PROGRAM ROZVOJE OBCE

OSÍČKO

NA OBDOBÍ LET

2017 - 2022

Úvod

Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je
program rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce.
Podkladem pro vznik Programu rozvoje obce Osíčko byl zejména zpracovaný „Program obnovy
venkova na rok 2007-2017 a územní plán obce, současné potřeby obce a výhledové záměry obce, které
řeší konkretní cíle, potřeby a priority obce.
Program rozvoje obce je hlavním nástrojem pro efektivní řízení rozvoje obce, vznikl na základě posouzení
situace v obci, na základě názorů a potřeb občanů, spolků a dalších subjektů. Ti všichni měli možnost
formulovat své priority a představy o budoucnosti obce.
Program rozvoje obce tedy představuje hlavní problémy a předpoklady obce a stanovuje možná řešení, je
podkladem pro rozhodování orgánů obce v záležitostech budoucího rozvoje obce a v neposlední řadě
zvyšuje šance získat finanční prostředky z vnějších zdrojů (dotací apod.).
Program rozvoje obce Osíčko byl vypracován v rámci projektu "Elektronická metodická podpora tvorby
rozvojových dokumentů obcí", který vychází ze strategie ministerstva pro místní rozvoj ČR - program
rozvoje obce "OBCEPRO".
Program rozvoje obce se zpracovává na období 2017 - 2022.
Dlouhodobý pohled na rozvoj obce je formulován ve strategické vizi pro období 10 let.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 Charakteristika obce
1. Území
1.1 Poloha
Osíčko je obec ležící ve Zlínském kraji v podhůří Hostýnských vrchů, v údolí pod Kelčským Javorníkem, asi
8 km severovýchodně od Bystřice pod Hostýnem, na rozhraní Záhoří a Valašska. Původně se jednalo o
dvě obce, Osíčko a Příkazy, které po staletí dělil pouze začínající tok říčky Moštěnky. Obce se sloučily
v roce 1951 v jednu obec nesoucí jméno Osíčko.
Obec Osíčko leží ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice pod Hostýnem, je členskou
obcí dobrovolného svazku obcí Podhostýnský mikroregion, Místní akční skupiny Podhostýnska, Svazu
měst a obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR a Svazku obcí pro hospodaření s odpady.
Obec měla k 1. 1. 2015 452 obyvatel. Celková výměra obou katastrů (Osíčko a Příkazy) je 792 ha, z toho
je 490 ha zemědělské půdy a 227 ha lesní půdy. Z celkové výměry obec vlastní 110 ha (13,9%) pozemků.
Ráz zdejší krajiny je dosti členitý, takže působí dost malebně.

Struktura využití půdy v obci Osíčko v roce 2015

Zdroj: ČSÚ

Výměra zahrad 24,12 ha
Výměra orné půdy 378,81 ha
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Výměra ovocných sadů 5,20 ha
Výměra trvalých travních porostů 81,54 ha
t.j.celkově zemědělské půdy 489,67 ha

Výměra lesní půdy 227,22 ha
Výměra vodních ploch 4,04 ha
Výměra zastavěných ploch 9,21 ha
Výměra ostatních ploch 62,67 ha

Zástavba obce převážně kopíruje silnici II/150, která spojuje dvě nejbližší města Bystřici pod Hostýnem a
Valašské Meziříčí, kam občané převážně dojíždí za prací. Obcí prochází také železniční trať Kojetín –
Ostrava. Díky autobusovému a vlakovému spojení je dopravní obslužnost uspokojivá.

Vzdálenost do spádových sídel:
Bystřice pod Hostýnem – 8 km
Holešov – 19 km
Kroměříž – 37 km
Zlín – 37 km
Přerov – 28 km
Valašské Meziříčí – 19 km
Vsetín – 37 km

Vodní toky na území obce
Katastrálním územím Osíčko protéká potok Moštěnka, Příkazský potok a další bezejmenné toky.

Významné přírodní útvary
●
●

Přírodní rezervace: Kelčský Javorník
Vodní nádrž Javorník
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1.2 Historie
Sledujeme-li počátky osídlení Osíčka a Příkaz, dnes spojených v jedinou obec Osíčko, nutně
musíme věnovat pozornost širšímu území národopisné oblasti na rozhraní Hané a Valašska zvané
Hostýnské Záhoří. Příznivé geografické a přírodní podmínky, zejména přítomnost dálkových cest, hrály
v osídlování krajiny pod majestátným Hostýnem a Kelčským Javorníkem důležitou roli. Od pravěku vedla
podhůřím Hostýnských vrchů z moravského vnitrozemí přes nedalekou Moravskou bránu významná
obchodní trasa spojující sever a jih Evropy, později známá jako Jantarová stezka. K této prastaré
magistrále přibyly ve středověku obchodní a vojenské cesty směřující dále údolím Bečvy k pomezním
hvozdům a průsmykům při zemské hranici.
Jména obou obcí pravděpodobně odráží kolonizaci kdysi zalesněného území v blízkosti staré podhorské
cesty, Osíčko (oseky, tj.místa prosekaná v lese, záseky či ohrady), Příkazy (průseky, přeseky, hrazení
z dřevěných zábran apod.).
V roce 1360 se objevují jména obou obcí (Osíčka i Příkaz), nejen jako přídomek u jména, ale jako jména
osad obydlených lidmi, a to dokonce společně vedle sebe na jedné listině, tak jak společně vedle sebe po
staletí fakticky existovaly. Z kupní smlouvy datované 16.březnem 1360 se dozvídáme, že obě obce před
tímto dnem měl ve svém držení Zdeněk z Domaželic. Touto smlouvou Zdeněk z Domažlic prodal obě
obce olomoucké kapitule. Jedná se tedy o 1.písemnou zmínku o obou obcích.
V následujících desetiletích se osudy obou obcí rozcházejí. Osíčko zůstává v majetku olomoucké kapituly,
od níž ho roku 1589 kupuje olomoucký biskup a Osíčko se stává součástí jeho kelečského statku. Příkazy
se dostávají do rukou světských pánů, nevíme přesně kdy a jak. Majitelé Příkaz se měnili častěji než
majitelé Osíčka. V roce 1499 vlastnil Příkazy Vilém z Pernštějna, který koupil v roce 1475 helfštýnské
panství s městem Lipníkem od Albrechta Kostky z Postupim. Dá se říci, že minimálně do konce 15.století
patřily Příkazy k helfštýnsko-lipnickému panství.
Po třicetileté válce Osíčko patřilo k panství Kelč, které patřilo k Olomouckému biskupství a vedlejší
Příkazy k velkopanství Lipník-Hranice v majetku rodu Ditrichštejnů. Obyvatelstvo v Osíčku i Příkazích bylo
chudé, v Příkazích ještě o něco chudší. V Příkazích bylo v roce 1675 celkem 19 gruntů, z toho 2
celosedláci (22-50 starých měřic polí), 10 půlsedláků (11-16 starých měřic polí), 7 drobných usedlíků,
kteří pokud půdu měli, tak ji získali vyklučením kousku lesního porostu nebo zabráním kousku obecní
půdy. Celkově nepatřili mezi nějaké vesnické boháče. V bohatším, ale o něco málo menším Osíčku bylo
v roce 1675 celkově 17 gruntů, z toho 2 zpustlé. Bylo zde 11 skutečně velkých rolníků, starých usedlíků
s 61 a více starými měřicemi půdy, jeden sedlák s 21-60 měřicemi a 3 domkaři. Z těch patnácti osedlých
gruntů si v rodovém držení uchovaly své grunty do roku 1749 pouze tři rodiny.
V 19. století dochází k významnému kulturnímu a ekonomickému rozmachu celého regionu. Následují
velké společenské a historické změny.
V roce 1886 bylo započato s výstavbou železnice, která měla spojovat Kojetín-Kroměříž-Hulín-Bystřici
p.H.-Valašské Meziříčí-Frenštát-Frýdek-Těšín-Bielsko ve Slezsku. Vyměřená trasa vedla i katastrálním
územím obcí Příkazy a Osíčko. První vlak přijel do stanice Příkazy-Osíčko už v roce 1887, přepravoval
hlavně stavební materiál. Výstavba celé tratě Kojetín-Bielsko byla dokončena v květnu 1888, trať byla
slavnostně uvedena do provozu 1.června 1888. Po vypuknutí 1.světové války byl podřízen veškerý
železniční provoz potřebám bojující rakousko-uherské armády. Se vznikem samostatného Československa
byla trať zkrácena a přejmenována na Kojetín - Český Těšín a později na Kojetín-Ostrava. 20.století
poznamenalo historii obce hrůzami obou světových válek. Po druhé světové válce se obě obce, Osíčko i
Příkazy vydaly svou cestou, avšak tlaky na sloučení na sebe nedaly dlouho čekat. V roce 1951 se obce
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sloučily v jednu obec nesoucí jméno Osíčko.

2. Obyvatelstvo
2.1 Demografická situace

V obci Osíčko žilo k 31.12.2014 celkem 452 obyvatel, z toho 233 mužů a 219 žen.

Obyvatelstvo v obci Osíčko v letech 2009 - 2014
Popis

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Počet obyvatel

478

477

475

466

455

452

Počet obyvatel ve
věku 0 – 14 let

80

77

74

70

68

58

Počet obyvatel ve
věku 15 – 64 let

328

329

330

322

315

319

Počet obyvatel ve
věku 65 a více

70

71

71

74

72

75

Počet obyvatel mužů

245

247

242

240

235

233

Počet obyvatel žen

233

230

233

226

220

219

Živě narození
celkem

2

6

3

5

4

2

Zemřelí celkem

3

4

5

6

9

4

Vystěhovalí
celkem

9

10

8

13

9

7

Přistěhovalí
celkem

10

7

8

5

3

6

Zdroj: ČSÚ
Tabulka předkládá ucelený pohled na počet a strukturu obyvatel v obci Osíčko v letech 2009 – 2014. Z
tabulky vidíme, že v posledních letech je vývoj populace v obci spíše klesající. Jedním z cílů obce do
nejbližšího plánovacího období bude jistě stabilizace počtu obyvatel. Struktura obyvatel podle pohlaví je
mírně nevyvážená, mírně převyšuje počet mužů.
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Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel obce Osíčko od roku 1910

Pramen: ČSÚ

Graf zaznamenává vývoj počtu obyvatelstva v obci Osíčko po dekádách od počátku 20.století do počátku
21.století. Nejvyššího vrcholu dosáhl v roce 1930, pak následoval prudký sestup až do 50.let 20.století,
kdy opět došlo k růstu počtu obyvatel. Od roku 1961 dochází k prudšímu poklesu, který se zpomalil
v devadesátých letech 20.století a pokračuje mírným tempem do současnosti.

Věková struktura obyvatel obce Osíčko v roce 2015

Zdroj: ČSÚ
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Průměrný věk
Prům.věk
Prům.věk
Prům.věk Prům.věk
Zlínský
Osíčko
ČR
žen
kraj
celkem
celkem
Osíčko
celkem
2009

39,5

Prům.věk
Prům.věk
žen
Prům.věk
mužů
Zlínský
žen ČR
Osíčko
kraj

Prům.věk
mužů
Prům.věk
Zlínský
mužů ČR
kraj

40,9

40,6

41,1

42,6

42,1

38

39,2

39,1

2010 39,8

41,2

40,8

41,5

42,8

42,3

38,2

39,4

39,3

2011 39,9

41,4

41,1

41,2

43,1

42,5

38,6

39,7

39,6

2012 40,3

41,7

41,3

42,2

43,4

42,7

38,5

40

39,8

2013 40,5

42

42,4

43,6

42,9

38,6

40,3

40

2014 41

42,2

42,9

43,9

43,1

39

40,5

40,2

41,5
41,7

Zdroj: ČSÚ

Z tabulky vyplývá, že průměrný věk obyvatel Osíčka stoupá, v roce 2009 činil 39,5 let, v roce 2014 již 41
let, ale je nižší než průměr ve Zlínském kraji i v celé České republice. Průměrný věk žen je vyšší než
průměrný věk mužů. Stoupající průměrný věk obyvatelstva je rizikovým faktorem demografického
vývoje.

Vzdělanostní struktura obyvatel obce Osíčko v roce 2011

Pramen: ČSÚ
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Graf poukazuje na vzdělanostní strukturu obyvatel obce Osíčko z roku 2011, kdy probíhalo
celorepublikové statistické měření – Sčítání lidu, domů a bytů. Nejvyšší ukončené vzdělání vyplňovaly
pouze osoby ve věku 15 a více let podle nejvyššího ukončeného vzdělání.

Změna počtu obyvatel a věkové poměry v obci Osíčko
Počet
obyvatel
v roce
2014

Změna počtu
65 a
0-14 let
obyvatel
více let
(%)
(2001-2011)
(%)

Index
stáří*

Změna
podílu
obyvatel
0-14 let
(2003-2013)

Změna
podílu
obyvatel
65+ let
(2003-2013)

Osíčko

450,00

103,02

13,56%

16,67%

122,95 132,53

79,22

ORP
BYSTŘICE
POD
HOSTÝNEM

15 578,00

103,94

13,63%

18,29%

143,85 111,60

76,49

Okres
Kroměříž

106 612,00 102,06

14,51%

19,05%

131,25 104,03

74,55

Zlínský kraj

584 676,00 102,60

14,65%

18,83%

128,55 104,80

74,99

ČR

10 553
843,00

15,39%

18,31%

119,01 99,01

76,11

98,02

Zdroj: ČSÚ

*Index stáří je využíván pro srovnání věkové struktury a stárnutí populace. Lze jej definovat jako poměr
počtu starých osob (65+) a dětí (0-14) v obyvatelstvu.
Tabulka předkládá tzv.benchmarking - tedy možnost srovnání datové základny v rámci počtu obyvatel a
věkových poměrů mezi obcí Osíčko, ORP Bystřice pod Hostýnem,okresem Kroměříž, Zlínským krejem a
Českou republikou.

Pohyb obyvatel v obci Osíčko v roce 2015
Absolutně Na 1 000 obyv.
Živě narození celkem

3

7‰

Zemřelí celkem

5

7‰

Přirozený přírůstek

-2

-4‰

Přistěhovalí celkem

11

24‰

Vystěhovalí celkem

11

24‰

Saldo migrace

0

0‰

Meziroční změna počtu obyvatel -2

-4‰

Zdroj: ČSÚ
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Tabulka zaznamenává statistický pohyb obyvatel vyjádřený přirozeným přírustkem a migračním saldem
v absolutních hodnotách a hodnotách převedených na 1000 obyvatel středního stavu.
Přirozený přírustek v roce 2015 byl -2 obyvatelé a migrační saldo představovalo 0 obyvatel, což
představuje rizikový ukazatel pro vývoj počtu obyvatel v obci Osíčko.

Pohyb obyvatel v obci Osíčko v roce 2015
Přirozený
přírůstek v
Míra
Míra
Míra
Míra
Saldo
přepočtu
porodnosti úmrtnosti
imigrace emigrace migrace
na 1000
obyvatel

Meziroční
změna
počtu
obyvatel

Osíčko

7‰

7‰

-4‰

24‰

24‰

0‰

-4‰

ORP
BYSTŘICE
POD
HOSTÝNEM

8‰

8‰

-2‰

21‰

22‰

-1‰

-3‰

Okres
Kroměříž

10‰

10‰

-1‰

24‰

24‰

-0‰

-2‰

Zlínský kraj

10‰

10‰

-1‰

20‰

20‰

-0‰

-1‰

ČR

10‰

10‰

-0‰

26‰

25‰

2‰

1‰

Zdroj: ČSÚ

Tabulka mapuje pohyb obyvatel v obci Osíčko v roce 2015 a zároveň předkládá srovnání s jinými
územními celky - ORP Bystřice pod Hostýnem, okresem Kroměříž, Zlínským krajem a Českou republikou.
Ze statistických výstupů je zřejmé, že obec Osíčko je v daných ukazatelích podprůměrná, přirozený
přírustek v přepočtu na 1000 obyvatel i meziroční změna počtu obyvatel za rok 2015 je v mínusových
hodnotách, pouze saldo migrace je na 0, což představuje rizikový ukazatel pro vývoj počtu obyvatel v
obci Osíčko.

2.2 Spolková, osvětová a informační činnost
Mezi aktivní spolky naší obce patří : Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení Javorník a
Tělovýchovná jednota Osíčko.
Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1899, v současné době má 30 členů. Sbor se příkladně
stará o budovu hasičské zbrojnice a svěřenou techniku. Ve spolupráci s obecním úřadem zajišťuje
požární ochranu v obci. Pravidelně se zúčastňuje akcí okrsku a okrskových soutěží. Mimo své hlavní
poslání je pořadatelem tradičních kulturně společenských akcí – Vodění medvěda, Pálení čarodějnic,
Kácení máje a Lucerničkového průvodu.
Hasiči se také účastní brigád,např. pěstebních prací v obecním lese (sázení stromků, pálení klestu) a
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různých stavebních akcí pro obec.

Myslivecké sdružení Javorník Osíčko příkladně hospodaří na 768 ha honitby. Honitbu tvoří i pozemky
na katastru obce Komárno. V současné době má myslivecké sdružení 22 členů a 3 adepty. Myslivci úzce
spolupracují s obcí, zúčastňují se také brigád, např.pěstebních prací v obecním lese (sázení stromků,
pálení klestu), organizují sběr železného šrotu, pečují o životní prostředí (úklid kolem potoků, komunikací
apod.). Myslivci se také zapojují do společenského života v obci, pořádají „Pytláckou noc“ , myslivecký
ples. K vydařeným akcím se řadí i hon na drobnou zvěř s Poslední lečí v Obecním domě v Osíčku či
společná vycházka k ukončení roku a lovecké sezóny. Hospodář MS provádí také besedy o myslivosti
s dětmi MŠ.

V rámci tělovýchovné jednoty je zde činný oddíl stolního tenisu, který soutěží v okresním přeboru.
Každoročně pořádají velikonoční a vánoční turnaj. Oddíl se stará i o přípravu budoucích hráčů, těch
nejmenších se zde schází asi 10.
Úspěchy sklízí i taneční kroužek BEA, který vznikl v roce 1990. Od této doby se v něm vystřídalo mnoho
členek. Zaměřují se na moderní, pódiové a společenské tance. Zúčastňují se okresních i krajských
soutěží, několikrát se umístily na předních místech. Jsou úspěšní i v Hip aerobiku, kde v roce 2010
v Loučce obsadily 1. a 2. místo.
V současnosti je činný i Fotbalový klub Komárno – Osíčko, který si vede na sportovním poli velmi
dobře. Také sportovci se zúčastňují brigád pro obec.
Každým rokem v květnu probíhá místní kulečníkový turnaj „Pentošův memorial“, letos to bude již po
osmé. Probíhá zde i košt slivovice.
Všechny spolky v obci Osíčko se podílejí na utváření a udržitelnosti kulturně – společenského,
sportovního a zájmového života v obci.

Práce obce s mládeží, podpora obce
Obec Osíčko výrazně podporuje spolkovou činnost, poskytuje součinnost místním spolkům při pořádání
kulturních, společenských i sportovních akcí. Každý spolek má k dispozici obecní prostory pro svoji
klubovou a schůzovou činnost. Rovněž prostory pro pořádání kulturních akcí (areál koupaliště, Obecní
dům) jsou spolkům půjčovány zdarma.
Všechny spolky pracují s mládeží, ve které se snaží vychovávat své nástupce. Velký důraz je kladen na
začlenění mládeže do spolkového života. Příkladně začleňovat děti a mládež se daří místním sportovcům.

Způsob informování občanů
Občané obce Osíčka jsou o dění v obci informování hned z několika zdrojů. Populární a snadno dostupnou
formu získávání a předávání informací představují oficiální webové stránky obce Osíčko:
http://www.osicko.cz/
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Současně má obec za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední desku a e-podatelnu, která pomáhá
snadněji občanům komunikovat s úřadem.
Dalšími informačními kanály jsou: úřední deska před budovou obecního úřadu, pravidelné hlášení
formou obecního rozhlasu, zpravodaj obce Osíčko, zastupitelstvo obce Osíčko či konzultace
prostřednictvím úředních hodin na obecním úřadě.

Úřední hodiny – Osíčko
Pondělí 7:30-12:00 13:00-17:00
Úterý

7:30-15:00

Středa 7:30-12:00 13:00-18:00
Čtvrtek 7:30-15:00
Pátek

7:30-15:00

3. Hospodářství
3.1 Ekonomická situace
V obci vykonává svoji činnost několik drobných podnikatelů. Z řemeslných živností zde máme instalatéry,
zedníky, zámečníky, stolaře, kováře, dále pak kadeřnici a masérku. Jedna místní firma se zabývá
zámečnickými a klempířskými pracemi, je zde autoservis včetně pneuservisu. Další živnostníci provádějí
pěstební činnost v lese a těžbu dřeva. Mezi větší firmy patří JH-Monta, která zajišťuje stavební práce,
montáž rozvodů vody, topení, plynu, kanalizace a zámečnické práce. K dalším poskytovatelům služeb
patří hospoda "U Trhlíků" a Pizzerie, provozovaná místní firmou Olexan. Tato v širokém okolí známá
pizzerie si již řadu let drží renomé skutečně kvalitního restauračního podniku včetně ubytovacích služeb.
Skutečně stylové ubytování včetně projížděk na koních poskytuje penzion pana Pařenici.
V obci je také prodejna potravin, kterou vlastní obec, ale pronajímá ji firmě Luko, která ji provozuje.
Veškeré obecní zemědělské pozemky v katastru obce obhospodařuje zemědělské družstvo ZEPO Loukov,
kde jsou zaměstnaní i místní občané. V Osíčku má ZEPO Loukov farmu, kde se chovají brojlerová kuřata a
hovězí dobytek. V obci je registrováno několik soukromě hospodařících zemědělců. Nejedná se však o
hlavní obživu, ale o přilepšení k hlavnímu zaměstnání či důchodu.

Struktura podnikatelských subjektů působících v obci v roce 2014
Struktura podnikatelských subjektů

Hodnota
(počet)

Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství

8

Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání

0

Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl

12

Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a
klimatizovaného

2
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Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami

1

Počet podnik. subjektů - Stavebnictví

9

Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel

18

Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování

0

Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství

3

Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti

2

Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví

3

Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí

0

Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti

4

Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti

0

Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

2

Počet podnik. subjektů - Vzdělávání

1

Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče

0

Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

1

Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti

8

Počet podnik. subjektů - Čin. domác. jako zaměstnavatelů, činn. dom. produk.
výr. a služ.

0

Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

0

Počet podnik. subjektů - Nezařazeno

3

Tabulka předkládá počet podnikatelských subjektů v předem definovaných ekonomických odvětvích dle
statistiky ČSÚ. Z evidovaných podnikatelských subjektů se statisticky nejvíce objevují ekonomické
činnosti: velkoobchod a maloobchod, zpracovatelský průmysl,stavebnictví, zemědělství, lesnictví a
rybářství.

Struktura trhu práce obce Osíčko r. 2014
Struktura trhu práce
Počet ekonomicky aktivních osob

223

Počet uchazečů o zaměstnání

16

Počet osob vyjíždějících z obce za prací

90

Počet osob dojíždějících za prací do obce

13

Počet zaměstnaných osob

198

Zdroj: ČSÚ

Ze zdroje datové základy ČSÚ z r. 2014 je patrné, že ekonomicky aktivní část obyvatelstva čili
zaměstnaní i nezaměstnaní obyvatelé, tvoří 52,88% obyvatelstva obce, z toho 37,66% osob vyjíždí za
prací do jiných obcí/ měst, 6,69% je nezaměstnaných. Spádovými městy pro ekonomicky produktivní
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obyvatelstvo jsou především Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Kroměříž, Zlín, Přerov, Vsetín, Valašské
Meziříčí a Hranice n. M.

Vývoj podílu nezaměstnaných osob

Pramen: ČSÚ
Graf charakterizuje jeden ze základních parametrů ekonomické situace v obci,a to vývoj podílu
nezaměstnaných osob, nejmenší počet nezaměstnaných v monitorovaném období byl v roce 2008, a to
pouze 12 osob, nejvyšší v roce 2009 – 27 osob. Od roku 2011 se hodnoty nezaměstnaných osob pohybují
v průměru na počtu 16 nezaměstnaných osob, což vytváří podíl cca 6,69% ekonomicky aktivních osob.

Struktura podnikatelských subjektů podle velikosti v obci Osíčko r. 2014
Absolutně
(počet)

Počet zaměstnanců

Kategorie

do 10

mikropodniky 4

10 - 49

malé podniky

2

50 - 249

střední
podniky

0

250 a více

velké podniky 0

Počet podnikatel. subjektu

nezjištěno

47

Podnikatelské subjekty bez
zaměstnanců

OSVČ

24

Zdroj: ČSÚ
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Největší zastoupení evidovaných podnikatelských subjektů má status – bez zaměstnanců, tedy jedná se
především o osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Mikropodniků, tedy podniků do 10
zaměstnanců, je v obci evidováno 4. Dále jsou v obci 2 malé podniky s počtem zaměstnanců v rozmezí
od 10 do 49. Střední ani velké podniky v obci Osíčko nejsou.
Struktura služeb, kterou nabízejí OSVČ nebo mikropodniky je taktéž pestrá. Můžeme zde uvést služby
typu: zámečnictví, klempířství, stolařství, truhlářství, vodo – topo – plyn, zednické práce,
elektroinstalatérské práce, zemědělské a lesnické práce, dále kadeřnictví, masáže, gastronomické a
ubytovací služby, prodej potravin atd.

Počet zaměstnaných osob v jednolivých sektorech
Pracovní sektor

Počet osob
absoluntí hodnoty

Počet osob zaměstnaných v
zemědělství

6

Počet osob zaměstnaných v průmyslu 54
Počet osob zaměstnaných ve
stavebnictví

10

Počet osob zaměstnaných ve službách 97
Zdroj: ČSÚ/ SDLB r. 2011
Tabulka vyobrazuje počet zaměstnaných osob obce Osíčko v jednotlivých sektorech v absolutních
hodnotách. Údaj taktéž pochází z databáze SDLB r 2011.

Struktura zaměstnanosti v obci Osíčko podle odvětví v roce 2011 (%)
Zemědělství a lesnictví Průmysl a stavebnictví Služby
Osíčko

3,03%

32,32%

48,99%

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM 3,31%

38,74%

50,04%

Zlínský kraj

2,55%

40,80%

46,94%

ČR

2,74%

32,23%

53,87%

Zdroj: ČSÚ

3.2 Cestovní ruch
Poloha obce v podhůří Hostýnských vrchů nabízí možnost turistiky, je možno podniknout výšlap na
Kelčský Javorník, Jehelník, Hostýn apod. Hostýnské vrchy lze projet i na kole po vyznačených
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cyklotrasách. Na Kelčském Javorníku byla v roce 2015 postavena 35m vysoká rozhledna, která okouzlí
vzhledem i rozhledem. Její konstrukce je kombinací modřínového dřeva a zinkové oceli. Rozhledna
poskytuje dokonalý kruhový výhled.

4. Infrastruktura
4.1 Technická infrastruktura
Vodovod
Obec má vybudován samostatný veřejný vodovod, který je v majetku a správě VaK Kroměříž, a.s.
Vodovod byl vybudován v letech 1972 -73. Vodojem má kapacitu 100 m3 . Původní prameniště pod
Kelčským Javorníkem bylo v roce 1994 posíleno horizontálním vrtem a v roce 1995 vertikálním vrtem,
umístěným 300 m od vodojemu. Třetím doplňkovým zdrojem je vrtaná studna o hloubce 80 m umístěná
450 m jižně od vodojemu. Vydatnost studny je 1,5 l/s. Tímto zdrojem je plynulé zásobování obce vodou
dostatečně zajištěno. Celková délka rozvodné sítě je 6 658 m.

Kanalizace
V obci je vybudována jednotná kanalizace, která je v majetku obce Osíčko. Kanalizace je převážně z let
1965 – 1990 a není v dobrém technickém stavu. Část kanalizace okolo silnice II/150 byla rekonstruována
v roce 2013 a 2014. V roce 2009 byla v západní části obce vybudována kořenová ČOV pro cca 150
obyvatel. Vlastníkem i provozovatelem ČOV je obec Osíčko. Délka kanalizace (DN 300 – 600) je cca
4 640 m.

Zásobení plynem
Stávající síť středotlakého rozvodu plynu v obci je vyhovující, má dostatečnou kapacitu a je na něj možné
napojit případné nové plochy pro bydlení a drobné podnikání.

Elektrická síť
Elektrická energie v obci Osíčko je vedena z distribuční sítě ve správě E.ON Česká republika s.r.o.
Rozvod NN je zajištěn 5-ti trafo stanicemi .

Telefonní síť a internet
Telefonní sítí (pevná linka) ve vlastnictví O2 je provedena zemními kabely v celé obci. Z mobilních sítí je
obec pokryta signálem O2, T-mobile a Vodafone.
Připojení k internetu je možné pevnou linkou O2 nebo bezdrátovým připojením, jejichž poskytovatelem
jsou společnosti RAAB COMPUTER a NWT a.s.
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4.2 Odpadové hospodářství obce
Nakládání s odpady a jejich likvidace jsou prováděny v obci Osíčko v souladu s obecně závaznou
vyhláškou vydanou pro tento účel. Obec nemá sběrný dvůr, občané mohou využívat sběrný dvůr
v Bystřici pod Hostýnem. V obci jsou zřízena čtyři sběrná místa vybavená na sběr tříděného odpadu
(papír, sklo, plasty, kov a bio odpad). Sběrné místo u obchodu potravin je vybaveno kontejnerem na sběr
použitelných oděvů a obuvi pro charitativní účely. Jednotlivé domácnosti mají ve výpůjčce kompostéry
pro domácí kompostování. Komunální i tříděný odpad sváží pravidelně společnost A.S.A. skládka
Bystřice, s.r.o. Tato společnost zajišťuje také dvakrát ročně svoz nebezpečného odpadu a elektro odpadu
(zpětný odběr). Podle potřeby je prováděn svoz velkoobjemového odpadu.

4.3 Dopravní infrastruktura
Obcí Osíčko prochází silnice II/150, která je po celkové rekonstrukci, která probíhala v letech 2013 a
2014. Tato silnice je zatížena kamionovou dopravou a také autocisternami převážejícími PHL z Čepra a.s.,
sklad Loukov. Obcí prochází železniční trať Kojetín – Valašské Meziříčí a je zde žel. stanice (nádraží)
Osíčko. Silnici značně odlehčí plánovaný produktovod Loukov - Sedlnice, který sníží průjezd autocisteren.

Místní komunikace a chodníky
Místní komunikace jsou ve vlastnictví i správě obce. Délka místních komunikací je 5 km. Komunikace
jsou opatřeny živičnými povrchy a jsou v dobrém technickém stavu. Některé již potřebují opravu. Opravy
i údržbu provádí obec v rámci svého rozpočtu. Na větší rekonstrukce se snaží využít dotačních titulů.
Chodníky pro pěší jsou většinou po rekonstrukci. Jsou provedeny zámkovou dlažbou a sjezdy k RD jsou ze
žulových kostek. Údržbu chodníků zabezpečuje obec vlastními silami, s využitím pracovníků na VPP.

Dopravní obslužnost
V obci jsou tři nově zrekonstruované zastávky autobusů a vlakové nádraží. Vzhledem k možnosti využití
vlaku i autobusu lze dopravní obslužnost hodnotit uspokojivě.

Parkovací kapacity
Parkovací místa jsou v obci nedostatečná, v současnosti jsou vybudovány pouze v centru obce. Občané
dnes vlastní i několik vozidel, které parkují na místních komunikacích před svými domy, čímž ohrožují
bezpečnost provozu. Parkovací kapacitu bude třeba rozšířit.

Cyklotrasy - cyklostezky
V roce 2008 vydal Podhostýnský mikroregion, jehož členem je i obec Osíčko, mapu „Pěšky na kole“, kde

PROGRAM ROZVOJE OBCE OSÍČKO

16 / 35

jsou vyznačeny cyklistické a turistické trasy. Tyto jsou vyznačeny i tabulkami v terénu. Propojení obcí
cyklostezkami chybí, proto v současností zpracovává Podhostýnský mikroregion komplexní studii
s návrhem budoucích cyklotras a cyklostezek.

5. Vybavenost obce
5.1 Bydlení
V obci bylo k roku 2011 celkem 150 domů, z toho 123 obydlených, zbytek slouží jako objekty k
individuální rekreaci. V obci jsou také 3 bytové domy, z toho jedna obecní čtyřbytovka ve stylu původní
vesnické zástavby na místě zchátralého vesnického gruntu.

Domovní a bytový fond v obci Osíčko dle SLDB 2011
Počet domů

150

Počet obydlených domů

123

Podíl obydlených domů

82,00%

Podíl obydlených domů v ČR

83,40%

Počet rodinných domů

119

Podíl rodinných domů

79,33%

Podíl rodinných domů v ČR

72,18%

Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet

52,83%

Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet v ČR 53,00%
Zdroj: ČSÚ

5.2 Územní plán obce
Obec má schválený nový územní plán z roku 2015. Zpracovatelem územního plánu je firma Stemio a.s.
Urbanistická koncepce územního plánu vychází ze základního rámce daného polohou sídla a jeho
urbanistickou strukturou a dále ze základních předpokladů, které byly stanoveny v zadání územního
plánu. Respektuje a rozvíjí stávající urbanistickou strukturu území a v návaznosti na ni určuje podmínky
pro další rozvoj funkcí (bydlení, výroba, veřejná infrastruktura, protierozní ochrana, zeleň) současně s
podmínkami pro zachování a ochranu přírodních hodnot v území, posílení ekostabilizačních funkcí a
možnosti rekreačního využívání krajiny.

5.3 Školství a vzdělání
Obec je zřizovatelem Mateřské školy. Kapacita mateřské školy je 26 dětí. Ve školním roce 2015-2016 zde
bylo přihlášeno 25 dětí. Jedná se o děti z Osíčka, Komárna, Libosvár a Podhradní Lhoty. Mateřská škola
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má vlastní školní jídelnu, která vaří jak pro děti z mateřské školy, tak i pro zaměstnance a cizí strávníky,
zejména pro seniory naší obce. V budově mateřské školy je i tělocvična, která je však v současnosti
využíváva jako ložnice pro děti mateřské školy, neboť ložnice prostorově nevyhovuje předepsaným
normám. Také sociální zařízení prostorově nevyhovuje. Mateřská škola spolupracuje na různých akcích s
obcí. Mateřská škola ve spolupráci s rodiči dětí a obcí pořádá Papučový bál, Den matek, Dětský den a
Mikulášskou nadílku. Děti z mateřské školy vystupují na nejrůznějších akcích, např. setkání seniorů, vítání
občánků, mikulášská nadílka, vánoční koncert apod.

5.4 Zdravotnictví
Zdravotní péči pro obec spádově zabezpečuje Bystřice pod Hostýnem, ať už se jedná o praktické lékaře
pro děti či dospělé, stomatology nebo některé specializované lékaře. V budově obecního úřadu je
ordinnace dětské lékařky, která zde jednou měsíčně dojíždí.
Ordinační hodiny praktických lékařů jsou denně, dle individuálního nastavení, nejčastěji však od 7.00 do
15.00 hodin, minimálně jedenkrát týdně s odpolední ordinační dobou.
Ordinační hodiny specialistů jsou většinou vázané na předchozí objednávku. Mnoho specialistů má v
Bystřici pod Hostýnem ordinační dobu pouze 1x - 2x týdně, ostatní dny ordinují v jiných městech
(Holešov, Kroměříž, Zlín).
Sídlo zdravotnické záchranné služby je také nejblíže situováno v Bystřici pod Hostýnem.
V Bystřici pod Hostýnem jsou také provozovány 3 lékárny nabízející široky sortiment léků, zdravotních
pomůcek a potravinových doplňků.
Nejbližší spádovou nemocnicí je pak Nemocnice Kroměříž a.s. ve městě Kroměříž. Další nemocnice jsou
pak ve Valašském Meziříčí, Hranicích, Přerově, Vsetíně a Zlíně.

Dostupnost zdravotnických zařízení :
Zdravotní zařízení a ordinace Bystřice pod Hostýnem
- přímé spojení autobusem i vlakem (vzdálenost 8 km)

Pohotovost a záchranná lékařská služba Bystřice pod Hostýnem
- přímé spojení autobusem i vlakem (vzdálenost 8 km)

Nemocnice Kroměříž
- přímé spojení vlakem (vzdálenost 37km)
- autobusem s přestupem v Bystřici pod Hostýnem, některé autobusové spoje přímé ( sobota, neděle)
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5.5 Sociální péče
V obci se nenachází žádné zařízení sociální péče. Péče o seniory a zdravotně znevýhodně je v obci
zajišťována především rodinnými příslušníky, případně terénní formou. Existuje zde možnost využít
služeb Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem, která mimo jiné zajišťuje poskytování osobní asistence a
pečovatelské služby v domácím prostředí. Obec přispívá finančně na činnost těchto služeb.
Pobytová zařízení sociálních služeb v obci nejsou, obyvatelé jsou nuceni je hledat v blízkém či
vzálenějším okolí - Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Kroměříž, Zlín, Hranice, Valašské Meziříčí, Radkova
Lhota apod., stejně tak i nejrůznější sociální poradny. Nejbližžší pobytové zařízení pro seniory je Centrum
pro seniory Zahrada v Bystřici pod Hostýnem a Domov pro seniory Lhotsko v Radkově Lhotě. V obou
zařízeních funguje i domov se zvláštním režimem pro osoby s chronickým duševním onemocněním.
Do budoucna, vzhledem ke stárnutí populace, bude třeba dostupnost sociálních služeb řešit.

5.6 Kultura
V kulturně-historické oblasti se v obci nachází dvě kapličky - kaple "Panny Marie Pomocnice", která je
chráněnou památkou a kaple "Navštívení Panny Marie", ve které je umístěn pomník padlých v 1.světové
válce. V obou kaplích je nainstalováno elektrické zvonění. Zvoní se každé poledne současně v obou
kaplích.
V obci je ke zhlédnutí celá řada drobných sakrálních objektů - tři pískovcové kříže (boží muka) z
19.století, socha Sv.Terezie a sochy Panny Marie Svatohostýnské. Jedna z nich musela být z důvodů
rekonstrukce silnice přemístěna na jiné místo. Dnes již všem připadá, že zde stojí odedávna.

Zázemí pro kulturní činnost
Pro pořádání kulturních akcí slouží v obci Obecní dům, který byl rekonstrován a nyní vyhovuje svým
účelům. Konají se zde nejrůznější společenské akce - zábavy, plesy, divadelní přadstavení, setkání
seniorů. Je také pronajíman i veřejnosti k pořádání oslav, svateb apod. Obecní dům využívají také i
sportovci jako hernu pro stolní tenis, konají se zde i turnaje ve stolním tenise. Místní muzikanti využívají
Obecní dům ke zkouškám.
V budově obecního úřadu se nachází zasedací místnost a klubovna myslivců. Klubovnu myslivci využívají
pro svoji klubovou a schůzovní činnost, je využívana i veřejností pro konání menších oslav.
Místní knihovnu najdeme v budově obecního úřadu. Jsou zde k vypůjčení knihy různých žánrů, od beletrie
pro dospělé čtenáře, naučně-populární literatury, přes knihy pro děti a mládež. V rámci místní knihovny
probíhá i roznáška knih domů, jedná se zejména o službu pro starší a nemocné občany. Je zde k dispozici
veřejný internet.
V majetku obce je také budova hasičské zbrojnice, která slouží hasičům.
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Významné akce
K hlavním tradičním akcím v naší obci patří - Tříkrálová sbírka, Železničářský ples, Papučový bál,
masopustní zvyk Vodění medvěda, Vyhrávání Josefům, předvelikonoční klapotání, Šmigrust, Pálení
čarodějnic, Den matek, Kácení máje, Dětský den, Pytlácká noc, předhodová zábava, Hody, hodové
fotbalové utkání, Rozloučení s létem, setkání seniorů, vítání občánků, lucerničkový průvod, mikulášská
besídka, vánoční koncert, vánoční turnaj ve stolním tenise, kulečníkový turnaj "Pentošův memoriál" s
koštem slivovice.
V minulosti fungovalo v Osíčku ochotnické divadlo, tuto tradici bychom chtěli opět obnovit. Zatím zveme
alespoň divadelní spolky z okolních obcí.
Organizaci těchto akcí zabezpečuje jak obec, tak i spolky obce, které v tomto úsilí obec podporuje. Akcí
se zúčastňují především místní občané a občané sousedních obcí.

5.7 Sport a volnočasové aktivity
Ke sportovním účelům v obci slouží veřejně přístupné fotbalové hřiště, které se podařilo teprve nedávno
majetkově dořešit. V jeho blízkosti vzniká areál pro volný čas - dětské hřiště včetně prvků pro dospělé.
Také i areál koupaliště s tobogánem a víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem slouží ke sportovním
účelům. Konají se zde i některé společenské akce - Pytlácká noc, Dětský den, Rozloučení s létem apod.
Dětské hřiště pro děti je u budovy mateřské školy, jsou zde nejrůznější dřevěné herní prvky a hřiště s
umělým povrchem.
Obecní dům je také využíván ke sportovním účelům, slouží jako herna pro stolní tenis, konají se zde
turnaje ve stolním tenise.

6. Životní prostředí
Stav životního prostředí
Stav životního prostředí je ve stabilizovaném stavu a nehrozí žádné ohrožení životního prostředí.
Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními plochami (jako jsou lesy, zahrady
atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv. nestabilními). Vyšší hodnota
koeficientu obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou (stabilní) krajinu. V
obci Osíčko dosahuje koeficient hodnoty 0,76 .
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Graf : Struktura využití půdy v obci Osíčko

Zdroj: ČSÚ

Ochrana životního prostředí
Obecná ochrana přírody a krajiny je zajišťována prostřednictvím zákona č.114/19925 Sb., o ochraně
přírody a krajiny. Ochranu životního prostředí v obci Osíčko zajišťuje Městský úřad Bystřice pod
Hostýnem, odbor životního prostředí.
Na katastru obce Osíčko se rozkládá soustava Natura 2000, jejímž orgánem ochrany přírody je Krajský
úřad Zlínského kraje a Agentura ochrany přírody krajiny.

Malá vodní nádrž Javorník
Významný krajinný prvek. V roce 2010 byla provedena rekonstrukce a odbahnění této malé vodní nádrže
s důrazem na zachování mokřadů. Je také krásným místem oddechu a stává se cílem mnoha procházek
místních občanů a turistů.

7. Správa obce
7.1 Obecní úřad a kompetence obce
Obec Osíčko patří mezi obce I. stupně (nemá např. matriku nebo stavební úřad). Na vyřízení dokladů,
stavebních povolení, popř. přestupků musí občané dojiždět do nedaleké Bystřice pod Hostýnem, kde tyto
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úřady jsou. Bystřice pod Hostýnem je obec s rozšířenou působností - obec III. stupně.
Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem vykonává zejména následující agendy přenesené státní působnosti
(zákon o obcích č. 128/2000 Sb.)
●
●
●
●
●
●
●
●

vydávání cestovních a osobních dokladů, řidičských průkazů, technických průkazů
živnostenské oprávnění
výplata sociálních dávek
sociálně-právní ochrana dětí
péče o staré a zdravotně postižené
vodoprávní řízení, odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí
státní správa na úseku lesů, myslivosti a rybářství
doprava a silniční hospodářství (evidence motorových vozidel, silniční správní úřad, stanovení místní
úpravy provozu dopravním značením na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích, pověření osob k
zajištění přechodu školních dětí, evidence bodů za přestupky v silničním provozu, dopravní úřad pro
městskou autobusovou dopravu a taxislužbu atd.) – netýká se výkonu funkce vlastníka místních
komunikací, práva ke stanovení podmínek pro provozování taxislužby a práva vyjádřit se k žádosti o
licenci na autobusovou dopravu, které spadají do samostatné působnosti obcí.

Obec Osíčko je spravována zastupitelstvem obce, které je devítičlenné a v jeho čele stojí starosta.
Obec má zřízeny dva výbory - kontrolní a finanční.
Obec Osíčko je zřizovatelem příspěvkové organizace - Mateřské školy Osíčko.

7.2 Hospodaření obce
Základní informace k hospodaření obce je vyčísleno v následující tabulce vycházející z dat evidovaných
Ministerstvem financí České republiky, které sleduje zejména příjmy a výdaje v jejich základním členění a
výsledek hospodaření, tedy saldo příjmů a výdajů.

Vývoj rozpočtového hospodaření obce Osíčko v letech 2009 - 2014 (v tis. Kč)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Daňové příjmy

4 761

3 795

3 909

3 979

4 695

4 942

Nedaňové příjmy

393

3 804

531

308

299

324

Kapitálové příjmy

0

0

11

5

0

0

Neinvestiční přijaté dotace

500

701

271

763

642

2 155

Investiční přijaté dotace

2 506

11 746 459

0

1 078

1 194

Příjmy

8 159

20 047 5 180

5 056

6 714

8 615

Běžné výdaje

4 878

4 354

3 966

4 164

4 099

5 367

Kapitálové výdaje

17 700 7 212

924

755

2 448

4 216

Výdaje celkem

22 577 11 567 4 890

4 919

6 546

9 583

Saldo příjmů a výdajů

-14 418 8 480

137

168

-968
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2009
Podíl kapitálových výdajů

2010

2011

2012

2013

2014

78,40% 62,35% 18,89% 15,34% 37,39% 43,99%

Podíl běžných výdajů na celkových příjmech 59,78% 21,72% 76,56% 82,37% 61,04% 62,30%
Zdroj: ČSÚ

Vývoj rozpočtového hospodaření v obci Osíčko v letech 2009 - 2014 (v tis. Kč)

Zdroj: ČSÚ

7.3 Majetek obce
Hodnotu majetku obce tvoří zejména budovy, stavby, pozemky, samostatné movité věci a akcie.
Navýšení majetku v roce 2015 spočívalo v provedení komplexní úpravy veřejného prostranství před
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mateřskou školou, vybudování nového přístřešku u hasičském zbrojnice (autobusová zastávka), pořízení
nového územního plánu.

účet

stav k
31.12.2014

stav k 31.12.2015

samostatné movité věci a soubory

022

3,151.084,80

2,981.827,80

budovy a stavby

021

77,460.105,61

78,311.642,22

drobný hmotný investiční majetek

028

1,882.954,74

1,956.451,45

pozemky

031

7,087.545,89

7,193.526,19

nehmotný inv.majetek-úz.plán

019

326.004,00

393.855,00

kulturní předměty

032

60.000,00

60.000,00

nedokončený hmotný invest. majetek

042

576.567,00

467.299,00

finanční investice – akcie

069

1,049.000,00

1,049.000,00

91,593.262,04

92,413.601,66

INVESTIČNÍ MAJETEK CELKEM

Budovy a stavby :
1. Bytový dům 4 b.j. č.p.98
2. Budova OÚ č.p.56
3. Obecní dům č.p.121
4. Budova MŠ č.p.74
5. Budova občerstvení koupaliště
6. Budova hygienického zařízení koupaliště
7. Vstupní objekt koupaliště
8. Převlékací objekt koupaliště
9. Budova obchodu č.p.63
10. Sklad u školy
11. Zbrojnice SDH č.p.130
12. Obecní sklad
13. Místní komunikace
14. Veřejné osvětlení
15. Chodníky
16. Autobusová točna
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17. Chodníky, sjezdy, napojení
18. Komplexní úprava prostranství před MŠ
19. Místní kanalizace
20. Monitor.vrt
21. KČOV
22. Autobusová čekárna
23. Kaple Příkazy
24. Kaple Osíčko
25. Asfaltové hřiště (koupaliště)
26. Víceúčelové hřiště
27. Požární nádrž
28. Plot OÚ
29. Retenční nádrž
30. Horizont.vrt
31. Vertikální vrty
32. Vrtaná studna koupaliště
33. Dětské hřiště MŠ
34. Autobusová zastávka
35. Obecní rozhlas s IVVS
36. Dřevěná kůlna - hřiště
37. Vrtaná studna, vodovod, rozvod
38. Otevřený přístřešek
39. Obecní studny
40. Oplocení koupaliště
41. Technologie koupaliště
42. Tobogán koupaliště
43. Bazén koupaliště + mobiliář
44. Autobusové přístřešky
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Samostatné movité věci:
1. Avia
2. Škoda Felicie
3. Počítač.sestava
4. Malotraktor Belarus
5. Datová siť
6. Návěs malotraktoru
7. Mulčovač
8. Sněhová fréza
9. Zametací stroj vč.příslušenství
10. Digitální ukazatel teploty
11. El.pohon zvonu
12. Traktor.sekačka Kubota
13. Inf.panely pro měření rychlosti
14. Traktor kolový Vega
15. Zametač AZM
16. Návěs ANS 2800
17. Výrobník tříště

Kulturní předměty:
1. Boží muka - 3x
2. Socha Panny Marie Svatohostýnské
3. Socha Panny Marie Svatohostýnské

Obec provozuje i hospodářskou činnost - provoz koupaliště a občerstvení, obecního lesa, kanalizace,
pronájem prodejny potravin, obecního domu a ostatní drobný prodej a služby. V roce 2014 vykázala
hospodářská činnost výsledek hospodaření před zdaněním - 191 301,22 Kč a v roce 2015 - 832.801,02
Kč.
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7.4 Bezpečnost
Kriminalita je srovnatelná s okolními obcemi. Obec spadá pod obvodní oddělení Policie ČR Bystřice pod
Hostýnem, od kterého každoročně dostává zprávu o bezpečnostní situaci v obci. V roce 2015 bylo na
teritoriu obce Osíčko spácháno celkem 8 trestných činů, 12 přestupků oproti občanskému soužití a proti
majetku, 15 přestupků na úseku dopravy.

7.5 Vnější vztahy a vazby
Obec je členem DSO - Svazek obcí pro hospodaření s odpady, Podhostýnský mikroregion, Místní akční
skupina Podhostýnska.
Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem byl zaregistrován 11.srpna 1993. Vznikl z
potřeby vytvořit svozovou oblast pro svoz komunálního odpadu, založení a provozování skládky pro tuto
svozovou oblast. V roce 2001 byl změněn na dobrovolný svazek obcí. Sídlo je v Bystřici pod Hostýnem a v
roce 2015 má 53 členů ze spádového území Bystřice pod Hostýnem.
Podhostýnský mikroregion je svazkem 15 obcí, které se nachází v severní části Zlínského kraje v okolí
Svatého Hostýna. Toto sdružení bylo založeno v roce 1999 s cílem koordinace postupu rozvoje území,
zlepšování podmínek pro rozvoj turistického ruchu a propagace zdejší krajiny. Centrem mikroregionu je
město Bystřice pod Hostýnem, dalšími členy svazku jsou obce Blazice, Brusné, Chomýž, Chvalčov,
Jankovice, Komárno, Loukov, Mrlínek, Osíčko, Podhradní Lhota, Rajnochovice, Rusava, Slavkov pod
Hostýnem a Vítonice. Největší akcí mikroregionu je stavba rozhledny Na Kelčském Javorníku v roce 2015.
Místní akční skupina Podhostýnska, z.s. sdružuje členy z území Podhostýnského mikroregionu a dvou obcí
mimo tento mikroregion. Jedná se celkem o území 17 samosprávných obcí a 5 místních částí. Byla
založena 30.června 2006. Cílem je přispět k rozvoji Podhostýnského mikroregionu, dále pak výrazněji
zainteresovat podnikatelský a neziskový sektor do aktivit mikroregionu.
Spolek pro obnovu venkova ČR byl založen 1.června 1993. Spolek je nevládní nezisková organizace,
jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního
života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova. Nejvýraznější akcí spolku je
soutěž Vesnice roku, vyhlašovaná od roku 1995 společně se Svazem měst a obcí ČR, ministerstvy pro
místní rozvoj, zemědělství, životního prostředí a kultury.
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A.2 Východiska pro návrhovou část
Východiska strategické části jsou ukotvena ve SWOT analýze. Na základě SWOT analýzy vyplynuly hlavní
aktivity, kterými by se měla obec Osíčko v budoucích letech zabývat. Obec provedla dotazníkové šetření,
jehož cíllem bylo získat většinový pohled obyvatel na život v obci. Dotazníky i vyhodnocení
dotazníkového šetření je přílohou tohoto Programu rozvoje obce Osíčko.
Obec Osíčko patří mezi střední obce Podhostýnského mikroregionu. Jednou z nejsilnějších stránek je
nepochybně její poloha v podhůří Hostýnských vrchů. Výhodou jsou i pozemky a budovy ve vlastnictví
obce, které mohou být použity pro další rozvoj.
Za největší slabinu obce lze považovat dlouhodobý pokles počtu obyvatel a stárnutí populace. Obec
vzhledem ke své velikosti nenabízí vysokou úroveň občanské vybavenosti, není zde škola, je zde pouze
mateřská škola. Za prací a vzděláním, za službami musí občané dojíždět do nejbližších měst.
Pro budoucí rozvoj obce je potřeba vytvářet podmínky pro kvalitní život stávajících obyvatel, což může
pozivně ovlivnit příchod nových obyvatel. Je potřeba rozvíjet zejména volnočasové aktivity, aktivní
společenský a kulturní život, další služby, které posílí pospolitost obyvatel a zlepší vztahy mezi lidmi.
Velký důraz musí být kladen i na práci s mladou generací.
Dále je potřeba podporovat bytovou výstavbu v obci vybudováním ZTV pro výstavbu rodinných domů.
Mezi prioritní akce by mělo být vybudování volnočasového areálu, kde by mohly trávit volný čas všechny
generace. Další prioritní akcí by měla být komplexní rekonstrukce mateřské školy, neboť její současný
stav již nevyhovuje předepsaným normám. Další akcí dle dotazníkového šetření by mělo být vybudování
čistírny odpadních vod. Dále je potřeba provést rekonstrukci hasičské zbrojnice, modernizaci koupaliště.
Obec se nadále bude snažit dle finančních prostředků průběžně opravovat místní komunikace, chodníky,
udržovat sakrální památky a ostatní budovy ve vlastnictví obce, vysazovat veřejnou zeleň. Občanům
chybí i cyklostezky, které by propojily sousední obce.

Veřejné projednávání se uskutečnilo dne 14.12.2016 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Osíčko.

SWOT analýza
Silné stránky
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vhodná strategická poloha
Obec leží v podhůří Hostýnských vrchů nedaleko Bystřice pod Hostýnem.
Možnost využití autobusového i vlakového spojení
Obec má vybudovánu plynofikaci, elektrifikaci a vodovodní řád
Existence mateřské školy
Zázemí pro společenské akce
Existence koupaliště-atraktivita pro bydlení
Příznivé životní prostředí
Nový územní plán
Spolupráce obce se spolky
Nízká míra nezaměstnanosti
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Slabé stránky
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ČOV jenom pro část obce
Chybějící sběrný dvůr, BIO odpad
Chybějící parkovací místa
Systém odpadového hospodářství
Nevyhovující budova MŠ
Chybějící sociální služby
Chybějící hřiště pro všechny věkové kategorie
Málo pracovních příležitostí v obci
Nevyhovující budova zbrojnice
Nutnost vyjížďky za prací, vzděláním a službami
Nedostatečný počet autobusových i vlakových spojů
Nízká intenzita nové bytové výstavby

Příležitosti
●
●
●
●
●
●
●

Obec využívá pracovníky na VPP
Stavební parcely pro 11 rodinných domků
Úspěšnost v získávání nenárokových dotací
Využití vícezdrojového financování
Spolupráce obce, spolků, občanů
Průběžná rekonstrukce budov
Využití zastavitelných ploch pro výrobu a skladování k rozvoji ekonomických aktivit

Hrozby
●
●
●
●
●

Stárnutí občanů obce, s tím související úbytek obyvatel
Zvýšení administrativní zátěže obce ze státní úrovně
Napadení lesních porostů lýkožroutem smrkovým
Zadlužení obce
Mimořádné události související s klimatickými změnami
Sucho, přívalové deště
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 Strategická vize
Dlouhodobá vize zachycuje představu o tom, jak se bude obec ve dlouhodobém horizontu měnit a
zlepšovat. Strategická vize obce je definována zejména na základě výsledků a závěrů předchozích bodů
analytické části a také na základě jednání pracovní skupiny. Naplnění vize bude dosaženo realizací tohoto
Programu rozvoje obce a na něj navazujících dokumentů.

Obec Osíčko je moderní obcí uprostřed nádherné přírody. Nabízí kvalitní život s dostatečnou občanskou
vybaveností, dostatečnou infrastrukturou, kvalitním životním prostředím, dobrou dopravní dostupností do
větších měst, vysokou úrovní bezpečnosti, s dobrým sociálním zázemím a aktivním společenským a
kulturním životem. Nabizí také dostatek možností pro trávení volného času pro děti i dospělé. Kvalitní
sportovní, společenský a kulturní život je založen na tradicích a dodržování místního koloritu.

B.2 Cíle, opatření a aktivity

Vysoká důležitost

Střední důležitost

Nízká důležitost

Cíl: „Rozvoj sportu a kulturně-společenského života”
Opatření: „Vybudování volnočasového areálu”
„Dětské hřiště”
„Enviromentální prostor”
„Vícegenerační hřiště”
„Rekonstrukce fotbalového hřiště”
„Víceúčelové hřiště”
„Zázemí pro volnočasový areál”

Opatření: „Modernizace koupaliště a sportovního areálu”
„Dobudování atrakcí koupaliště”

Opatření: „Oprava a údržba obecního domu”
„Půdní vestavba - volnočasové centrum”

Opatření: „Podmínky pro rozvoj volnočasových, sportovních a
kulturních aktivit”
„Podpora místních spolků”
„Podpora činnosti knihovny, rekonstrukce knihovny”
„Podpora stávajících aktivit a podpora rozvoje nových aktivit”
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Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2017 - 2022

Obec

-

Vlastní + externí

2017 - 2022

Obec

-

Vlastní + externí

2017 - 2022

Obec

-

Vlastní + externí

2017 - 2022

Obec

-

Vlastní + externí

2017 - 2022

Obec

-

Vlastní + externí

2017 - 2022

Obec

-

Vlastní + externí

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Obec

-

Vlastní + externí

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Obec

-

Vlastní + externí

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2017 - 2022

Obec, spolky

-

Vlastní

2017 - 2022

Obec

-

Vlastní + externí

2017 - 2022

Obec, spolky

-

Vlastní

Od - do

Od - do

2017 - 2022

Od - do

2017 - 2022

Od - do
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Opatření: „Trvalá podpora osvěty místních obyvatel i turistů”
„Pravidelné aktualizace a údržba webových stránek obce”
„Podpora publikační činnosti-obecní zpravodaj, propagační materiály a publikace”
„Péče o vedení kroniky”

Opatření: „Zachování a obnova hodnot místního, kulturního a
historického povědomí”
„Péče a obnova sakrálních památek”

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2017 - 2022

Obec

-

Vlastní

2017 - 2022

Obec

-

Vlastní

2017 - 2022

Obec

-

Vlastní

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Obec

-

Vlastní + externí

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Obec

-

Vlastní + externí

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2017 - 2022

Obec

-

Vlastní + externí

2017 - 2022

Obec

-

Vlastní + externí

2017 - 2022

Obec

-

Vlastní + externí

2017 - 2022

Obec

-

Vlastní

2017 - 2022

Obec

-

Vlastní + externí

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Obec

-

Vlastní + externí

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2017 - 2022

Obec

-

Vlastní + externí

2017 - 2022

Obec

-

Vlastní + externí

2017 - 2022

Obec

-

Vlastní + externí

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2017 - 2022

Obec

-

Vlastní + externí

2017 - 2022

Obec

-

Vlastní + externí

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2017 - 2022

Obec, MŠ

-

Vlastní + externí

2017 - 2022

Obec, MŠ

-

Vlastní + externí

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Obec

-

Vlastní

Od - do

Od - do

2017 - 2022

Cíl: „Technická infrastruktura obce a vybavenost obce”
Opatření: „Zlepšení čištění odpadních vod”
„Výstavba ČOV”

Opatření: „Dopravní infrastruktura”
„Oprava a údržba místních komunikací”
„Oprava a údržba chodníků”
„Vybudování nových parkovacích míst”
„Řešení dopravně-bezpečnostní situace v obci, monitor.kamery”
„Řešení infrastruktury cyklostezek, propojení mezi obcemi”

Opatření: „Úspory energií”
„Rekonstrukce veřejného osvětlení s důrazem na snížení příkonu svítidel”

Opatření: „Modernizace občanské vybavenosti”
„Rekonstrukce hasičské zbrojnice”
„Rekonstrukce budovy obecního úřadu”
„Rekonstrukce budovy obchodu”

Opatření: „Zachování, obnova a údržba venkovské zástavby,
výstavba nových RD a bytů”
„ZTV pro individuální výstavbu RD dle ÚP”
„Zajištění a údržba bezbariérových přístupů do veřejných budov”

Od - do

2017 - 2022

Od - do

Od - do

2017 - 2022

Od - do

Od - do

Cíl: „Sociální oblast a vzdělávání”
Opatření: „Vzdělávání”
„Komplexní rekonstrukce mateřské školy”
„Rekonstrukce dětského hřiště u mateřské školy”

Opatření: „Sociální služby”
„Podpora terénních a pobytových sociálních služeb”
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Od - do

Od - do

2017 - 2022
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„Sociální bydlení”

2017 - 2022

Obec

-

Vlastní + externí

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2017 - 2022

Obec

-

Vlastní + externí

2017 - 2022

Obec

-

Vlastní + externí

2017 - 2022

Obec

-

Vlastní + externí

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2017 - 2022

Obec

-

Vlastní + externí

2017 - 2022

Obec

-

Vlastní

2017 - 2022

Obec

-

Vlastní + externí

2017 - 2022

Obec

-

Vlastní + externí

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2017 - 2022

Obec

-

Vlastní + externí

2017 - 2022

Obec

-

Vlastní + externí

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2017 - 2022

Obec

-

2017 - 2022

Obec

-

Vlastní + externí

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2017 - 2022

Obec, ÚP

-

Vlastní + externí

2017 - 2022

Obec

-

Vlastní + externí

2017 - 2022

Obec

-

Cíl: „Životní prostředí”
Opatření: „Veřejná zeleň a prostranství”
„Údržba a obnova výsadby a ozelenění veřejných prostranství a dětských hřišť”
„Pořízení techniky na údržbu zeleně”
„Podpora hospodaření v lesích v souladu s LHP”

Opatření: „Odpadové hodpodářství”
„Osvěta ke třídění odpadů a nákup tašek na tříděný odpad”
„Rozšíření sběrných míst pro tříděný odpad”
„Vybudování podzemních sběrných míst”
„Řešení nakládání s bioodpadem v obci a domácnostech”

Opatření: „Ochrana ovzduší”
„Snižování energetické náročnosti objektů ve vlastnictví obce”
„Podpora využívání alternativních zdrojů energií a tepla”

Opatření: „Ochrana vody”
„Vytvoření koncepce obecního hospodaření s povrchovými a podzemními vodami”
„Údržba vodoteče a břehových porostů v obci ve spolupráci se správci toku”

Od - do

Od - do

Od - do

Od - do

Cíl: „Opatření na podporu zaměstnanosti a podnikání”
Opatření: „Vytvoření vhodných podmínek pro podnikání a
zaměstnávání”
„Podpora zaměstnanosti formou VPP”
„Využívání optimálních příležitostí pro podporu zaměstnanosti”
„Spolupráce s místními zaměstnavateli”
„Podpora podnikatelských aktivit”
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Od - do

2017 - 2022

-

Vlastní
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B.3 Podpora realizace programu
Program rozvoje obce Osíčko je živým dokumentem v oblasti strategických koncepčních materiálů obce.
Je to důležitý marketingový nástroj, který definuje hlavní rozvojové problémy obce a stanovuje jejich
možná řešení v souladu s finančním rámcem.
K úspěšnému naplnění nastavených cílů, programů a aktivit je potřeba zabezpečit Program rozvoje obce
odpovědnými aktéry, kteří budou za řízení, monitoring, aktualizaci a financování zodpovídat.
Zastupitelstvo obce schválilo dne 14.12.2016 verzi Programu rozvoje obce Osíčko, čímž byla ukončena
zpracovatelská fáze. Dále byly stanoveny odpovědnosti a náplň činnosti osob řídící, výkonné a kontrolní
složky. Společným cílem těchto jmenovaných osob je snaha o naplnění aktivit vedoucích k dosažení
programových cílů uvedených v tomto strategickém dokumentu.

Řídící složka
Složení:
Starosta obce Osíčko : Václav Smolka
Místostarostka obce Osíčko: Alena Gerhardová

Kompetence:
●
●
●
●
●

iniciace realizace opatření a aktivit
vyhledávání a zajišťování zdrojů financování aktivit programu rozvoje obce
projednávání a schvalování změn a aktualizací programu rozvoje obce
delegování jednotlivých činností a pravomocí na jednotlivé osoby
schvalování monitorovací zprávy

Výkonná a kontrolní složka
Složení:
Hospodářka obce : Milena Jurková
Člen zastupitelstva : Antonín Ondroušek
Člen zastupitelstva : Miroslav Blažek

Kompetence:
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●
●

●
●
●
●

evidence podnětů vztahujících se k doplnění a aktualizací programu rozvoje obce
zástupci řídící, výkonné a kontrolní složky se budou scházet dle aktuální potřeby a aktualizaci a
nastavení programu rozvoje obce, nejméně však 1x do roka v období přípravy rozpočtu na následující
rok
stanoví strukturu hlavních projektových záměrů na následující rok
provedou monitoring realizace programu rozvoje obce za uplynulý kalendářní rok
mohou zpracovávat a vyhodnocovat akční plán
zpracování monitorovací zprávy a předložení řídící složce ke schválení

Aktualizace programu rozvoje obce Osíčko

Podnětem k aktualizaci programu rozvoje obce Osíčko může být závažná změna vnějších podmínek,
naplnění větší části programu rozvoje obce, soulad s národními a krajskými dotačními tituly, či potřeba
stanovení nových cílů. Podnětem k aktualiaci by neměla být změna politické reprezentace obce.
Aktualizace by měla probíhat dle potřeby a požadavků. Termínově vždy před koncem daného
kalendářního roku. Veškeré změny musí být upraveny jak v elektronické podobě, tak i v tištěné verzi
přímo v dokumentu Programu rozvoje obce Osíčko.
Aktualizace programu rozvoje obce a jeho změny budou schváleny zastupitelstvem obce souběžně se
schvalováním ročního rozpočtu a rozpočtového výhledu obce. Aktualizovaný program rozvoje obce musí
být zveřejněn na webových stránkách obce.
Hlavním zdrojem financování rozvojových aktivit jsou vlastní finanční zdroje obce, případně využití
spolufinancování z veřejných rozpočtů. V průběhu podrobnějšího nastavení jednotlivých aktivit je možné
zpřesňovat finanční zdrohje v rámci akčního plánu.
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Přílohy

1. Osíčko_dotazníky_grafy.pdf (www.obcepro.cz/web/attachments/documents/4431482231386.pdf )
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