obce Francova Lhota 2/2011. Francova Lhota: 

Obecní úřad Francova Lhota, 2011a. 8 s. 

 



59 

 

OBEC FRANCOVA LHOTA. Zpravodaj obce Francova Lhota 3/2011. Francova Lhota: 

Obecní úřad Francova Lhota, 2011b. 8 s. 

 

OBEC FRANCOVA LHOTA. Zpravodaj obce Francova Lhota 4/2011. Francova Lhota: 

Obecní úřad Francova Lhota, 2011c. 10 s. 

 

OBEC FRANCOVA LHOTA. Zpravodaj obce Francova Lhota 1/2012. Francova Lhota: 

Obecní úřad Francova Lhota, 2012. 8 s. 

 

PERLÍN, Radim a Ivan BIČÍK. Strategický plán mikroregionu. Praha: Přírodovědecká fakulta 

Univerzity Karlovy v Praze, 2006. 109 s. 

 

REITSCHMIEDOVÁ, Alena. Práce s veřejností a místní Agenda 21. Praha: Ministerstvo 

životního prostředí a Český ekologický ústav, 1998. 88 s. ISBN 80-7212-047-6. 

 

VILAMOVÁ, Šárka. Čerpáme finanční zdroje Evropské unie. Praha: GRADA, 2005. 200 s. 

ISBN 80-247-1194-X. 

 

VITURKA, Milan aj. Teoreticko-metodologická východiska hodnocení programů podpory 

regionálního rozvoje. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 136 s. ISBN 80-210-3639-7. 

 

WOKOUN, René aj. Úvod do regionálních věd a veřejné správy. 2. vyd. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2008. 455 s. ISBN 978-80-7380-086-4. 

 

Internetové zdroje: 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSÚ: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 [online]. ČSÚ [cit. 

2012-03-25]. Dostupné z: http://vdb.czso.cz/sldbvo/... 

 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSÚ: ČSÚ a územně analytické podklady za obce České 

republiky [online]. ČSÚ ©2012a [cit. 2012-03-24]. Dostupné z: 



60 

 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/csu_a_uzemne_analyticke_podklady_za_obce_ceske_re

publiky. 

 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSÚ: Krajská správa ČSÚ ve Zlíně – Města a obce [online]. 

ČSÚ ©2012b [cit. 2012-03-24]. Dostupné z: 

http://www.zlin.czso.cz/xz/redakce.nsf/i/mesta_a_obce. 

 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSÚ: Krajská správa ČSÚ ve Zlíně – Nezaměstnanost ve 

Zlínském kraji na konci roku 2011 podle MPSV [online]. ČSÚ ©2012c [cit. 2012-03-24]. 

Dostupné z: 

http://www.zlin.czso.cz/xz/redakce.nsf/i/nezamestnanost_ve_zlinskem_kraji_na_konci_roku_

2011_podle_mpsv. 

 

EUROSKOP. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) [online]. ©2012 

[cit. 2012-02-19]. Dostupné z: http://www.euroskop.cz/8632/sekce/zemedelstvi---eafrd/. 

 

FONDY EVROPSKÉ UNIE. Fondy Evropské unie: 26,7 miliard € pro Českou republiku 

[online]. ©2012a [cit. 2012-02-07]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-

o-fondech-EU. 

 

FONDY EVROPSKÉ UNIE. Programy 2007-2013 [online]. ©2012b [cit. 2012-02-17]. 

Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013. 

 

FONDY EVROPSKÉ UNIE. Zakládání nových kontaktních míst Czech POINT. [online]. 

©2012c [2012-03-30]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-

2013/Tematicke-operacni-programy/Integrovany-operacni-program/Projekty/Uspesne-

projekty-IOP/Zakladani-novych-kontaktnich-mist-Czech-POINT. 

 

FRANCOVA LHOTA – OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE. Francova Lhota [online]. ©2012a. 

[cit. 2012-03-20]. Dostupné z: http://www.francovalhota.cz/index.php?linkID=txt121. 

 

FRANCOVA LHOTA – OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE. Kultura [online]. ©2012b. [cit. 

2012-03-23]. Dostupné z: http://www.francovalhota.cz/index.php?linkID=txt83. 



61 

 

 

FRANCOVA LHOTA – OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE. Polyfunkční areál [online]. 

©2012c. [cit. 2012-03-23]. Dostupné z: 

http://www.francovalhota.cz/index.php?linkID=txt130. 

 

FRANCOVA LHOTA – OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE. Ubytování, podnikání [online]. 

©2012d. [cit. 2012-03-21]. Dostupné z: http://www.francovalhota.cz/index.php?linkID=txt6. 

 

MADĚRA, Jakub. Statistické údaje – Francova Lhota [online]. 27. března 2012 18:10; 

[cit. 2012-03-29]. Osobní komunikace. 

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. MŽP: Strategický rámec udržitelného rozvoje 

České republiky [online]. MŽP [15. 2. 2012]. Dostupné z: 

http://www.mzp.cz/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje. 

 

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ SERVIS. RIS: Polyfunkční sportovní areál ve Francově 

Lhotě [online]. RIS ©2011a [cit. 2012-03-29]. Dostupné z: 

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu/detail?id=43062. 

 

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ SERVIS. RIS: Škola pro život [online]. RIS ©2011b 

[cit. 2012-03-31]. Dostupné z: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-

eu/detail?Id=94345. 

 

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ SERVIS. RIS: Typový projekt – CzechPOINT – Kontaktní 

místo (Upgrade) [online]. RIS ©2011c [cit. 2012-03-29]. Dostupné z: 

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu/detail?id=42908. 

 

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ SERVIS. RIS: Územní plán obce Francova Lhota [online]. 

RIS ©2011d [cit. 2012-03-30]. Dostupné z: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-

eu/detail?id=55023. 

 



62 

 

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ SERVIS. RIS: Zateplení budovy Mateřské školy ve Francově 

Lhotě [online]. RIS ©2011e [cit. 2012-03-30]. Dostupné z: 

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu/detail?id=36711. 

  



63 

 

Seznam použitých zkratek 

apod. a podobně 

a.s. akciová společnost 

atp. a tak podobně 

CSG Community Strategic Guidelines 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

EAFRD Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

EAGF Evropský zemědělský záruční fond 

EAGGF Evropský zemědělský záruční a rozvojový fond 

EFF Evropský rybářský fond 

ERDF Evropský fond regionálního rozvoje 

ESF Evropský sociální fond 

EU Evropská unie 

FIFG Finanční nástroj na podporu rybolovu 

FS Fond soudržnosti 

ha hektar 

HNP Hrubý národní produkt 

HSS Hospodářská a sociální soudržnost 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

Kč Koruna česká 

KČT Klub českých turistů 

KD Kulturní dům 

km kilometr 

m metr 

mil. milion 

mld. miliarda 

m. n. m. metry nad mořem 

MŠ Mateřská škola 

např. například 

NDP National Development Plan 

NRP Národní rozvojový plán 



64 

 

NSRF National Strategic Rference Framework 

NSRR Národní strategický referenční rámec 

NUTS Nomenclature Unit of Teritorial Statistic 

OP Operační program 

OPPS Operační program přeshraniční spolupráce 

o.p.s. obecně prospěšná společnost 

OSN Organizace spojených národů 

ROP Regionální operační program 

SLDB Sčítání lidu, domů a bytů 

SOZS Strategické obecné zásady společenství 

SR Slovenská republika 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

TJ Tělovýchovná jednota 

tj. to je 

tzv. takzvaný 

ÚP Úřad práce 

ZŠ Základní škola 



 

 

Seznam tabulek, obrázků a grafů 

Tab. 3.1: Základní informace o obci 

Tab. 3.2: Druhy pozemků 

Tab. 3.3: Demografické charakteristiky obce Francova Lhota 

Tab. 3.4: Věkové složení populace v obci Francova Lhota 

Tab. 3.5: Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání 

Tab. 3.6: Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity 

Tab. 4.1: Zařazení projektu Polyfunkční sportovní areál 

Tab. 4.2: Zařazení projektu Typový projekt Czech-POINT 

Tab. 4.3: Zařazení projektu Zateplení budovy mateřské školy 

Tab. 4.4: Zařazení projektu Územní plán obce Francova Lhota 

Tab. 4.5: Zařazení projektu Škola pro život 

Tab. 4.6: Zařazení projektu Školící a informační centrum na hranici ČR – SR Pulčín 

Tab. 4.7: Popis aktivit projektu Rozděleni hranicemi, spojeni tradicemi 

Tab. 4.8: Rozpočet na projekt Rozděleni hranicemi, spojení tradicemi 

Tab. 4.9: Informace o výzvě k realizaci navrhovaného projektu  

 

Obr. 2.1: Tři pilíře udržitelného rozvoje 

Obr. 2.2: Rozdělení operačních programů v České republice 

Obr. 2.3: Zařazení operačních programů do soustavy strategických dokumentů 

Obr. 3.1: Francova Lhota na mapě 

 

Graf 3.1: Počet obyvatel Francovy Lhoty (k 31.12.) 

Graf 3.2: Vývoj nezaměstnanosti ve Francově Lhotě v roce 2011 

Graf 3.3: Vývoj nezaměstnanosti od roku 2007 – 2011 

Graf 4.1: Složení finančních prostředků na projekt Polyfunkčního sportovního areálu 

Graf 4.2: Financování projektu Zateplení budovy mateřské školy 

Graf 4.3: Financování projektu Oprava místní komunikace 

  



 

 

  



 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 Rozdělení operačních programů České republiky podle cílů politiky 

soudržnosti 

 

Příloha č. 2 Návrh opatření a aktivit pro rozvoj obce obsažených ve strategii obce z roku 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Příloha č. 1 

Rozdělení operačních programů České republiky podle cílů politiky soudržnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Fondy Evropské unie, 2012; vlastní zpracování

Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 

EU 

Integrovaný OP 

OP Podnikání a inovace 

OP Životní prostředí 

OP Doprava 

OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 

OP Výzkum a vývoj pro 

inovace 

OP Lidské zdroje a 

zaměstnanost 

OP Technická pomoc 

ROP NUTS II Střední 

Čechy 

ROP NUTS II 

Severozápad 

ROP NUTS II 

Severovýchod 

ROP NUTS II Střední 

Morava 

ROP NUTS II Jihozápad 

ROP NUTS II 

Moravskoslezsko 

ROP NUTS II 

Jihovýchod 

OP Praha 

Konkurenceschopnost 

OP Praha Adaptabilita 

OP Mezinárodní spolupráce 

OP Nadnárodní spolupráce 

ESPON 2013 

OP Přeshraniční spolupráce 

INTERACT II 

ČR - Bavorsko 

ČR - Polsko 

ČR - Rakousko 

ČR - Sasko 

ČR - Slovensko 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/3fceee7b-5ca8-459a-afa3-a035841a7b70/ROP-NUTS-II-Moravskoslezsko
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Příloha č. 2 

Návrh opatření a aktivit pro rozvoj obce obsažených ve strategii obce z roku 2008 

OPATŘENÍ A AKTIVITY 

OBLAST 1 OBČANSKÁ SPOLEČNOST, KULTURA, SPORT 

1.1 Podpora sdružování občanů 

1.1.1 Podpora činnosti místních spolků, zájmových kroužků a sdružení  

1.2 Podpora kultury 

1.2.1 
Místní knihovna – rozšířením titulů zvýšit atraktivnost, rozšiřovat informační 

služby, rozšířit prostory knihovny v kulturním domě 

1.2.2 
Kulturní akce - podpora kulturních iniciativ občanů a organizací. Udržet 

pořádání stávajících akcí. Podporovat nové aktivity. 

1.2.3 

Soustavná péče o památkové objekty – kostel sv. Štěpána , pískovcové kříže. 

Dokončení rekonstrukce kaple v Pulčíně. Rekonstrukce památníků padlých ve 

Fr. Lhotě na hřbitově a v Pulčíně u kaple. 

1.3 Podpora sportu 

1.3.1 Podporovat sportovní aktivity občanů a dětí 

1.3.2 Vybudování víceúčelového hřiště u základní školy 

1.3.3 Rekonstrukce stávajícího vleku 

1.3.4 Vybudovat možnosti koupání a případně i rybolovu 

OBLAST 2 ŠKOLSTVÍ 

2.1 Školská zařízení – budovy 

2.1.1 
Mateřská škola - vybudovat sedlovou střechu nad kuchyní s využitím půdních 

prostor. Provést zateplení fasády a výměna oken a ústředního topení.  

2.1.2 Mateřská škola - zřídit dětské hřiště včetně zeleně a nového oplocení 

2.1.3 Přístavba tělocvičny základní školy 

2.1.4 Rekonstrukce pavilonu základní školy včetně kuchyně 

2.1.5 Modernizace zázemí pro výuku 

2.2 Vzdělávání 
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2.2.1 
Školský vzdělávací program reflektující výchovu k udržitelnému rozvoji a 

regionálnímu povědomí 

2.2.2 Podporovat smysluplné využití volného času dětí a mládeže 

OBLAST 3 MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

3.1 Rozvojové plochy 

3.1.1 
Využití průmyslových zón navržených v ÚP obce – snažit se o využití 

stávajících nevyužívaných ploch/budov v obci 

3.2 Podpora podnikání, obchodu a služeb 

3.2.1 Podpora drobného podnikání, řemesel, obchodu a služeb 

3.3 Pracovní příležitosti 

3.3.1 Podpora vzniku nových pracovních míst v obci 

3.4 Cestovní ruch 

3.4.1 Podporovat TIC Pulčín, zlepšovat jeho vybavení a rozšířit nabídku služeb  

3.4.2 
Provést rekonstrukci budovy bývalé školy v Pulčině pro využití v cestovním 

ruchu.  

3.4.3 
Spolupracovat na tvorbě produktů cestovního ruchu s podnikateli i SO 

Hornolidečsko a snažit se využívat potenciál našeho regionu 

3.4.4 

Ve spolupráci s SOH řešit značení turistických tras, cyklotrasy Hornolidečské 

magistrály, naučných stezek a vybavit je doprovodným mobiliářem – 

odpočivadla, mapy ap. 

3.5 Zemědělství 

3.5.1 Podporovat stabilizaci a modernizaci zemědělství 

3.6 Lesnictví 

3.6.1 Zodpovědně hospodařit v obecním lese podle schváleného LHP 

3.6.2 Zemědělsky nevyužívané pozemky v majetku obce zalesňovat 

OBLAST 4 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

4.1 Doprava 

4.1.1 
Vybudovat přehlednou křižovatku u restaurace U Ptáčků, vybudovat přehledné 

jízdní pruhy a odstavné plochy kolem restaurace až po zastávku 
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4.1.2 
Vybudovat zastávku s odbočovacím pruhem na dolním konci obce U lávky na 

straně u Kučných 

4.1.3 Vybudování autobusové točny se zastávkou v místní části obce Pulčín 

4.1.4 U kostela je vybudovat parkoviště s bezpečným příjezdem. 

4.1.5 Vyřešit parkování návštěvníků NPR Pulčinské skály v místní části obce Pulčín. 

4.1.6 
Oprava a úprava kobercem všech místních komunikací po položení veřejných 

sítí, včetně místní části obce Pulčín a pasekářských lokalit. 

4.1.7 
Vyřešit sjízdnost příjezdové komunikace k RD č. 296 Šeligovi a dalším „Na 

kopečku“ 

4.1.8 Vybudování lesní cesty z Vlčičky pro dopravu dřeva od státní hranice se SR. 

4.1.9 V návaznosti na výstavbu nových RD dobudovat MK a chodníky 

4.1.10 
Oprava starých chodníků v dolní části obce a vybudování nových  v celé obci, 

kde tyto schází.  

4.1.11 
Vytvářet podmínky pro zklidňování dopravy v místech mimo hlavní 

komunikaci (tj. ul. Družstevní aj.) 

4.1.12 
Podporovat pěší a cyklodopravu v obci zajišťováním vhodných podmínek pro 

jejich využívání 

4.2 Vodní hospodářství 

4.2.1 
Ve spolupráci s VaK, a.s. Vsetín rozšiřovat skupinový vodovod do nově 

zastavovaných lokalit  

4.2.2 
Vybudování celoobecní kanalizace v rámci akce Čistá řeka Bečva II. včetně 

nově zastavěných lokalit 

4.2.3 Vybudovat odkanalizování místní části obce Pulčín + ČOV 

4.3 Plyn 

4.3.1 Rozšíření plynového řadu do nových lokalit výstavby RD 

4.4 Elektrická energie 

4.4.1 Kabelizace NN v exponovaných místech  

4.4.2 Rozšíření NN na nové lokality pro výstavbu RD 

4.4.3 Posílení sítě výstavbou trafostanic 

4.4.4 Modernizace veřejného osvětlení a jeho rozšíření do lokalit nové výstavby RD 

4.5 Telekomunikace, informační technologie 

4.5.1 Rozšíření obecního rozhlasu do nově zastavovaných lokalit 
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4.5.2 Podpora rozšiřování IT a jejich využívání v obci 

OBLAST 5 OBČANSKÁ VYBAVENOST A VEŘEJNÁ SPRÁVA 

5.1 Budovy a zařízení občanské vybavenosti 

5.1.1 
Rozšíření hřbitova včetně vybudování kolumbária a příjezdové komunikace a 

oprava kaple v místní části obce Pulčín 

5.1.2 Rekonstrukce střechy KD se získáním volných prostor 

5.1.3 Přestavba interiérů KD, rekonstrukce exteriéru 

5.1.4 Přístavba třetího stání pro hasičskou techniku 

5.1.5 
 Zajištění možnosti pro setkávání a trávení času pro maminky, seniory a další 

zájmové skupiny 

5.1.6 
Zajištění prostranství pro pořádání kulturních a společenských akcí mimo 

zastavěnou část obce 

5.2 Veřejná prostranství a zeleň v obci 

5.2.1 

Udržovat a dále vylepšovat výsadbu a ozelenění veřejných prostranství, pěší 

zóna, okolí budov OÚ, ZŠ, MŠ, hasičské zbrojnice, stolárny u Juráčků, kaple a 

bývalé školy v místní části obce Pulčín 

5.2.2 Podporovat iniciativu občanů při výsadbě a údržbě předzahrádek 

5.3 Veřejná správa 

5.3.1 
Podpora publikační činnosti – vydávání Francovolhotského zpravodaje jako 

čtvrtletníku, propagační DVD 

5.3.2 Udržovat, rozšiřovat a pravidelně aktualizovat obecní internetové stránky 

OBLAST 6 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

6.1 Odpadové hospodářství 

6.1.1 
S využitím osvěty soustavně rozšiřovat systém třídění odpadů v obci s cílem 

snížení množství odpadů v popelnicích 

6.1.2 Zajistit vhodný způsob likvidace bioodpadu  

6.1.3 Zasadit se o vznik a fungování sběrného dvora 

6.2 Zachování kulturní krajiny 

6.2.1 
Podle schváleného ÚSES chránit stávající biokoridory, nové bude možno 

vytvářet při komplexních pozemkových úpravách 



5 

 

6.2.2 
Provést výsadbu stromořadí kolem MK spojující Francovu Lhotu a Pulčín na 

volném prostoru nad obcí po les 

6.2.3 
Chránit, udržovat a obnovovat polní cesty a jejich doprovodnou zeleň, chránit 

remízky a krajinnou zeleň. Podporovat údržbu krajinného rázu. 

OBLAST 7 BYDLENÍ 

7.1 Nová výstavba 

7.1.1 
Územně a stavebně připravit (inž.sítě) lokalitu Na Dvorském pro výstavbu 25 

RD, Na Trčkovém 10 RD 

7.2 Udržování stávající venkovské zástavby 

7.2.1 
Citlivý přístup při rekonstrukcích a opravách starších usedlostí a domků. 

V maximální míře se snažit zachovat tradiční ráz vesnice 

OBLAST 8 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ 

8.1 Zdravotnictví 

8.1.1 Vyvíjet snahy o zajištění zubního lékaře v obci 

8.2 Služby pro seniory 

8.2.1 Zajistit způsob důstojného prožití stáří a dožití v obci 

8.3 Prevence sociopatologických jevů 

8.2.1 
Podporovat činnosti NNO i občanů v oblasti prevence sociopatologických jevů 

v obci 

Zdroj: Obec Francova Lhota, 2008a 

 

 


