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1 Úvod 

 

Společnost jako celek prošla mnoho etapami svého rozvoje. Rozvoj je tedy téma, které prakticky 

nikdy nepřestane být aktuální, a to především proto, ţe všechny tendence jdou více či méně 

neúprosně kupředu a je velmi důleţité všechny oblasti postupně rozvíjet. Ani rozvoj jednotlivých 

samosprávných celků tedy nemůţe být opomenut, a to ani těch nejmenších obcí. Kaţdá obec 

v současné době usiluje o svůj rozvoj, a to především kvůli své atraktivitě, která má rozsáhlé 

dopady.  

 

Tento rozvoj je proto nutné plánovat, a to ve všech moţných časových horizontech (ať uţ 

krátkodobých, střednědobých či dlouhodobých), a také na nejrůznějších úrovních. Tou nejniţší 

úrovní jsou plány jednotlivých obcí. Tyto plány však většina obcí nezpracovává a závazné pro ně 

jsou tedy plány zpracovávané v rámci svazků obcí, krajů, atd. Na základě těchto plánů mají obce 

jasně stanovené své cíle a priority, kterých se snaţí dosáhnout. Pomoc naplnit tyto cíle jim 

poskytují nejen jednotlivé kraje, stát, ale i Evropská unie. Tato pomoc probíhá ve formě 

poskytnutých dotací na základě předloţených projektů na výzvy jednotlivých operačních 

programů.  

 

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit celkové vyuţití této pomoci z Evropské unie v rámci 

vybrané obce, analyzovat silné a slabé stránky, případně navrhnout řešení efektivnějšího vyuţití 

této pomoci. 

 

Tato práce je systematicky rozdělena do třech tematických celků. První část se zabývá 

Strategickým rozvojem obce. Tato kapitola je rozdělena do třech podkapitol, z nichţ první  

se zabývá teorií strategického plánování, které je povaţováno za nejdůleţitější v oblasti veřejné 

správy. V této podkapitole je uvedena např. definice plánování, znázorněn stručný proces  

a představena nejvyuţívanější metodika SWOT analýzy. Druhá podkapitola se zabývá 

regionálním rozvojem, jehoţ cílem je sniţování disparit. Je zde představena definice, základní 

legislativa, Strategie regionálního rozvoje na aktuální programovací období 2007-2013, Centrum 

pro regionální rozvoj ČR a Politika rozvoje venkova. Třetí podkapitola je zaměřena 

na financování obcí. V této podkapitole je nastíněno financování veřejné správy, jsou zde 
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uvedeny strukturální a další fondy vyuţívané v České republice veřejnou správou, a také 

jednotlivé cíle aktuálního programovacího období. 

 

Druhá část se zabývá vybranou obcí. Jedná se o malou obec Kunovice lokalizovanou v okrese 

Vsetín. Tato kapitola je rozdělena do několika podkapitol, ve kterých je znázorněna socio-

ekonomická analýza této obce. V první části této kapitoly jsou uvedeny základní informace  

a stručný historický vývoj této obce. Další část zpracovává jiţ konkrétní socio-ekonomickou 

analýzu, která se týká oblasti lidských zdrojů, ekonomiky, technické infrastruktury, ţivotního 

prostředí, cestovního ruchu, zemědělství a rozvoje venkova. 

 

Třetí kapitola, a zároveň poslední, mapuje vyuţití fondů Evropské unie touto obcí. V této kapitole 

jsou uvedeny jednotlivé projekty realizované v programovacím období 2007-2013 a programy 

v rámci, kterých byly realizovány. Projekty jsou dále pro přehlednost rozpracovány  

do jednotlivých grafů, dle fondů, ze kterých byly financovány a dle celkových nákladů 

vynaloţených na tyto projekty. Tato kapitola také uvádí tzv. SWOT analýzu, v rámci které jsou 

uvedeny silné a slabé stránky, hrozby a také příleţitosti obce. 

 

Celá bakalářská práce je zpracována na základě dostatečného mnoţství potřebných informací,  

a to veřejných či interních podkladů obce. 
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2  Strategický  rozvoj obce 

 

V dnešní době je cílem kaţdé obce především její rozvoj, a to ve všech oblastech jejího působení, 

proto se tato kapitola zabývá především tzv. dlouhodobým strategickým plánováním rozvoje 

obcí. Dlouhodobé strategické plánování se pouţívá zpravidla ve veřejném sektoru a výstupem 

tohoto plánování je dlouhodobý strategický plán. Celkový proces strategického plánování je tedy 

velmi důleţitý pro rozvoj kaţdé obce, kde snahou kaţdé obce je především trvalé zlepšování 

kvality ţivota místních obyvatel, či zatraktivnění dané oblasti pro obyvatele potenciální.  

 

 

2.1 Strategické plánování 

 

„Strategické plánování lze obecně definovat jako systematické řízení jakékoliv organizace. 

Zaměřuje se na to, aby subjekt mobilizoval a co nejefektivněji využíval všechny vlastní zdroje  

a včas a správně reagoval na změny v okolním prostředí.“
1
 Výsledkem strategického plánování je 

strategický plán, který je zpravidla tvořen pro dlouhodobé období. Strategický plán se uplatňuje 

na všech samosprávných úrovních, jako jsou např. obce, města, mikroregiony, kraje aţ po úroveň 

národní. Strategické plánování tak představuje velmi důleţitý nástroj regionálního rozvoje. 

  

Východiskem pro strategické plánování u organizací veřejného sektoru je definované poslání 

organizace. Poslání je moţné stanovit jako počáteční činnost procesu strategického plánování. 

V rámci tohoto plánování je vytvořena vize organizace, jsou definovány strategické cíle a na ně 

navazující strategie rozvoje a dílčí strategie rozvoje. Jednotlivé strategické cíle musí být 

podpořeny odpovídajícími projekty a procesy. Tento proces tvoří tzv. Základní rámec 

strategického plánování.
2
 

 

 

                                                 
1
EC CONSULTING: Fondy&Granty EU [online], 2013 

2
GRASSEOVÁ, M., DUBEC, R. a HORÁK, R. Procesní řízení ve veřejném sektoru: teoretická východiska  

a praktické příklady. Brno: ComputerPress, 2008. 266 s. ISBN 978-80-251-1987-7 
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Obrázek č. 2.1 – Základní rámec strategického plánování 

 

 

Zdroj: Procesní řízení Ve veřejném i soukromém sektoru; vlastní zpracování 

 

 

2.1.1 Strategický plán 

 

Strategický plán je výchozí dokument pro rozvoj obcí. Tento strategický plán lze chápat také jako 

dohodu, jejímţ obsahem je další vyuţití disponibilních zdrojů a nalezení společného cíle 

(programu), který se má ve vzájemné spolupráci naplnit. Tvorba strategického plánu je veřejné 

správě zkomplikována přítomností velkého mnoţství vystupujících zájmových skupin  

a individuálních potřeb. Při tvorbě strategického plánu je podstatné najít konsensus všech 

soukromých a veřejných zájmů. Jde o důleţitý dokument vycházející ze současného stavu dané 

oblasti, jehoţ hlavním cílem je rozvoj. 

 

 

2.1.2 Proces strategického plánování 

 

Proces tvorby strategického plánu je poměrně zdlouhavý. Jde o naplnění daných kroků v určitém 

pořadí, které se mohou lišit jen v poměrně malém mnoţství. 

 

Proces strategického plánování má následující kroky: 

 

1. Analýza situace – externí i interní, 

2. Diagnóza (identifikace) klíčových problémů, 
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3. Stanovení základního poslání, 

4. Artikulace základních cílů, 

5. Vypracování vize – co budeme povaţovat za úspěch, 

6. Vypracování strategie realizace vize a dosaţení cílů, 

7. Vypracování harmonogramu, 

8. Monitorování a hodnocení výsledků. 

 

Ve veřejném sektoru je nutný také konsensus, protoţe se zde nachází více zájmových skupin  

a pro důleţitou změnu je potřeba souhlas všech. 
3
 

 

 

2.1.3 Strategická analýza organizace 

 

V rámci tvoření strategického plánu je nutné podstoupit dané kroky. Jedním z hlavních kroků je 

vytvoření analýzy aktuální situace organizace. Strategická analýza výchozí stavu organizace je 

tedy základem pro úspěšné provedení strategického plánování.  

  

V rámci analýzy se zkoumají všechny oblasti a procesy, které organizace provádí a zjišťuje se 

stav, ve kterém se analyzované oblasti nacházejí. Základní a nejčastěji pouţívanou metodou je 

metoda SWOT analýzy. Tato metoda je v organizacích veřejného sektoru pouţívána poměrně 

často. V rámci SWOT analýzy se pracuje s celou škálou dílčích analýz nebo závěrů získaných 

z předchozích dílčích analýz. 
4
 

  

Analýza SWOT dává shrnující přehled všech získaných podkladů a výsledků do strategického 

přehledu, na základě kterého lze získat ucelené a především podloţené závěry. „Účelem SWOT 

analýzy není podat přehled silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení, ale výsledky analýzy 

využít podle toho, za jakým účelem byla zpracována, tedy: 

 

 Jako podklad pro definování vize, 

                                                 
3
GRASSEOVÁ, M., DUBEC, R. a HORÁK, R. ref. 2, s. 16 

4
GRASSEOVÁ, M., DUBEC, R. a HORÁK, R. ref. 2, s. 18 



10 

 

 Jako podklad pro zformulování strategických cílů, 

 Jako podklad pro první generování strategických alternativ, 

 Pro identifikaci kritických oblastí.“
5
 

 

 

Obrázek č. 2.2 – Základní rámec SWOT analýzy 

 

 

 

Zdroj: Procesní řízení Ve veřejném i soukromém sektoru; vlastní zpracování 

  

 

Po definování strategických cílů se vytvoří strategické alternativy. Alternativou mohou být cesty 

nebo prostředky, jak cíle dosáhnout, vyřešit problém nebo vyuţít příleţitosti. Dobré alternativy 

zahrnují různé pohledy a odlišné předpoklady a nabízejí skutečný výběr mezi navzájem 

exkluzivními alternativami. Na základě těchto alternativ se vyberou konkrétní strategie. Při tomto 

výběru je nutné vybírat ve vztahu k určitým kritériím, jako jsou: 

 

 Přijatelnost – navrhovaná strategie musí být přijatelná pro zainteresované strany  

a splňovat jejich očekávání, hlavně však musí být v souladu s posláním a cíli organizace; 

                                                 
5 Tamtéţ. 
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 Vhodnost – strategie musí odpovídat charakteru organizace; 

 Realizovatelnost – musí odpovídat schopnostem a moţnostem organizace,  

ale i předpokládanému vývoji vnějšího okolí (technické moţnosti, kvalita personálu, 

ekonomické moţnosti); 

 Dosaţení přínosu – jakých přínosů se dosáhne z hlediska kvantity a kvality.
6
 

 

Na základě kritérií se vybere nejvhodnější alternativa. Splnění všech kritérií nezajišťuje 

úspěšnost strategie, jde však o předpoklad, ţe můţe být úspěšná. 

 

 

2.1.4 Územní plánování 

 

Územní plánování je důleţitá činnost prováděna v zákoně stanovenými orgány. Funkci 

ústředního správního úřadu vykonává Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) a to podle zákona  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (tzv. „stavební zákon“) a podle dalších 

předpisů.
7
 

 

„Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, 

spořívají ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj  

a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž 

by ohrožoval podmínky života generací budoucích.“
8
 

 

Územní plán můţe být i podkladem pro vytvoření Strategického plánu. Tento plán je legislativně 

normován. Subjekty, které se na rozvoji území podílejí, jsou tedy limitovány určitými nástroji a 

normami. 

 

                                                 
6
GRASSEOVÁ, M., DUBEC, R. a HORÁK, R. ref. 2, s. 28 

7
 MMR ČR [online], 2013 

8
 Zákon č. 183 ze dne 14. března 2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). In Sbírka zákonů, 

Česká republika. 2006, částka 63, § 18, s. 2226-2328. Dostupný z www: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4909.pdf. ISSN 1211-1244 
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2.2 Regionální rozvoj 

 

Regionálním rozvojem se rozumí soubor procesů, které se odehrávají v regionech a týkají se 

zpravidla pozitivních změn uvnitř regionu. Regionální politika je obvykle chápána jako „činnost, 

jejím úkolem je přispívat ke snižování rozdílů mezi úrovněmi rozvoje jednotlivých regionů  

a k zabezpečení jejich harmonického rozvoje.“
9

 Základem regionální politiky je postupné 

odstraňování disparit a zvýšení celkové ţivotní úrovně v regionech.„Cílem regionální politiky, 

která je součástí politiky soudržnosti je snížit nerovnosti“
10

 

 

 

2.2.1 Legislativa regionální politiky v České republice (ČR) 

 

Tak jako většina politik, i tato se opírá o právní rámec. Základní východisko pro regionální 

politiku je zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Tento zákon specifikuje 

oblasti podpory regionálního rozvoje, nástroje a subjekty. V §11, odst. 1 jsou stanoveny 

kompetence Ministerstva pro místní rozvoj. Pro konkrétní realizaci jsou velmi podstatná usnesení 

vlády. K těm nejdůleţitějším patří např. Zásady regionální politiky ČR (usnesení č. 235/1998), 

Strategie regionální rozvoje ČR pro léta 2007 – 2013 (usnesení vlády č. 560/2006) a Politika 

územního rozvoje ČR (usnesení vlády č. 561/2006).
11

 

 

 

2.2.2 Strategie regionální rozvoje ČR pro léta 2007–2013 

 

„Strategie regionálního rozvoje České republiky(SRR ČR) se pořizuje jako základní dokument 

politiky regionálního rozvoje podle §5 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. 

Prvním koncepčním materiálem na úseku regionální politiky byla Strategie regionálního rozvoje 

                                                 
9
MINISTERTSVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Nová regionální politika: vstupujeme do Evropy, regionální 

politika, územní plánování, bytová politika, cestovní ruch. Praha: DaDa, 2002. 91 s. ISBN 80-903064-1-1 

10
 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J. a JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3., aktualit. a rozš. Vyd. 

Praha: ASPI, 2008. 712 s. ISBN 978-80-7357-351-5 

11
 Regionální rozvoj [online]. 2013 
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ČR vládou v roce 2000 usnesením č. 682 ze dne 12. července 2000 o Strategii regionálního 

rozvoje ČR. Tato SRR ČR vytvořila základní rámec pro formování regionální politiky ČR. 

Komplementární s regionální politikou Evropské Unie (EU).“
12

 

 

Strategický dokument je vytvořen vţdy na jedno programovací období a určuje politickou 

orientaci regionálního rozvoje. SRR ČR zpracovává Ministerstvo pro místní rozvoj, respektive 

jeho odbor regionálního rozvoje. Jeho vytvoření je podstatné pro aplikaci nových nařízení EU 

v oblasti politiky hospodářské a sociální soudrţnosti (HSS) do celé regionální politiky ČR. 

 

 

2.2.3 Centrum pro regionální rozvoj České republiky 

 

Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR) je zřízeno Ministerstvem pro místní rozvoj a vzniklo 

v roce 1996. Jedná se o příspěvkovou organizaci. V rámci České republiky má 8 poboček 

v regionech, coţ je výhodou při hodnocení krajských soutěţí jako je Vesnice roku a Historické 

město roku. CRR je také součástí celoevropské poradenské sítě pro malé a střední podnikatele 

Enterprise Europe Network.  

 

CRR se stará především o administrativu a kontrolu čerpání evropských fondů z Integrovaného 

operačního programu, operačního programu technická pomoc a programů přeshraniční 

spolupráce. Pro své klienty provádí konzultační činnost, pořádá informační semináře, zajišťuje 

kontrolu a podklady pro realizaci plateb z prostředků EU. Další velmi důleţitou úlohou je správa 

a aktualizace databáze regionálních informací. Jde o Regionální informační servis a Mapový 

server CRR.
13
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 MMR ČR [online], 2008 

13
 CRR ČR [online], 2013 
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2.2.4 Politika rozvoje venkova 

 

Venkovské oblasti EU jsou podstatnou částí celé unie. Podle standardní definice tvoří venkov 

více neţ 91% území 27 členských států Evropské unie a navíc jsou domovem pro více neţ 56% 

obyvatel EU. Tento aspekt přikládá rozvoji venkova prvořadý význam a to i proto, ţe mnoho lidí 

přitahuje představa bydlení či práce na venkově, za předpokladu, ţe ovšem mají k dispozici 

odpovídající sluţby a infrastrukturu.
14

 

 

„Obecným cílem politiky rozvoje venkova EU by mělo zejména být zamezení vysidlování 

venkovských oblastí, boj proti chudobě, podpora zaměstnanosti a rovných příležitostí, zlepšení 

životních a pracovních podmínek venkovské populace, ochrana životního prostředí a zvýšení 

blahobytu. Snaha o zachování a zlepšení venkovského prostředí musí být doplněna ostatními 

strukturálními politikami, jako je politika ochrany životního prostředí, infrastruktura  

a vzdělávací politika.“
15

 

 

Venkovské oblasti lze vymezit z několika oblastí a jednotlivé charakteristiky se mohou lišit.  

Ani EU nemá jednotnou definici a proto kaţdá členská země pouţívá svou vlastní definici.  

Pro všeobecné účely je velmi často pouţívaná definice Organizace pro hospodářskou spolupráci  

a rozvoj (OECD).  

 

Definice OECD je zaloţena na jednom kritériu, čímţ je hustota osídlení. OECD rozlišuje dvě 

úrovně: 

 

 Místní – na úrovni Místních správních jednotek II (LAU) jsou obce povaţovány  

za venkovské, pokud jejich hustota je niţší neţ 150 obyvatel/km
2
; 

 Regionální -   na úrovni Nomenklatury územních statistických jednotek III (NUTS) se 

rozlišují tři stupně, které závisí na podílu obyvatel ţijící na venkově: 

                                                 
14

 Evropská komise [online], 2008 

15
 IREAS. Rozvoj venkova v programovacím období 2007–2013 v kontextu reforem SZP EU  [online]. 2006  

[31. 3. 2013]. ISBN 80-86684-42-3. Dostupné z: http://www.ireas.cz/download/publikace/pub037.pdf 
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o Převáţně venkovské oblasti – více neţ 50 % obyvatel ţije ve venkovských obcích, 

o Významně venkovské oblasti – 15-50 % obyvatel ţije ve venkovských obcích, 

o Převáţně městské oblasti – méně neţ 15 % obyvatel ţije ve venkovských obcích.
16

 

 

 

Obrázek č. 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

Zdroj: Regionální rozvoj 

 

 

2.3 Financování obcí 

 

Obec je základním článkem územní samosprávy v České republice. Územní samospráva se 

celkově povaţuje za jakousi formu veřejného vládnutí a veřejné moci. „Územní samospráva je 

realizace práva občanů na vlastní samosprávu, právo na spravování určitého území menšího než 

je stát na základě působnosti stanovené ústavou a příslušnými zákony pro vytvoření potřebných 

ekonomických podmínek“
17

 

 

                                                 
16

 IREAS [online], ref. 15 

17
PEKOVÁ, J., PILNÝ, J. a JETMAR, M., ref. 10, s. 108 
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Tak, jako ve všech organizacích je velmi důleţitá kontrola. V případě veřejné správy je podstatná 

tzv. občanská kontrola či státní kontrola. Kvalitní občanská kontrola, je zajištěna pomocí 

legislativy. Význam této kontroly je také zdůrazněn v Evropské chartě místní samosprávy, která 

vstoupila v platnost 1. 9. 1988. Česká republika úmluvu ratifikovala v roce 1998, ale respektovala 

ji jiţ v roce 1990 při obnově územní samosprávy. Evropská charta místní samosprávy zdůrazňuje 

např. právo občanů podílet se na řízení veřejných záleţitostí, právo na různorodé finanční zdroje, 

právo vybírat místní daně a poplatky, potřebu dotačního systému atd. 
18

 

 

 

2.3.1 Financování veřejné správy 

 

V České republice hospodaří stát i kaţdý článek územní samosprávy podle svého rozpočtu. Jako 

celek pak tvoří jednotlivé rozpočty tzv. Strukturu rozpočtové soustavy ČR. 

 

Tvorba územních rozpočtů bilancuje s příjmy a výdaji potřebnými k zajištění potřeb v daném 

rozpočtovém období. Tak, jako kaţdý rozpočet, i rozpočet obcí by měl mít za prioritní cíl 

vyrovnanost rozpočtu, popřípadě jeho přebytek. Rozpočet obce tvoří základní finanční plán, 

jehoţ cílem je zajistit likviditu obce. Obce tvoří jednotlivé rozpočty, ale mohou také tvořit tzv. 

Účelové fondy obcí mezi, které patři: rezervní fond (tento fond má specifické postavení a je 

tvořen zpravidla z přebytků rozpočtu) a ostatní účelové fondy (jejich potřeba závisí  

na zastupitelstvu obce). 
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Obrázek č. 2.4 – Příjmy rozpočtu obce 

 

 

 

Zdroj: Veřejná správa a finance; vlastní zpracování 

 

Obrázek č. 2.5 – Výdaje rozpočtu obce 

 

 

 

Zdroj: Veřejná správa a finance; vlastní zpracování 
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Obecně jsou obce finančně nesoběstačné, proto jsou pro ně velmi důleţité dotace. Nezbytné 

dotace pro obce jsou dotace ze Státního rozpočtu (SR), které tvoří významnou část příjmů  

do rozpočtu. Obce mohou získat i účelové dotace a to ze státních fondů, nejčastěji se tak jedná  

o dotace ze Státního fondu ţivotního prostředí (SFŢP) s tzv. kapitálovou povahou. Dalším velmi 

důleţitým typem dotací jsou dotace ze Strukturálních a ostatních fondů a to podle podmínek 

stanovených EU. 

 

 

2.3.2 Strukturální fondy 

 

Strukturální fondy jsou určeny především pro chudší regiony a oblasti se slabším rozvojovým 

potenciálem (např. venkovské oblasti, pohraniční regiony, upadající průmyslové oblasti, atd.). 

Strukturální politika EU (SPEU) úzce souvisí s regionální a sociální politikou a představuje 

solidaritu vůči ekonomicky zaostávajícím zemím. SPEU je tak zaměřena na vyrovnání disparit  

a tvorbu srovnatelných podmínek mezi členskými státy EU.
19

 

 

Princip solidarity naznačuje, ţe Strukturální fondy (SF) jsou určeny právě pro chudší regiony  

a pomoc je jim poskytnuta ve formě finančních dotací. Tyto peníze jsou poskytovány 

v jednotlivých programovacích obdobích, ve kterých jsou definovány jednotlivé cíle a priority, 

které v průběhu let prošly mnoha změnami.  

 

V současné době existují dva strukturální fondy: 

 

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) byl zaloţen v roce 1972 a je jedná se  

o nejobjemnější fond ze strukturálních fondů. Jeho prostředky jsou určeny pro všechny tři cíle 

programového období 2007-2013. Cílem tohoto fondu je směřovat finanční podporu  

                                                 
19

BOHÁČKOVÁ, Ivana a Magdalena HRABÁNKOVÁ. Strukturální politika Evropské unie. Praha: C. H. Beck, 

2009. xvii, 188 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 987-80-7400-111-6.  
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do rozvojově zaostalých regionů EU a napomáhat jim tak k rozvoji, odstranění závaţných 

ekonomických a sociálních problémů.
20

 

 

ERDF zasahuje do všech tří cílů regionální politiky: 

 

 Cíl Konvergence – ERDF zaměřuje svou pomoc na podporu udrţitelného integrovaného 

hospodářského rozvoje a zaměstnanosti. Operační programy (OP) v členských státech 

jsou zaměřeny na oblasti výzkumu a vývoje, ţivotního prostředí, dopravy, energetiky, 

poskytování pomoci malým a středním podnikům (MSP), aj.; 

 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – ERDF se v tomto cíli zaměřuje 

na tři priority: 

1) Inovace a znalostní ekonomika (zvýšení kapacit pro výzkum, podpora 

podniků, rozvoj a inovace) 

2) Ţivotní prostředí a předcházení rizikům (energetická efektivnost, čistá  

a udrţitelná veřejná doprava, rozvoj řešení přírodních rizik) 

3) Přístup k dopravním a telekomunikačním sluţbám obecného hospodářského 

zájmu (dostupnost dopravních sítí, vyuţívání informačních technologií MSP); 

 Cíl Evropská územní spolupráce – ERDF se zde soustředí na pomoc priorit, jako je 

především Rozvoj přeshraničních hospodářských, sociálních a environmentálních činností 

prostřednictvím společných strategií pro udrţitelný územní rozvoj, Navázání a rozvoj 

nadnárodní spolupráce a Posílení účinnosti regionální politiky.
21

 

 

 

Evropský sociální fond (ESF) byl zaloţen Římskou smlouvou v roce 1957 s cílem sniţovat 

nezaměstnanost a zlepšit fungování trhu práce. ESF financuje především neinvestiční (měkké) 

projekty a na programovací období 2007-2013 disponuje s objemem 3,8miliard EUR finančních 

prostředků pro Českou republiku. V ČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) orgán 

                                                 
20

NOVOTNÁ, Martina. Regionální politika EU.  Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 

2007.  210s. ISBN 978-80-248-1413-1. 
21

 Europa [online], 2010 
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zodpovědný za řízení pomoci z ESF. V programovacím období 2007-2013 umoţňují čerpat 

prostředky tyto programy: 

 

 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, 

 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

 Operační program Praha – Adaptibilita.
22

 

 

Tento fond podporuje především aktivity v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů jako 

jsou např. rekvalifikace nezaměstnaných, rozvoj vzdělávacích programů, podpora rovných 

příleţitostí na trhu práce, zvyšování mobility pracovních sil. atd.. 
23

 

 

 

2.3.3 Další fondy využívané v rámci České republiky 

 

Mimo tyto dva strukturální fondy existuje ještě několik dalších velmi důleţitých fondů či 

finančních nástrojů, které Česká republika vyuţívá při svém rozvoji.  

 

Fond soudržnosti (Kohézní fond - CF) vznikl na základě Maastrichtské smlouvy roku 1993. 

Podstatný rozdíl od SF je v tom, ţe se dotýká chudých států, nikoli regionů. Z CF můţe čerpat 

pouze stát, jehoţ Hrubý národní důchod (HND) je niţší neţ 90% průměru EU a tento stát má 

sestavený Konvergenční program, který vede ke splnění podmínek hospodářského sbliţování. 

Tento fond spolufinancuje především velké projekty v oblasti ochrany ţivotního prostředí  

a transevropských dopravních sítí. Řídícím orgánem CF je MMR ČR a v programovacím období 

2007-2013 ČR můţe vyčerpat alokaci 8,8 miliardy EUR.
24

 

 

 

 

                                                 
22

ESF [online], 2008 

23
Strukturální fondy [online], 2013a 

24
Euroskop[online], 2013a 
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Iniciativy kohézní politiky byly vytvořeny institucemi EU. Evropská komise, Evropská investiční 

banka a další finanční instituce stanovily v rámci programovacího období 2007-2013 čtyři 

společné iniciativy. Tyto iniciativy mají dosáhnout účinnější a udrţitelnější politiky soudrţnosti, 

dále mají také podporovat lepší vyuţití strukturálních a Kohézního fondu.
25

 

 

Dvě tyto iniciativy, JASPERS (Společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech)  

a JASMINE (Společná akce na podporu mikrofinančních institucí v Evropě), fungují jako 

nástroje technické pomoci, druhé dvě iniciativy, JEREMIE (Společné evropské zdroje  

pro nejmenší aţ střední podniky) a JESSICA (Společné evropská podpora udrţitelných investic  

do městských oblastí) slouţí k finanční podpoře podnikatelských subjektů a k rozvoji městských 

oblastí. 

 

Pro oblast veřejné správy je nejdůleţitější iniciativou JESSICA (Joint European Support for 

Sustainable Investment in City Areas) – společná evropská podpora udrţitelných investic  

do městských oblastí z ERDF. Jsou to oblasti týkající se především podpory projektů městské 

infrastruktury (doprava, voda, energie), kulturních památek, turistického ruchu a projektů  

pro nové vyuţití bývalých průmyslových prostor.
26

 

 

Obecně JESSICA pomáhá financovat projekty zaměřené na obnovu a rozvoj měst s vyuţitím 

grantů a úvěrů. Tato iniciativa by měla usnadnit financování široké škále projektů zaloţených  

na partnerství soukromého a veřejného sektoru.
27

 

 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) je finanční nástroj na podporu rozvoje 

venkova a spadá do společné zemědělské politiky EU. EAFRD vznikl z nařízení Rady 

Evropského společenství (ES), kde proběhlo rozdělení dosavadního Zemědělského orientačního  

                                                 
25

 Tamtéţ. 

26
 Evropská komise [online], 2013b 

27
ČESKÁ SPOŘITELNA. Nové iniciativy kohézní politiky: JASPERS, JEREMIE, JESSICA. [online]. 2006  

[5. 4. 2013]. Dostupné z: http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/JaspJeremJessic.pdf 
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a záručního fondu na Evropských zemědělský záruční fond (EAGF) a EAFRD. Projekty hrazené 

z EAFRD jsou předloţeny do tzv. Programu rozvoje venkova ČR, jehoţ řídícím orgánem je 

Ministerstvo zemědělství ČR (MZ ČR).  

 

„Program rozvoje venkova, který zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova, blíže specifikuje v souladu s nařízením Rady (ES) 1698/2005 čl. 15 strategie  

v jednotlivých osách stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova do prováděcí 

úrovně a zajišťuje tak jeho efektivní realizaci.“
28

 

 

Národní strategický plán rozvoje venkova ČR (NSPRV) vychází z hlavních strategických priorit 

EU pro léta 2007–2013. Důraz je kladen na zvyšování ekonomického růstu, vytváření nových 

pracovních příleţitostí a udrţitelný ekonomický rozvoj.  NSPRV obecně zajišťuje vazby mezi 

obecnými cíli rozvoje evropského venkova a cíli rozvoje venkova ČR, mezi které patří ochrana 

ţivotního prostředí a krajiny, diverzifikace venkovského ţivota, konkurenceschopnost.
29

 

 

Pomoc z EAFRD se týká především projektů z oblasti zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství 

a lesnictví, zlepšení ţivotního prostředí a krajiny nebo zlepšení kvality ţivota ve venkovských 

oblastech a diverzifikace hospodářství venkova. 
30

 

 

EAFRD v aktuálním programovacím období 2007-2013 poskytuje dotace z EU na společnou 

zemědělskou politiku EU. Důleţitým zprostředkovatelem finanční podpory z EU a národních 

zdrojů je v České republice Státní zemědělský intervenční fond (SZIF).
31

 

 

 

Fond solidarity EU (EUSF) byl zřízen pro pomoc postiţeným regionům přírodní katastrofou. 

Tento fond byl zřízen v závislosti na rozsáhlé povodně ve Střední Evropě v létě 2002. Jedná se 
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29
MZ ČR. Národní strategický plán rozvoje venkova České republiky 2007-20013. [online]. 2010 [11. 4. 2013]. 
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tedy o určitou formu solidarity v rámci EU.  Tento fond za dobu svého působení poskytl  

3,2 miliardy EUR 23 členským zemím, které prošly 49 přírodním katastrofám, jako jsou záplavy, 

lesní poţáry, zemětřesení, bouře a extrémní sucha.
32

 

 

 

2.3.3 Cíle v programovacím období 2007-2013 

 

Jednotlivé cíle Strukturální politiky EU jsou stanoveny vţdy na jednotlivé programovací období, 

které je v současné době vytvořeno pro léta 2007-2013 s celkovou alokací 347 miliard EUR. 

„Cíle pro období 2007-2013 jsou obsaženy v Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, z 11. 7. 2006  

o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu  

a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, a to v kapitole II., čl. 3.“
33

 

 

Cíl č. 1 – Konvergence je prioritním cílem všech fondů (ESF, ERDF i CF). „Pro financování 

z fondů EU v rámci cíle Konvergence jsou způsobilé regiony NUTS II, jejichž Hrubý domácí 

produkt (HDP) na obyvatele měřený paritou kupní síly (PPP) a vypočtený z údajů Společenství 

za období 2000-2002 je nižší než 75% průměrného HDP na obyvatele EU-25 za stejné referenční 

období.“
34

 Cíl Konvergence je zaměřen na zaostávající regiony. Na tento cíl připadá v České 

republice 25,89 miliard EUR a spadají pod něj všechny regiony soudrţnosti s výjimkou Hlavního 

města Prahy. Cíl konvergence je realizovaný prostřednictvím osmi tematických operačních 

programů a sedmi regionálních operačních programů (ROP). 

 

Sedm ROP má celkově alokovanou částku ve výši 4,66 miliard eur. Jedná se o ROP (NUTS II): 

 

 ROP Severozápad, 

 ROP Moravskoslezsko, 

 ROP Jihovýchod, 

 ROP Severovýchod, 

                                                 
32

Evropská komise [online], 2013a  

33
BOHÁČKOVÁ, Ivana a Magdalena HRABÁNKOVÁ., ref. 19, s. 44 

34
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 ROP Střední Morava, 

 ROP Jihozápad, 

 ROP Střední Čechy. 

 

Osm tematických OP má celkově alokovanou částku ve výši 21,23 miliard eur. Jedná se o OP: 

 

 OP Doprava, 

 OP Ţivotní prostředí, 

 OP Podnikání a inovace, 

 OP Výzkum a vývoj pro inovace, 

 OP Lidské zdroje a zaměstnanost, 

 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

 Integrovaný OP, 

 OP Technická pomoc.
35

 

 

Cíl č. 2 – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost je financován z ERDF a ESF. Tento 

cíl se zaměřuje na posílení konkurenceschopnosti, zlepšení ţivotního prostředí či posílení 

zaměstnanosti. Jedná se o regiony, které nemohou čerpat dotace z cíle Konvergence (jejich HDP 

na obyvatele převyšuje 75% průměru EU-25. V České republice se tento cíl dotýká pouze 

Hlavního města Prahy, kde je vyčleněno celkem 0,42 miliardy EUR. Cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost je rozdělen do dvou OP a to: 

 

 OP Praha – Konkurenceschopnost, 

 OP Praha – Adaptabilita.
36

 

 

Cíl č. 3 – Evropská územní spolupráce je financována z ERDF. V rámci toho cíle je 

podporována příhraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce. „Do tohoto Cíle jsou zařazeny 

všechny regiony v blízkosti pozemských hranic vnitřních i vnějších na úrovni NUTS III a všechny 

                                                 
35

 Strukturální fondy [online], 2013d 

36
Odbor Strukturálních fondů MV ČR [online], 2010 
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regiony úrovně NUTS III podél mořských hranic, vzdálení od sebe maximálně 150 km.“
37

 

V České republice je celková alokace v tomto cíli ve výši 0,39 miliard EUR pro devět OP, a to: 

 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko, 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko, 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko, 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko, 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko, 

 OP Meziregionální spolupráce (pro všechny státy EU, Norsko a Švýcarsko), 

 OP Nadnárodní spolupráce (pro Střední Evropu - ČR, Rakousko, Polsko, část Německa, 

Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, část Itálie a část Ukrajiny), 

 Síťový OP ESPON 2013 (pro všechny státy EU, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, 

Island, kandidátské státy EU), 

 Síťový OP INTERACT II (pro všechny členské státy EU).
38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37

BOHÁČKOVÁ, Ivana a Magdalena HRABÁNKOVÁ., ref. 19, s. 45 

38
 Strukturální fondy [online], 2013d 
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3 Socio-ekonomická analýza obce Kunovice  

 

Socio-ekonomická analýza je výchozí podklad pro kaţdý rozvojový dokument. Jde o analyzování 

a hodnocení současného stavu a vývoje socio-ekonomických ukazatelů obce. V současnosti 

obecně pouţívaná metodika zpracování územních rozvojových koncepcí rozděluje celou 

problematiku do šesti základních kapitol, tzv. problémových okruhů: 

 

1. Obyvatelstvo 

2. Ekonomika 

3. Technická infrastruktura 

4. Ţivotní prostředí 

5. Cestovní ruch 

6. Zemědělství a rozvoj venkova
39

 

 

 

3.1 Obec Kunovice 

 

Obec Kunovice je poměrně malá obec nacházející se na severovýchodním úpatí Hostýnských 

vrchů na pomezí Valašska a Záhoří. Obec má celkovou rozlohu katastrálního území o rozloze 

8 177 305 m
2
 a leţí v nadmořské výšce 407 m. n. m. Dle nomenklatury územních statistických 

jednotek je obec lokalizována: 

 

 NUTS I:  Česká republika 

 NUTS II:  region soudrţnosti Střední Morava 

 NUTS III:  Zlínský kraj 

 LAU I:  okres Vsetín 

 LAU II:  obec Kunovice 

 

 

                                                 
39

 Rozvoj obcí [online], 2010 
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Obrázek č. 3.1 – Mapa obce 

 

 

 

Zdroj: maps.google.cz; vlastní zpracování 

 

 

3.1.1 Základní informace  

 

Tabulka č. 3.1 -  Základní informace 

 

Název obce Kunovice 

Rozloha 8 177 305 m
2
 

Počet obyvatel 

 Muži 

 Ženy 

602 

 302 

 300 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

 Muži 

 Ženy 

295 

 163 

 132 

Budovy s číslem popisným 203 

Adresa Obecního úřadu Kunovice 153 

756 44 Loučka 

Starosta Ing. Josef Haša 

Místo starosta Ing. Tomáš Mareček 

Web www.obec-kunovice.cz 

Obec s rozšířenou působností Valašské Meziříčí 

 

Zdroj: ČSÚ; vlastní zpracování 
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3.1.2 Historický vývoj 

 

První písemné zprávy o kraji, kde se dnes Kunovice nacházejí, pochází z roku 1131, a to v listině 

tehdejšího olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, kde se sčítalo příslušenství olomouckého 

kostela. Vznik se datuje k roku 1272, kde se v písemné zprávě uvádí ves Polom, která později 

zanikla. Tato ves se nacházela na katastru obce Kunovice a dodnes se zde nachází území nazvané 

Polomsko. Zánik vsi Polomsko není historicky doloţen, nejpravděpodobnějším tvrzením je, ţe 

zaniklo v roce 1381 spolu s dalšími obcemi při bojích mezi moravskými markrabaty Joštem  

a Prokopem. 

 

Písemné zprávy o konkrétní obci Kunovice, ale pocházejí aţ z roku 1413. Název obce pochází 

nejdříve ze 13. nebo 14. století. Charakterem jde o ves shlukovou, která vznikla na obchodní 

cestě z Meziříčí směrem na Bystřici p. H. s křiţovatkou na Kelč. Z počátku se obyvatelé ţivili 

převáţně zemědělstvím, řemeslná práce byla velmi omezena a vzdělání spadalo pod církev. 

 

První obecní volby proběhly v roce 1850, kdy v Kunovicích ţilo pouze 268 obyvatel a volit 

mohlo pouze 45 z nich. Prvním starostou (v té době stále purkmistrem) se tedy stal Josef Hradil. 

V roce 1892 zde byla postavena kaple a zřízen hřbitov. Velkým přínosem pro Kunovice byla 

výhodná poloha na trase Meziříčí-Kelč. V roce 1885 se poloha ještě zvýhodnila, díky výstavbě 

ţeleznice Kojetín-Bílsko, jejíţ provoz byl zahájen 1. července 1888 s ţelezniční zastávkou 

Kunovice-Loučka.  

 

V roce 1985 byla obec sloučena s Loučkou, Podolím, Lázy a Policemi. Integrace se však 

neosvědčila a v roce 1990 se obce opět osamostatnily. Obci byl Parlamentem ČR schválen znak  

a prapor, který byl dne 21. 6. 1998 posvěcen olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem.
40

 

 

 

 

 

                                                 
40

BALETKA, Ladislav. Kunovice: 1272-1972: minulost a přítomnost valašské obce. Kunovice: MNV, 1972. 95 s. 

ISBN [16] s. obr. příl. 
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Obrázek č. 3.2 – Znak obce Kunovice 

 

 

 

Zdroj: Obec Kunovice 

 

 

3.2 Obyvatelstvo 

 

Obec Kunovice, jako poměrně malá obec a to jak rozlohou, tak počtem obyvatel má 

v současnosti pouze 602 obyvatel. Tento počet obyvatel v obci za celou dobu jejího působení 

mírně kolísal, v posledních letech však poměrně prudce klesá. Základním zdrojem těchto 

informací je Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB). Pro dřívější potřeby těchto informací se 

pouţívaly také statistiky z Úřadu práce ČR (ÚP ČR), který obcím pravidelně zasílal aktuální 

informace o počtu jejich obyvatel. Od 1. 1. 2012 však ÚP ČR začal pracovat s novým 

programem, který jiţ nezpracovává data jednotlivých obcí, nýbrţ pouze okresů a tak je dnes 

jediným zdrojem pouze SLDB. 
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Graf č. 3.1  

 

 

 

Zdroj: SLDB, vlastní zpracování 

 

 

3.2.1 Demografické složení 

 

Hlavním aspektem rozdělení obyvatelstva je pohlaví. Tento faktor je v obci velmi vyrovnaný, 

z celkového počtu 602 obyvatel zde ţije 302 muţů a 300 ţen. Z toho největší část obyvatel ţije 

v manţelském svazku (281 osob) nebo je svobodných (245 osob). Největší nárůst obec 

zaznamenala v oblasti rozvodovosti. V obci nyní ţije celkem 26 rozvedených osob, kdeţto při 

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 to bylo pouze 15 osob. Největší rozdíl mezi pohlavími je  

u osob ovdovělých. Celkem zde ţije 50 ovdovělých osob, z čehoţ je 41 vdov.  

 

Další podstatný aspekt dnešní doby je vzdělání. V obci Kunovice nyní ţije 511 obyvatel ve věku 

15 a více let, coţ je obrovský část celkového obyvatelstva. Největší část těchto obyvatel dosáhla 

středního odborného vzdělání (bez maturity), popř. úplného středního vzdělání (s maturitou). 
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Tabulka č. 3.2 – Obyvatelstvo dle nejvyššího ukončeného vzdělání 

 

 

 

Zdroj: SLDB; vlastní zpracování 

 

 

Celkově obyvatelstvo v obci, tak jako v celé České republice, stárne. Nejméně obyvatel v obci 

Kunovice ţije ve věku 0-14 let, a to celkem pouze 91 obyvatel. Největší část zaujímá 

obyvatelstvo ve věku 15-64 let, a to s celkovým počtem 413 osob. Z tohoto počtu je nejvíce osob 

ve věku 30-29 let (101 osob) a také ve věku 50-59 let (83 osob). Ve věku 65 a více let zde ţije 

celkem 98 osob, kdy od 70 roku ţivota prudce narůstá zastoupení ţen v populaci. 

 

Dalším velmi podstatným aspektem je ekonomická aktivita obyvatelstva. V obci je celkem 295 

ekonomicky aktivních obyvatel, z čehoţ je 204 obyvatel zaměstnáno. V registru ţivnostenského 

podnikání Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) je zapsáno celkem 50 podnikatelských 

subjektů s adresou provozovny nebo sídlem podnikání v obci Kunovice. Ekonomicky neaktivních 

obyvatel je v obci 291, z čehoţ většinu představují nepracující důchodci (139 osob) a dále pak 

studenti v zastoupení 98 osob.
41
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 MPO ČR [online]. 2013 

 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 

Celkem Muži Ženy 

511 250 261 

Stupeň 

vzdělání 

bez vzdělání 1 1 - 

základní 97 35 62 

střední odborné (bez maturity) 221 132 89 

úplné střední (s maturitou) 127 58 69 

nástavbové studium 9 1 8 

vyšší odborné vzdělání 5 1 4 

vysokoškolské 41 17 24 
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Tabulka č. 3.3 – Vyjíždějící osoby do zaměstnání a škol 

 

Vyjíždějící osoby Počet osob 

Vyjíždějící do zaměstnání  

jiné obce okresu 110 

jiného okresu kraje 12 

jiného kraje 16 

Vyjíždějící do škol  

mimo obec 59 

 

Zdroj: SLDB; vlastní zpracování 

 

 

Ze statistik SLDB 2011 také vyplývá, ţe se v obci přihlásilo 5 osob ke slovenské národnosti  

a pouze jedna osoba k národnosti polské. Zhruba polovina obyvatel se hlásí k náboţenskému 

vyznání, kde naprosto největší část zaujímá Církev Římskokatolická.
42

 

 

 

3.2.2 Lidské zdroje 

  

Obec nedisponuje velkým mnoţstvím lidských zdrojů, ale i přesto je zde snaha tohle zvýšení 

podporovat. Velmi důleţité je podporovat zvýšení početně nejslabší skupiny. Tak jako v celé 

České republice, i obec Kunovice se potýká se stárnutím obyvatelstva, a proto je důleţité 

zvyšovat počet obyvatel v obci ve věku 0-14 let. V obci je proto zřízena Mateřská i Základní 

škola. Mateřskou školu nyní navštěvuje 19 dětí. Základní škola je v rozmezí od 1. -5. ročníku, 

kde ve dvou třídách školu navštěvuje celkem 22 ţáků. V Mateřské i Základní škole je 

zaměstnáno celkem 9 osob. Jsou zde zaměstnány 2 učitelky Základní školy, 2 učitelky Mateřské 

školy, 1 vychovatelka školní druţiny, 1 účetní, 1 vedoucí školní jídelny, 1 kuchařka a 1 uklízečka 

s různě velkým pracovním úvazkem. Další ročníky ţáci navštěvují školy v okolních obcích  

či městech. 

                                                 
42

 ČSÚ [online]. 2013 
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Další důleţitou sloţkou obyvatelstva je ekonomicky aktivní obyvatelstvo. Většina obyvatel obce 

je zaměstnána, popřípadě sama podniká. Zaměstnanost zvyšuje i samostatný Obecní úřad, který 

zaměstnává několik osob. Na Obecním úřadě pracuje uvolněný starosta obce. Dále na obci 

pracuje administrativní pracovnice, účetní a 1 dělník. Obec také zaměstnává  

na Dohodu o provedení práce knihovnici. Kaţdoročně obec také ţádá o dotaci na veřejně 

prospěšné práce z ÚP ČR. V roce 2013 bude na obci zaměstnáno celkem 5 osob z řad 

nezaměstnaných, jejichţ příspěvek bude poskytnut z národních zdrojů a ESF.  

 

 

3.2.3 Občanská vybavenost 

 

Občanská vybavenost je velmi důleţitá pro místní obyvatele. To, jak je obec vybavená, bývá 

velmi často základním kritériem při migraci občanů, protoţe obec občansky vybavená 

je zpravidla mnohem atraktivnější. 

  

V centru obce se nachází místní Obecní úřad. V jeho prostorech se dále nachází kadeřnictví, 

hasičská zbrojnice, zasedací místnost a místní knihovna, která je se svým obsahem knih 

dostatečně vybavená a nabízí k uţívání také veřejný internet. V obci provozuje svou praxi také 

praktický lékař pro dospělé. 

 

V obci jsou zřízeny 2 prodejny potravin a 2 pohostinství – hostinec Jamajka a Hostinec  

Na Rozcestí, který disponuje velkým sálem. Sál je často vyuţíván obcí i místními spolky, 

a to pro pořádání kulturních akcí či soukromých akcí místních občanů.  

 

Většina ostatních potřebných atributů pro občany se nachází v okolních obcích. Pošta, matrika, 

dětský lékař či zubař sídlí v sousední obci Loučka. Bankomat, benzínovou pumpu či drogerii 

občané naleznou v sousední obci Kelč. Vzhledem k těmto nedostatkům dané obce je zde dobrá 

dopravní síť, která umoţňuje lepší přesun občanů k potřebným atributům. Obcí prochází 

ţelezniční trať s ţelezniční zastávkou Kunovice-Loučka a také poměrně mnoho autobusových 

dopravních linek. 
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3.3 Ekonomika 

 

Obce tak jako všechny ekonomické subjekty sestavují kaţdoročně své rozpočty. Cílem všech 

subjektů je mít kladné hospodaření a dodrţovat své rozpočty. O plnění těchto rozpočtů 

vypovídají jednotlivé výkazy či účty.  

 

V roce 2010 bylo hospodaření obce Kunovice kladné, a to jak u schváleného rozpočtu, tak  

i ve skutečném hospodaření. Schválený rozpočet obce obsahoval celkové příjmy ve výši  

8 566 000 Kč a celkové výdaje ve výši 8 501 000 Kč. Konečné financování ve schváleném 

rozpočtu se tedy pohybovalo v kladných číslech a to ve výši 65 000 Kč. Skutečné hospodaření 

obce se od schváleného rozpočtu poměrně rapidně lišilo, a to především díky přijatým  

dotacím obce. Skutečné příjmy obce činily celkem 13 409 780,80 Kč a skutečné výdaje obce 

činily 10 402 772,43 Kč. Skutečné konečné financování zůstalo tedy v kladných číslech ve výši 

3 007 018,37 Kč.
43

 

 

V roce 2011 bylo skutečné hospodaření obce v záporných číslech. Schválený rozpočet obce  

na rok 2011 byl však vyrovnaný a to ve výši 8 000 000 Kč příjmů i výdajů. Skutečné příjmy obce 

byly ve výši 14 796 852,17 Kč a skutečné celkové výdaje byly ve výši 15 534 467,54 Kč. 

Skutečné výdaje tedy celkově přesahovaly příjmy o 737 615,37 Kč. 
44

 

 

V roce 2012 byl schválený rozpočet i skutečné hospodaření obce v záporných číslech. Schválený 

rozpočet obsahoval celkové příjmy ve výši 11635 000 Kč a celkové výdaje ve výši  

14 124 000 Kč. Celkový rozdíl schválených příjmů a výdajů činil – 2 489 000 Kč. Skutečné 

příjmy obce za rok 2012 činily 14 944 619,41 Kč a skutečné výdaje celkem činily  

18 786 209,15 Kč. V celkovém rozdílu skutečného hospodaření obce výdaje opět převyšovaly 

skutečné příjmy a to o 3 841 589,74 Kč. 

                                                 
43

OBEC KUNOVICE. Závěrečný účet za rok 2010 [online]. 2011 [31. 3. 2013]. Dostupné z: http://obec-

kunovice.cz/prilohy/23_uredni-deska/509-zaverecny-ucet-za-rok-2010.pdf 

44
OBEC KUNOVICE. Závěrečný účet za rok 2011 [online]. 2012 [31. 3. 2013]. Dostupné z: http://obec-

kunovice.cz/prilohy/23_uredni-deska/608-zaverecny-ucet-2011.pdf 
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Graf č. 3.2  

 

 

Zdroj: Obec Kunovice; vlastní zpracování 

 

 

3.4 Technická infrastruktura  

 

Technická infrastruktura (TI) přispívá k zajištění dobrého fungování urbanizovaného území 

prostřednictvím relativně početného a pestrého souboru dílčích technických systémů jako je 

např.: zásobování vodou, systém odvodnění, zásobování elektrickou energií, atd.
45

 

 

 

3.4.1 Vodovodní síť a veřejná kanalizace 

 

Obec Kunovice jako jedna z prvních obcí na Vsetínsku vybudovala systém zásobování vodou. 

Veřejný vodovod byl v obci zaveden v 1. polovině 30. let a nyní je tato vodovodní síť rozmístěna 

na celém území obce. V minulém desetiletí byla většina této vodovodní sítě nově 

                                                 
45

UUR. Technická infrastruktura. [online]. 2013 [31. 3. 2013]. Dostupné z: http://www.uur.cz/images/pap/ 

KapitolaC/2009/C8_TechnickaInfrastruktura_20090428.pdf 
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zrekonstruována. Postupně byla vodovodní síť převedena na nového vlastníka, kterým nyní je 

firma Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. 

 

Veřejná kanalizace je v obci zřízena tzv. jednotná – dešťová, kde se odvádí dešťové vody  

a přečištěné vody z domovních septiků. Většina této kanalizace byla vytvořena v 70. letech. 

Vlastníkem a zároveň také provozovatelem kanalizace je obec Kunovice. Obec také plánuje 

v horizontu let 2018-2020 vybudovat čistírnu odpadních vod spolu se splaškovou kanalizací. 

 

 

3.4.2 Informační systém odpadového hospodářství 

 

Informační systém odpadového hospodářství (ISOH) jako disciplína spadá pod Centrum pro 

hospodaření s odpady (CeHO), které bylo zaloţeno na základě rozhodnutí Ministerstva ţivotního 

prostředí (MŢP) dne 1. 9. 2001 jako součást Výzkumného ústavu Vodohospodářského  

T. G. Masaryka.
46

 V rámci obce odpadové hospodářství zajišťuje několik společností. Kaţdá 

obec stanovuje ve své Obecně závazné vyhlášce výši místních poplatků za provoz systému 

shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů. Tento 

poplatek v obci Kunovice aktuálně činní 330 Kč/obyvatele, coţ je téměř nejmenší sazba mezi 

obcemi v mikroregionu Valašskomeziříčko-Kelečsko. 
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Graf č. 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Obecně závazné vyhlášky obcí; vlastní zpracování 

 

 

Nejčastější druh je běţný komunální odpad, který je dvakrát do měsíce sváţen firmou  

A.S.A. skládka Bystřice, s. r. o. Tato společnost je zaloţena 2 společníky. Jedním z nich je 

společnost .A.S.A. International Holding a druhým je Svazek obcí, jehoţ členem je také obec 

Kunovice.
47

 

 

Další důleţitou firmou zajišťující odpadové hospodářství je TS Valašské Meziříčí, s.r.o. 

Technické sluţby odváţí z obce tříděný odpad a to dle potřeby. Dále také Technické sluţby 

zajišťují odvoz dvakrát ročně velkoobjemového odpadu.  

 

V obci probíhá dvakrát ročně také mobilní svoz nebezpečného odpadu, tento svoz zajišťuje 

kroměříţská firma BIOPAS spol. s r. o. Drobný elektroodpad je likvidován firmou REMA 

Systém, a. s. a v neposlední řadě se na odpadovém hospodářství podílí také Sbor dobrovolných 

hasičů Kunovice, který zajišťuje na základě smlouvy se společností ASEKOL  

s. r. o. zpětný odběr elektrospotřebičů z domácností. 
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3.4.3 Ostatní aspekty technické infrastruktury 

 

V rámci obce jsou zajištěny i ostatní aspekty TI. Celá obec je jiţ několik let plynofikovaná. Tato 

plynofikace proběhla v letech 1998-1999 a to v rámci akce celoplošné plynofikace Kelečska.  

 

V letech 1999-2000 proběhlo zkvalitnění telekomunikačních sluţeb v obci. Na území obce bylo 

vedeno kabelové vedení společnosti O2 a to s přípojkami ke kaţdému domu obce. Na katastru 

obce je také vystavěn vysílač mobilního operátora Vodafone.  

 

Dodání elektrické energie v obci zajišťuje firma ČEZ Distribuce, a. s. V roce 2012 obec 

nainstalovala Fotovoltaickou elektrárnu na střechu budovy ZŠ Kunovice. Instalovaný výkon 

elektrárny činí 21 kW a získaná elektrická energie je dodávána do sítě ČEZ Distribuce, a. s.
48

 

 

 

3.5 Životní prostředí 

 

Ţivotní prostředí je v současné době velmi aktuální a hodně diskutované téma. Současný trend  

je zvyšovat celkovou kvalitu ţivotní prostředí a obec Kunovice nezůstává pozadu. Tak jako téměř 

kaţdá obec navádí své občany k třídění odpadu. Třídění odpadu je pro současnou  

a především budoucí ekologickou situaci země velmi důleţité, a proto jsou v obci vytyčeny  

4 lokality pro kontejnery na tříděný odpad. V obci je rovnoměrně rozmístěno 11 kontejnerů  

na plasty, 5 kontejnerů na papír, 5 kontejnerů na sklo, 3 kontejnery na ţelezo a 2 kontejnery  

na nápojový karton. 
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Tabulka č. 3.4 – Množství jednotlivých druhů odpadu (tuny) v letech 2010-2012 

 

DRUH ODPADU Celkové množství 

v roce 2010 (tuny) 

Celkové množství 

v roce 2011 (tuny) 

Celkové množství 

v roce 2012 (tuny) 

Papír a lepenka 4,868 3,121 3,51 

Sklo 7,595 11,132 8,21 

Plasty 6,088 6,339 6,526 

Komunální odpad 141,72 125,96 124,46 

Obaly tetrapak 0 0,375 0,193 

Velkoobjemový odpad 7,99 4,72 3,79 

 

Zdroj: Obec Kunovice; vlastní zpracování 

 

 

Velkým úspěchem pro obec je oblast černých skládek, kde se kaţdoročně daří odhalit  

a zlikvidovat 1-2 černé skládky. V roce 2012 obec zakoupila pro občany celkem 200ks 

kompostérů o objemu 900 litrů, kde 6 kusů slouţí pro potřeby obce a zbylých 194ks bylo 

rozděleno mezi místní občany. Tyto kompostéry byly spolufinancovány z Operačního programu 

Ţivotní prostředí. Dále obec zakoupila štěpkovač pro likvidaci větví. 

 

Důleţitým faktorem je i přírodní ráz krajiny, proto v obci dochází k novým výsadbám ve volné 

krajině, kde je aktuálně poţadována výsadba alejí kolem polních cest či po hranici katastru obce. 

Kaţdoročně se také zvyšuje výměra obecního lesa zalesněním nových ploch. V roce 2012 byla 

výměra obecního lesa zvětšena o 1,0251 hektaru, v roce 2013 je v plánu zalesnit ještě  

2,3697 hektaru a celková plocha tak dosáhne výměry o velikosti 157,4926 hektaru.  
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3.6 Cestovní ruch 

 

Obec Kunovice je poměrně malá obec, a tak cestovní ruch není příliš rozvinutou oblastí. Přesto 

jsou v obci velmi rozšířené pořádané kulturní akce. Snahou obce je zlepšit kvalitu kulturního 

vyţití občanů obce, a tím obec celkově zatraktivnit. 

 

Naučná stezka Prof. Rudolfa Haši byla pojmenována po jednom z nejvýznamnějších občanů 

obce Kunovice, kterým byl pan Profesor Rudolf Haša. Tato stezka byla vybudována  

za spolufinancování Ministerstva pro místní rozvoj České republiky a slavnostně otevřena byla 

dne 3. 10. 2010. Celá naučná stezka je dlouhá cca 7,3 km a má celkem 12 zastavení, na kterých 

jsou umístěny informační tabule, několik posezení a také rozhledna.  

 

 

Obrázek č. 3.3 – Naučná stezka Prof. Rudolfa Haši 

 

 

 

Zdroj: Obec Kunovice; vlastní úprava 
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Kultura a kulturní akce jsou pro obec velmi významné. V obci se dlouhodobě projevuje snaha  

o dodrţování nejrůznějších tradic, a to ze strany Obecního úřadu i jednotlivých spolků. Mezi 

nejvýznamnější tradice patří např. Vodění medvěda, Pochovávání basy a Velikonoční klapotání 

chlapců. Důleţitou roli v obci představuje Sbor pro občanské záleţitosti, který dodrţuje tradici 

tzv. Vítání občánků a navštěvuje také místní seniory nad 65 let u příleţitosti jejich jubilea. 

Obecní úřad pořádá pro své občany nejrůznější akce jako je např. Dětský den, pouť či sportovní 

soutěţ Miniduatlon. Obec Kunovice pořádá také jednou ročně tzv. Setkání důchodců, kde Obecní 

úřad pro své seniory zajišťuje kulturní program a občerstvení. Tato kulturní akce je oceněná jak 

místními důchodci, tak i diplomem z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Soutěţe Vesnice 

roku 2010, kde obec Kunovice získala ocenění za péči o seniory. 
49

 

 

 

3.7 Zemědělství a rozvoj venkova  

 

Zemědělství v obci představuje stále poměrně důleţitou část, vzhledem k poloze obce  

je zemědělství zaměřeno především na rostlinnou produkci. Z celkové plochy katastrálního území 

obce Kunovice o výměře 8 177 305m
2
 představují zemědělské pozemky 6 032 433m

2
, jejichţ 

nejrozsáhlejší sloţkou je orná půda o rozloze 4 752 790m
2
. Půdu na katastrálním území obce 

obdělává hned několik subjektů, které z Ministerstva zemědělství (MZ) čerpají tzv. Jednotnou 

platbu na plochu, díky které mají zajištěny stabilnější příjmy a je jim zaručena stejná výše 

podpory nezávisle na tom, co se rozhodnou produkovat.
50

Nejvýznamnější část spadá  

pod Zemědělské druţstvo Kelečsko, dále zde působí místních zemědělců jako je např. Josef 

Kuna, Marek Kuna či Petr Dohnal. 
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3.7.1 Rozvoj území MASKLS 

 

Obec Kunovice je jedním ze zakládajících členů Místní akční skupiny Kelečsko-Lešensko-

Starojicko (MASKLS) podpořenou v rámci programu rozvoje venkova na období 2007-2013. 

Cílem MASKLS je všestranná podpora trvale udrţitelného rozvoje daného území s ohledem  

na ochranu přírody a krajiny.
51

 V rámci této MASKLS byl vypracován Strategický plán Leader 

MASKLS na období 2008-2013, kde na základě SWOT analýzy byly stanoveny její dvě priority  

a jednotlivé cíle.  

 

a) Priorita 1 – Zvýšení kvality života na území Místní akční skupiny (MAS). Tato priorita 

se zaměřuje na zvýšení kvality ţivota v obcích MASKLS při vyuţití tradičních hodnot. 

Území MASKLS je specifické svým kvalitním ţivotním prostředím, které je atraktivní 

pro ţivot v těchto obcích. Slabinou MASKLS je především vyjíţdění místních obyvatel 

mimo území MASKLS a nedostatečná občanská vybavenost. 

 

b) Priorita 2 – Vytváření nových pracovních příležitostí pro místní obyvatele. Cílem této 

priority je obnovit a zachovat tradiční řemesla a vytvořit pracovní příleţitosti. Důleţitou 

částí této priority je modernizace zemědělství, údrţba krajiny a především zvýšení 

potenciálu a atraktivity MASKLS.
52
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4 Využití fondů EU v  rozvoji obce Kunovice 

 

V současné době proběhl velký nárůst vyuţívání finančních prostředků z fondů Evropské unie. 

Tak jako většina podnikatelských subjektů i veřejná správa, respektive obce v programovacím 

období 2007-2013 hojně vyuţívají moţnosti spolufinancování Evropské unie. V České republice 

nyní probíhá velmi příznivý trend podpory získávání těchto dotací. V této souvislosti proběhlo jiţ 

mnoho seminářů, školení, bylo vytisknuto mnoho informačních letáků či broţur. V oblasti 

veřejné správy byly vydány pro obce informační publikace, které poskytují informace v oblasti 

příleţitostí, nástrojů a moţností financovat plánované investice v malých obcích. 
53

 

 

 

4.1 Obec Kunovice 

 

Ani obec Kunovice není v tomto aspektu výjimkou. Obec v posledních letech hojně čerpá dotační 

prostředky a to ze zdrojů národních, ale i evropských. V aktuálním programovacím období  

2007-2013 Obec Kunovice získala prostředky na jedenáct realizovaných projektů  

za spolufinancování evropských fondů, kde naprostá většina těchto projektů byla spojena se 

zlepšením stavu přírody a ţivotního prostředí.  

 

Obec Kunovice v letech 2007-2013 realizovala celkem jedenáct projektů v celkové hodnotě 

11 627 379 Kč.  Největší finanční část byla realizována v rámci Programu rozvoje venkova, coţ 

v nákladech činilo 6 364 584 Kč realizovaných celkem čtyřmi projekty. Další podstatnou část 

tvoří Operační program Ţivotní prostředí, kde celkové náklady projektů dosahují hodnoty 

4 974 868 Kč v pěti realizovaných projektech. Poslední oblastí je Integrovaný operační program, 

ve kterém byly uskutečněny dva projekty v celkové hodnotě 285 927 Kč.  
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Graf č. 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály obce Kunovice; vlastní zpracování 

 

Na těchto jedenáct projektů byla z Evropské unie poskytnuta dotace v celkové výši 6 514 172 Kč. 

Největší část těchto dotací byla poskytnuta z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova, kde na čtyři projekty bylo vynaloţeno 2 682 355 Kč. Velmi významný je také Evropský 

fond regionálního rozvoje, kde byla poskytnuta podpora na pět projektů s alokací 2 514 044 Kč. 

Dva projekty byly také realizovány v rámci Fondu soudrţnosti, jehoţ alokace činila 1 317 775 

Kč. 

 

Graf č. 4.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály obce Kunovice; vlastní zpracování 
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4.2 Program rozvoje venkova 

 

Program rozvoje venkova je zaměřen v programovacím období 2007-2013 na rozvoj venkova  

na bázi udrţitelného rozvoje, zlepšení stavu ţivotního prostředí a sníţení negativního 

zemědělského hospodaření. Cílem tohoto programu je rozvíjet podnikání, vytvářet pracovní místa 

a sníţit míru nezaměstnanosti na venkově. Řídícím orgánem Programu rozvoje venkova je 

Ministerstvo zemědělství ČR. Tento program je nástrojem pro získávání finančních prostředků 

z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a zprostředkujícím subjektem Programu 

rozvoje venkova v České republice je Státní zemědělský intervenční fond.
54

 

 

Tento program má 4 základní osy: 

 

 Osa I je zaměřena na zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství  

a lesnictví; 

 Osa II má za cíl zvýšil biologickou rozmanitost, chránit vodu a půdu a zmírnit klimatické 

změny; 

 Osa III je zaměřena na zkvalitnění ţivota ve venkovských oblastech a diverzifikaci 

hospodářství venkova; 

 Osa IV je zaměřena na pomoc místním občanů vypracovat vlastní strategii rozvoje území, 

ve kterém ţijí a podpořit jeho rozvojové projekty – metodu LEADER.
55
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4.2.1 Projekty obce Kunovice v Programu rozvoje venkova 

 

Tato podkapitola je zaměřena na jednotlivé projekty realizované obcí Kunovice z Programu 

rozvoje venkova. V rámci tohoto programu v aktuálním programovacím období byly realizovány 

čtyři následující projekty. 

 

 

a) Oprava lesní cesty Pod Hůrou 

 

Identifikace projektu 

Název programu:  Program rozvoje venkova 

Osa:    1 

Priorita: 1.2 – Investice do lesů 

Opatření: 1.2.3 – Lesnická infrastruktura 

Termín zahájení: leden 2009 

Termín ukončení: srpen 2009 

 

Popis projektu 

Záměrem tohoto projektu je výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy lesních cest 

nad 2 metry šíře včetně souvisejících objektů.  

 

Realizátorem tohoto projektu je společnost VAST TERCIA spol. s r. o. 

 

Rozpočet projektu 

Celkové náklady tohoto projektu jsou stanoveny na 5 062 254 Kč, z čehoţ způsobilé výdaje činí 

5 058 454 Kč. Přiznaná dotace je ve výši 2 529 227 Kč, coţ tvoří 50 % výdajů: 

 

 Evropské zdroje – EAFRD:    1 896 920 Kč (75 % financí), 

 Národní zdroje:    632 307 Kč (25 % financí). 
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b) Stavební úprava otopné soustavy a zdroje tepla budov Obecního úřadu a 

Hasičské zbrojnice obce Kunovice.  

 

Identifikace projektu 

Název programu:  Program rozvoje venkova 

Osa:    4 - Leader 

Priorita: 4.1 – Implementace místní rozvojové strategie 

Opatření: 4.1.2 – Realizace místní rozvojové strategie 

Termín zahájení: srpen 2011 

Termín ukončení: říjen 2011 

 

Popis projektu 

Tento projekt je realizován v návaznosti na velmi špatný stav zdroje tepla v těchto budovách. 

Vytápění pomocí jednoho přímotopu v kaţdé místnosti je velmi zastaralé, provozně  

i ekonomicky nevyhovující. Hlavním negativem však je nepříznivý dopad na zdraví osob, 

vyuţívající tyto budovy, a to především kvůli velkým teplotním výkyvům. Ověřitelnými 

indikátory tohoto projektu je například tepelné čerpadlo, akumulační nádoba, oběhová čerpadla, 

otopná tělesa či měděné potrubí.  

 

Realizátorem tohoto projektu je společnost EL-BA Group Ltd. 

 

Rozpočet projektu 

Celkové výdaje tohoto rozpočtu činí 784 871 Kč, ze kterých dotace činí 588 653 Kč (90 %): 

 

 Evropské zdroje - EAFRD:   470 922 Kč (80 % financí), 

 Národní zdroje:    117 731 Kč (20 % financí). 

 

 

 

 

 



48 

 

c) Výsadba veřejné zeleně obce Kunovice – I. Etapa 

 

Identifikace projektu 

Název programu:  Program rozvoje venkova 

Osa:    4 - Leader 

Priorita: 4.1 – Implementace místní rozvojové strategie 

Opatření: 4.1.2 – Realizace místní rozvojové strategie 

Termín zahájení: září 2011 

Termín ukončení: listopad 2011 

 

Popis projektu 

Tento projekt je lokalizován na čtyřech veřejných prostranstvích obce, které jsou nevzhledné  

a zastaralé. Cílem tohoto projektu je tedy obnovit veřejnou zeleň a celkově zlepšit vzhled lokalit 

„U školy“, „Trojúhelníku před školou“, „U kaple svaté Anny“ a prostranství „U prodejny 

Jednota“.  Ověřitelnými indikátory tohoto projektu jsou vysázené dřeviny (Platan, kvetoucí keře, 

alej okrasných třešní), ţivé ploty či záhony trvalek. 

 

Realizátorem tohoto projektu je Jan Čech, Kelč. 

 

Rozpočet projektu 

Celkové výdaje tohoto rozpočtu činí 199 559 Kč, ze kterých přiznaná dotace činí 133 039 Kč  

(80 %): 

 

 Evropské zdroje - EAFRD:    106 431 Kč (80 % financí), 

 Národní zdroje:    26 606 Kč (20 % financí). 
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d) Restaurování sloupu se sochou Panny Marie  

 

Identifikace projektu 

Název programu:  Program rozvoje venkova 

Osa:    4 - Leader 

Priorita: 4.1 – Implementace místní rozvojové strategie 

Opatření: 4.1.2 – Realizace místní rozvojové strategie 

Termín zahájení: březen 2011 

Termín ukončení: srpen 2011 

 

Popis projektu 

Projekt je zaměřen na restaurování kulturní památky, která se nachází na katastrálním území obce 

Kunovice. Tento sloup byl v uplynulých desetiletích pouze neodborně opravován a jeho havarijní 

stav znemoţňuje udrţitelnost této památky pro budoucí generace. Ověřitelným indikátorem je 

obnova tohoto sloupu, jeho vizuální i technický stav, coţ je patrné i z restaurátorské zprávy. 

 

Realizátorem tohoto projektu je MgA. Radka Levínská akad. Soch. 

 

Rozpočet projektu 

Celkové výdaje tohoto rozpočtu činí 317 900 Kč, ze kterých přiznaná dotace činí 260 100 Kč  

(90 %): 

 

 Evropské zdroje - EAFRD:    208 080 Kč (80 % financí), 

 Národní zdroje:      52 020 Kč (20 % financí). 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

4.3 Operační program Životní prostředí  

 

Cílem Operačního programu Ţivotní prostředí (OPŢP) je zlepšování a ochranu ţivotního 

prostředí, coţ představuje základní princip trvale udrţitelného rozvoje. OP Ţivotní prostředí je 

jedním z tematických OP a jedná se o druhý největší OP v ČR dle objemu finančních prostředků. 

Jednotlivé dotace z OPŢP mohou dosahovat aţ 90 % z celkových způsobilých nákladů  

na projekt. Jeho řídícím orgánem v ČR je Ministerstvo ţivotního prostředí ČR. 
56

 

 

Tento tematický operační program zahrnuje celkem sedm prioritních os: 

 

 Prioritní osa 1 – Dotace pro vodohospodářskou infrastrukturu a sniţování rizika povodní:  

o OPŢP má pro tuto prioritní osu vyhrazeny prostředky ve výši téměř 2 miliardy 

EUR, které jsou rozděleny do třech oblastní podpory a oprávněným ţadatelem 

jsou zde prioritně obce a města s projekty na zlepšení stavu vod, jakosti a dodávek 

pitné vody a sníţení rizika povodní; 

 

 Prioritní osa 2 – Dotace pro zlepšování kvality ovzduší: 

o Pro prioritní osu 2 jsou vyhrazeny prostředky ve výši 634 milionů EUR z Fondu 

soudrţnosti, kterou jsou alokovány do dvou oblastí podpory, jejichţ cílem je 

udrţení či zlepšení kvality ovzduší a omezení emisí s důrazem na šetrnou výrobu 

energie a energetických úspor; 

 

 Prioritní osa 3 – Dotace na udrţitelné vyuţívání zdrojů energie: 

o Z Fondu soudrţnosti je zde do dvou oblastí podpory vyhrazeno 673 milionů EUR 

s cílem podpořit sníţení spotřeby energie a zvýšení vyuţití obnovitelných zdrojů 

energie; 

 

 Prioritní osa 4 – Dotace pro odpadové hospodářství a odstraňování starých ekologických 

zátěţí: 
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o Tato prioritní osa má k dispozici finanční prostředky ve výši 776 milionů EUR 

z Fondu soudrţnosti rozdělených do dvou oblastní podpory s cílem kvalitnějšího 

nakládání s odpady, sníţení jejich produkce a odstranění ekologických zátěţí; 

 

 Prioritní osa 5 – Dotace na omezování průmyslového znečištění a environmentálních 

rizik: 

o Z Fondu pro regionální rozvoj je na tuto prioritní osu rozděleno celkem 60 milionů 

EUR v jedné oblasti podpory s cílem podpořit omezení průmyslového znečištění  

a sniţování environmentálních rizik; 

 

 Prioritní osa 6 – Dotace pro zlepšování přírody a krajiny: 

o Prioritní osa 6 obsahuje šest oblastí podpory s celkovou alokací 600 milionů EUR 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj s cílem zvýšit ekologickou stabilitu; 

 

 Prioritní osa 7 – Dotace pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 

o Osa obsahuje jednu oblast podpory s alokací 42 milionů EUR z Evropského fondu 

pro regionální rozvoj s cílem zvýšit informovanost v environmentální oblasti. 
57
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4.3.1 Projekty obce Kunovice z OP Životní prostředí 

 

Tato podkapitola je zaměřena na jednotlivé projekty realizované obcí Kunovice z operačního 

programu Ţivotní prostředí. V rámci tohoto operačního programu v aktuálním programovacím 

období bylo realizováno celkem pět následujících projektů. 

 

 

a) Stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov Obecního 

úřadu a Hasičské zbrojnice Kunovice  

 

Identifikace projektu 

Název programu:  OP Ţivotní prostředí 

Priorita: osa 3 – Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie 

Opatření: 3.2 – Realizace úspor energie a vyuţití odpadního tepla u 

nepodnikatelské sféry 

Termín zahájení: květen 2013 

Termín ukončení: srpen 2013 

 

Popis projektu 

Účelem tohoto projektu je realizovat úspory energií v budovách Obecního úřadu a Hasičské 

zbrojnice. V rámci projektu má být provedeno zateplení obvodových stěn, výměna výplní  

a zateplení stropu v budově Obecního úřadu a zateplení stropu nad Hasičskou zbrojnicí. 

Realizátorem tohoto projektu je pan Libor Blinka, Loučka. 

 

Rozpočet projektu 

Projekt je počítán s celkovým rozpočtem 1 295 696 Kč, na který jsou poskytnuty dotace ve výši: 

 

 Evropské zdroje – Fond soudrţnosti: 782 275 Kč, 

 Národní zdroje: 

o SFŢP:       46 016 Kč, 

o Zdroje ţadatele:     92 033 Kč. 
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b) Revitalizace lokality „Pod Polomskem“  

 

Identifikace projektu 

Název programu:  OP Ţivotní prostředí 

Priorita: osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny 

Opatření: 6.4 – Optimalizace vodního reţimu krajiny 

Termín zahájení: červenec 2011 

Termín ukončení: prosinec 2011 

 

Popis projektu 

V tomto projektu má být vybudována malá vodní nádrţ a tůň s vysázením doprovodné okolní 

zeleně. Ověřitelným indikátorem v případě tohoto projektu je zaloţení a obnova 0,188 hektaru 

mokřadních biotopů a 0,190 hektaru vodních nádrţí. 

 

Projekt bude tvořit několik realizátorů, které tvoří Ing. Jaromír Smolík, Ing. Petr Kuda,  

Ing. Romana Kašparová, INVESTA UH, s. r. o. a EKO agrostav, a. s. 

 

Rozpočet projektu 

Projekt je počítán s celkovým rozpočtem 2 414 266 Kč, z čehoţ způsobilé výdaje pro dotaci činí 

2 406 500 Kč: 

 

 Evropské zdroje – ERDF:   1 804 875 Kč (75 % financí), 

 Národní zdroje: 

o SFŢP:     120 325 Kč (5 % financí), 

o Zdroje ţadatele:   481 300 Kč (20 % financí). 
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c) Kunovice – biologicky rozložitelný odpad 

 

Identifikace projektu 

Název programu:  OP Ţivotní prostředí 

Priorita: osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 

ekologických zátěţí 

Opatření: 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady 

Termín zahájení: červen 2012 

Termín ukončení: říjen 2012
58

 

 

Popis projektu 

Projekt je zaloţen na rozhodnutí Obecního úřadu zavést oddělený sběr biologicky rozloţitelných 

odpadů ve formě domácího (zahradního kompostování) v obci. Bioodpad z domácností je odpad 

vzniklý při provozu domácností a údrţbě zahrad a týká se téměř 185 domácností, které o tento 

projekt projevily zájem. Těmto domácnostem budou dodány domácí kompostéry o objemu 900 l, 

které jim budou pronajaty na období pěti let. Centrální místo obce bude vybaveno také 

dostatečným mnoţstvím kompostérů a také zahradním drtičem ke zpracování dřevního odpadu.
59

 

Ověřitelným indikátorem tohoto projektu je vybudování systému odděleného sběru v obci o 

kapacitě 79 000 t/rok. 

 

Tento projekt má celkem 3 realizátory. Prvním realizátorem je společnost JRK Waste 

Management, s. r. o., která obci dodá celkem 200 kusů kompostérů. Společnost LASKI, s. r. o. 

dodá zmíněný zahradní drtič a posledním realizátorem je společnost GEOtest, a.s. 

 

Rozpočet projektu 

Projekt je počítán s celkovým rozpočtem 673 438 Kč, z čehoţ způsobilé výdaje pro dotaci činí 

630 000 Kč: 

 

 Evropské zdroje – Fond soudrţnosti: 535 500 Kč (85 % financí), 
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 Národní zdroje: 

o SFŢP:     31 500 Kč (5 % financí), 

o Zdroje ţadatele:   63 000 Kč (10 % financí). 

 

 

d) Lipová alej profesora Rudolfa Haši 

 

Identifikace projektu 

Název programu:  OP Ţivotní prostředí 

Priorita: osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny 

Opatření: 6.3 – Obnova krajinných struktur 

Termín zahájení: leden 2011 

Termín ukončení: květen 2013 

 

Popis projektu 

Účelem tohoto projektu je obnova aleje na katastrálním území obce Kunovice, kde budou 

pokáceny staré dřeviny, následně vysázeny nové a dále proběhne zatravnění plochy aleje. 

Ověřitelným indikátorem tohoto projektu bude 235 000 m nově zaloţených či regenerovaných 

krajinných prvků, coţ představuje celkem 1 000 kusů těchto prvků. Tento projekt má celkem 

čtyři realizátory, jimiţ jsou Ing. Jaromír Smolík, Jiří Herman, Ing. Romana Kašparová a Jan 

Čech. 

 

Rozpočet projektu 

Projekt je počítán s celkovým rozpočtem 228 540 Kč, z čehoţ způsobilé výdaje pro dotaci činí 

196 984 Kč: 

 

 Evropské zdroje – ERDF:   167 436 Kč (85 % financí), 

 Národní zdroje: 

o SFŢP:      9 849 Kč (5 % financí), 

o Zdroje ţadatele:   19 698 Kč (10 % financí).
60
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e) Revitalizace lokality pod Polomskem 

 

Identifikace projektu 

Název programu:  OP Ţivotní prostředí 

Priorita: osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny 

Opatření: 6.3 – Obnova krajinných struktur 

Termín zahájení: říjen 2012 

Termín ukončení: květen 2013 

 

Popis projektu 

Účelem tohoto projektu je provést protipovodňové sadovnické úpravy v lokalitě Pod Polomskem 

na katastru obce Kunovice. V rámci tohoto projektu bude provedena výsadba a zatravnění v okolí 

vybudované nádrţe a tůně. Ověřitelným indikátorem v případě tohoto projektu je plocha o 

rozměru 1,1 hektaru vegetace. 

 

Realizátorem tohoto projektu je společnost Zábojník – contractors, s. r. o. z Bystřice pod 

Hostýnem. 

 

Rozpočet projektu 

Projekt je počítán s celkovým rozpočtem 364 928 Kč, z čehoţ způsobilé výdaje pro dotaci činí 

351 408 Kč: 

 

 Evropské zdroje – ERDF:   298 696 Kč (85 % financí), 

 Národní zdroje: 

o SFŢP:       17 570 Kč (5 % financí), 

o Zdroje ţadatele:     35 142 Kč (10 % financí). 
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4.4 Integrovaný operační program 

 

Integrovaný operační program (IOP) je zaměřen na řešení společných regionálních problémů 

oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné sluţby a územní rozvoj: podpora cestovního 

ruchu, kulturního dědictví, zlepšení infrastruktury v oblasti sluţeb, rozvoj územních politik a 

informačních technologií ve veřejné správě. Řídícím orgánem IOP je Ministerstvo pro místní 

rozvoj ČR. 
61

 

 

IOP má celkovou alokaci 1 582,4 milionu EUR pro cíl Konvergence a Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost, které jsou rozděleny do 6 prioritních os: 

 

 Prioritní osa 1 - Modernizace veřejné správy; 

 Prioritní osa 2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě; 

 Prioritní osa 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných sluţeb; 

 Prioritní osa 4 - Národní podpora cestovního ruchu; 

 Prioritní osa 5 - Národní podpora územního rozvoje; 

 Prioritní osa 6 - Technická pomoc.
62

 

 

 

4.4.1 Projekty obce Kunovice z Integrovaného operačního programu 

 

Tato podkapitola je zaměřena na jednotlivé projekty realizované obcí Kunovice z Integrovaného 

operačního programu. V rámci tohoto programu v aktuálním programovacím období 2007-2013 

byly realizovány celkem dva  následující projekty. 
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a) Územní plán Kunovice 

 

Identifikace projektu 

Název programu:  Integrovaný operační program 

Priorita: osa 5 - Národní podpora územního rozvoje – cíl Konvergence 

Opatření: Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik 

Termín zahájení: prosinec 2009 

Termín ukončení: prosinec 2010 

 

Popis projektu 

Cílem tohoto projektu je zpracovat nový Územní plán obce v souladu se zákonem č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Ověřitelným indikátorem tohoto projektu je plocha 

o rozměru 8 170 km
2
 území, která je pokryta novým územním plánem. Podmínkou projektu je 

pravidelná informovanost o průběhu projektu CRR a realizátorem tohoto projektu je pan Ing. 

Lubor Sawicki. 

 

Rozpočet projektu 

Projekt je počítán s celkovým rozpočtem 192 000Kč, který náleţí celý do způsobilých výdajů, 

z čehoţ tvoří: 

 

 Evropské zdroje – ERDF:   163 200 Kč (85 % financí), 

 Národní zdroje:    28 800 Kč (15% financí). 
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b) CzechPOINT – Kontaktní místo 

 

Identifikace projektu 

Název programu:  Integrovaný operační program 

Priorita: osa 2 – Zavádění ICT ve veřejné správě – cíl Konvergence 

Opatření: Zavádění ICT ve veřejné správě 

Termín zahájení: prosinec 2008 

Termín ukončení: září 2009 

 

Popis projektu 

Cílem tohoto projektu je vybudovat přístupové místo pro komunikaci s informačními systémy 

veřejné správy, zřídit kontaktní místo veřejné správy CzechPOINT. Ověřitelnými indikátory 

tohoto projektu jsou nakoupené technické a technologické vybavení pracoviště (nákup softwaru a 

hardwaru).
63

 

 

Rozpočet projektu 

Projekt je počítán s celkovým rozpočtem 93 972 Kč, který náleţí celý do způsobilých výdajů, 

z čehoţ tvoří: 

 

 Evropské zdroje – ERDF:   79 837 Kč (85 % financí), 

 Národní zdroje:    14 090 Kč (15% financí). 
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4.5 SWOT analýza 

 

SWOT analýza znázorňuje silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby. Následující tabulka tedy 

poskytuje přehled těchto identifikátorů, ale především představuje podklad pro stanovení 

strategických vizí, cílů a identifikaci rizik v rámci celkového zhodnocení.  

 

Tabulka č. 4.1 – SWOT Analýza obce Kunovice 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Spolupráce v rámci MASKLS 

 Zázemí pro spolkové a zájmové organizace 

 Dopravní síť (ţelezniční i autobusová) 

 Kvalitní infrastruktura a vybudované 

chodníky v rámci celé obce 

 Třídění a sběr odpadu 

 Vysoká orientace na ţivotní prostředí  

a zachování přírodního rázu krajiny 

 Kulturní a společenský ţivot, dodrţování 

tradic  

 Nízká sazba místních poplatků 

 Hojné vyuţívání pomoci ke zvýšení 

atraktivity obce  

 Sníţení energetické náročnost budov obce 

 Renovace kulturních památek 

 Malá obec s malým počtem obyvatel 

 Nízké příjmy obyvatel v porovnání 

s celorepublikovým průměrem 

 Nedostatek pracovních příleţitostí 

 Absence veřejných dětských hřišť 

 Málo turisticky atraktivních míst 

 Závislost na okolních obcích 

 Malý počet ţáků navštěvují zdejší Mateřskou  

a Základní školu 

 V obci chybí větší zaměstnavatel 

 

PŘÍLEŢITOSTI HROZBY 

 Rodiště Prof. Rudolfa Haši 

 Propagace obce 

 Další vyuţití vnějších investičních a dotačních 

zdrojů 

 Vytvoření vlastního strategického plánu 

 Vyuţít atraktivity obce pro imigraci nových 

obyvatel 

 Stárnutí obyvatelstva, úbytek ekonomicky 

aktivního obyvatelstva 

 Nezájem občanů o dění v obci 

 Vysoká nezaměstnanost 

 Omezené zdroje rozpočtu a neúspěch čerpaní 

dotací 

 Omezení frekvence dopravního spojení 
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 Vybudování obecní Čistírny odpadních vod 

 Vybudování cyklostezky pro zvýšení turismu 

v obci a bezpečnosti cyklistů 

 Spolupráce s okolními obcemi 

s následným zvýšením vyuţití automobilové 

dopravy a poškození pozemních komunikací 

 Nízká atraktivita území 

 Neochota obyvatel zlepšovat ŢP (odpady, 

udrţení čistoty v obci, ovzduší) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Obec Kunovice má celkově mnoho silných stránek, které bezesporu přidávají na atraktivitě obce. 

Jedná se o obec s velmi strategickým umístěním v pomyslném středu trojúhelníku mezi většími 

okolními městy (Valašské Meziříčí, Hranice, Bystřice pod Hostýnem). V těsné blízkosti obce leţí 

také město Kelč. Tato poloha je doplněna kvalitní infrastrukturou a dopravní sítí (ţelezniční  

i autobusovou). Celá obec v posledních letech prošla výraznou proměnou. Obec poměrně ve 

velké míře vyuţívá dotační moţnosti, které se většinou orientují na zlepšení ţivotního prostředí a 

udrţení krajinné struktury. Důleţitým aspektem ŢP je sběr tříděného odpadu, který je v obci 

podporován. Kunovice také patří mezi obce mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko 

s nejniţší sazbou místních poplatků. V této obci je podporován kulturní a společenský ţivot, 

dodrţování tradic a je zde vytvořeno také zázemí pro místní spolky a organizace. V rámci 

zvýšení atraktivity jsou zdejší památky postupně rekonstruovány a proměnou také prošly budovy 

Obecního úřadu a Hasičské zbrojnice.  

 

Hlavní slabou stránkou, se kterou se obec potýká, je fakt, ţe se jedná o malou obec s malým 

počtem obyvatel. Zdejší obyvatelé celkově pobírají niţší příjmy a těţko hledají uplatnění na trhu 

práce, a to moţná i pro to, ţe v obci chybí větší zaměstnavatel. Základní a Mateřskou školu 

navštěvuje poměrně málo ţáků, kteří pak dojíţdějí do okolních obcí a měst, a to i přes snahu obce 

zvýšit vyuţití místních škol. Obec je tak celkově závislá na okolních obcích. Turistické místa 

jsou v této malé obci poměrně omezené. Atraktivitě také schází vybudované cyklostezky 

protínající tuto obce, či absence dětských hřišť pro rodiny s dětmi. 

 

V rámci obce se dá analyzovat i několik moţných hrozeb a příleţitostí, důleţité však je, aby obec 

byla schopna těchto příleţitostí vyuţít a moţné hrozby eliminovat. Této obci se nabízí moţnosti, 
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kterých do jisté míry jiţ vyuţívá. Obec Kunovice je rodištěm profesora Rudolfa Haši. Jeho 

památka je v obci uctívána a tento fakt se můţe stát jednou z moţností v rámci propagace obce. 

Efektivnější vyuţití těchto příleţitostí by mohlo proběhnout v rámci vytvoření vlastního 

strategického plánu obce. Tendence této obce by se také mohly dále směrovat k eliminaci slabých 

stránek. V obci chybí veřejné dětské hřiště nebo jiţ zmíněné cyklostezky. Tento fakt by se mohl 

stát příleţitostí pro zvýšení bezpečného turismu cyklistů v obci a dětské hřiště by jistě přivítaly 

rodiny s dětmi. Atraktivity této obce by bylo moţné také vyuţít k imigraci nových obyvatel  

do obce. Tento aspekt však jiţ obec Kunovice podporuje v podobě vytvoření Nového stavebního 

obvodu.  

 

Hrozby v rámci SWOT analýzy je moţné více či méně ovlivnit. Stárnutí obyvatelstva či jeho 

nezaměstnanost není tak úplně v moţnostech obce koordinovat je, lze pouze podporovat jejich 

zmírnění. Další skupinou hrozeb je neochota či nezájem obyvatel, a to např. o současné dění 

v této obci či aktivně zapojovat se. V současných tendencích rozvoje této obce však lze za 

největší hrozbu povaţovat neúspěch v čerpání dotací.  

 

Celá analýza se tak podstatně liší se SWOT analýzou MASKLS (viz příloha č. 1), jichţ je obec 

členem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

5 Závěr 

 

Současným trendem všech obcí je jejich rozvoj, ani obec Kunovice v tomto ohledu není 

výjimkou. Vzhledem k finanční nesoběstačnosti obcí jsou klíčovou pomocí těmto obcím 

poskytované dotace. Obec Kunovice této pomoci vyuţívá poměrně v hojném mnoţství, a to 

v podobě dotací krajů, státu, ale i Evropské unie, a právě na tuto oblast je celá bakalářská práce 

zaměřena.  Cílem této bakalářské práce je zhodnotit celkové vyuţití této pomoci z Evropské unie 

v obci Kunovice, analyzovat silné a slabé stránky, případně navrhnout řešení efektivnějšího 

vyuţití této pomoci.  

 

Celá tato bakalářská práce je koncipována na současné programovací období 2007-2013. V tomto 

období obec Kunovice realizovala celkem jedenáct projektů, jejichţ celková hodnota dosahovala 

11 627 379 Kč. Projekty byly realizovány za spolufinancování zdrojů ţadatele (obec Kunovice), 

národních zdrojů, ale i za pomoci příspěvku z fondů Evropské unie. Celková dotace na tyto 

projekty poskytnutá z Evropské unie byla ve výši 6 514 172 Kč, coţ tvoří více neţ 50 % všech 

vynaloţených nákladů. Na tuto problematiku je zaměřena celá čtvrtá kapitola, kde je patrné, ţe 

většina těchto projektů se týká zlepšení stavu ţivotního prostředí, udrţení a obnovy přírodního 

rázu krajiny. Obec Kunovice však realizovala i „Typový projekt – CzechPOINT – kontaktní 

místo“, coţ je povaţováno za projekt s největším dominancí u všech samosprávných celků 

v letech 2008-2010.  

 

V letech 2008-2010 jsou povaţovány za největší realizátory obce venkovské, mezi které se řadí  

i obec Kunovice. Tyto obce v rámci ERDF v letech 2008-2010 realizovaly celkem 4 653 projektů 

(z celkových 5 624), jejichţ průměrná hodnota byla 93 842Kč. Tyto obce podaly celkově největší 

mnoţství projektů, ze kterých získaly celkově nejvyšší sumu dotací, ale průměrná hodnota 

jednotlivých projektů je výrazně nejniţší. Pro srovnání je moţné v kapitole 4 vidět, ţe tato obec 

realizovala projekty ve větší hodnotě, neţ je průměrná hodnota z let 2008-2010. Podobné 

statistiky jsou i u druhého nejvyuţívanějšího fondu venkovskými obcemi EAFRD. V rámci 
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tohoto fondu bylo realizováno venkovskými obcemi celkem 1 459 projektů (z celkových 1 651), 

za které získaly dotaci 2 428,5 mil. Kč.
64

 

 

V tomto srovnání je patrné, ţe obec Kunovice patří mezi venkovské obce, které této moţnosti 

dotací vyuţívají v poměrně velkém mnoţství. Tak jako ostatní venkovské obce i obec Kunovice 

také nejvíce čerpá ze zmíněných fondů ERDF a EAFRD. V aktuálním programovacím období 

Kunovice čerpaly z ERDF celkem pět projektů a z EAFRD projekty čtyři, jejichţ celková alokace 

dotace z těchto dvou fondů činila 5 196 399 Kč (z celkových čerpaných 6 514 172 Kč). Celkově 

lze tedy hodnotit tuto obec v oblasti čerpání kladně.  

 

V podkapitole 4.5 je uvedena SWOT analýza obce Kunovice. Kunovice jsou součástí místní 

akční skupiny MASKLS, která má vytvořený svůj strategický plán s názvem „Strategický plán 

Leader MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko na období 2008-2013“. V rámci tohoto strategického 

plánu je zpracována SWOT analýza, která se s aktuální situací v obci Kunovice výrazně liší. 

Obec v tomto období dokázala vyuţít a uskutečnit značné mnoţství zmíněných příleţitostí. 

V průběhu těchto let se tak výrazně změnil profil celé obce, která dokázala vyuţít příleţitostí a 

omezit určité hrozby ve svůj prospěch. Vlastní SWOT analýza uvedená v této podkapitole se tedy 

částečně opírá o strategický dokument MASKLS, ale především o socio-ekonomickou analýzu 

obce Kunovice, která je rozpracována v kapitole 3 s doplněním vlastních poznatků.  

 

Tato obec má jistě ještě mnoho oblastí, na kterých můţe zapracovat. Ţivotní prostředí je v obci 

velmi podporováno, osobně bych tak doporučila projekty zaměřené na ţivot občanů v této obci. 

Kulturní a společenský ţivot je zde na poměrně dobré úrovni, proto by další projekty mohly být 

specifikovány na bezpečnost občanů v obci. Tato oblast se týká jak dospělých občanů, tak dětí. 

Největší problémem je nejspíše úsek mezi obcemi Kunovice a Loučka, kde občané přechází tuto 

trasu po silnici. Tuto trasu vyuţívají jak občané Loučky, kteří docházejí do Kunovic na vlakové 

nádraţí, tak i občané Kunovic, kde se nejčastěji pohybují děti, které v Loučce navštěvují vyšší 

stupeň Základní školy. Dalším aspektem bezpečnosti by mohlo být zmiňované dětské hřiště. 
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Dětem v obci chybí prostranství, kde by se mohly bezpečně pohybovat. Na území obce se sice 

nachází fotbalové hřiště a hasičské cvičiště, tyto prostranství však nejsou touto skupinou obyvatel 

dostatečně vyuţívána. Bezpečnost místních obyvatel, ale i turistů by mohla být jistě podpořena 

v rámci vybudování cyklostezek procházející přes území obce. Obec by pro bezpečnost občanů 

mohla v rámci svého rozvoje tyto navrhované projekty uskutečnit. U projektů s větším rozsahem 

(mimo katastrální území obce) však mohou nastat problémy ve spolupráci ostatních obcí, které 

by se nemusely chtít těchto projektů účastnit. 

 

Jak jiţ bylo zmíněno, v oblasti vyuţívání dotací si obec stojí velmi dobře. V rámci efektivnějšího 

vyuţívání této pomoci bych této obci doporučila vytvořit se v rámci obce vlastní strategický plán. 

Pro obec je závazný pouze strategický dokument MASKLS, jichţ jsou Kunovice členem. Tento 

dokument však letošním rokem pozbývá své účinnosti. V rámci tohoto MASKLS jsou členem 

obce jednoho regionu s podobným krajinným rázem, ale s různou úrovní 

a pohledem, a to i v oblasti čerpání zdrojů. Především proto by pro obec Kunovice bylo mnohem 

efektivnější mít zpracovaný vlastní strategický plán, v rámci kterého je obec schopna lépe omezit 

hrozby a vyuţít příleţitosti, které se ji nabízejí. Celkově je velmi důleţité, aby se obec byla 

ochotna a schopna dále rozvíjet, a proto vlastní strategický plán můţe být v budoucnosti 

základním dokumentem pro tento rozvoj. 
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