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ÚVOD
Strategický rozvojový plán obce Klopina je základním plánovacím dokumentem obce
zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Formuluje
představy o budoucnosti obce a navrhuje způsoby, jak těchto představ dosáhnout. Slouží zejména
jako manuál pro řízení rozvojových činností obce (při rozhodování zastupitelstva, při přípravě
projektů, při tvorbě rozpočtů). Slouží i jako informační materiál pro občany a subjekty působící
v obci. Strategický rozvojový plán zvyšuje připravenost obce k podání žádostí o dotační podporu
a zvyšuje šance získat vnější finanční prostředky.

Program rozvoje je zpracováván dle „Metodiky tvorby programu rozvoje obce“ doporučené
Ministerstvem pro místní rozvoj.

Strategický rozvojový plán obce Klopina 2018–2023 byl schválen zastupitelstvem obce dne
25. 6. 2018, usnesením č. 26/08.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE
1. ÚZEMÍ
Obec Klopina se nachází
v Olomouckém
kraji,
okrese Šumperk a náleží
do správního obvodu
obce
s rozšířenou
působností Mohelnice.
Vzdálenost do krajského
města Olomouce je
přibližně 44 km a do
města Šumperk 28 km.
Obec sestává z částí
Klopina (505 obyvatel
v roce 2011) a Veleboř
(114 obyvatel v roce
2011),
které
byly
administrativně spojeny
v roce 1960. Katastr
obce
a jejích
části
zahrnuje
celkem
1 294,68 ha.
První písemná zmínka
o obci je zaznamenána
v roce 1366. Název obce
je
v
historických
pramenech připomínán
latinsky jako Clopywa,
u Veleboře s latinským
názvem Weleborze.
Obě katastrální území, Klopina i Veleboř se rozkládají v mělkém, od Veleboře na severu po Klopinu
na jihu, skloněném korytě, které dosahuje v nejvyšším místě u myslivny nad Veleboří 371 m n. m.,
od hřbitova se příkře svažuje do Veleboře k místnímu potoku, s průměrnou nadmořskou výškou
325 až 370 metrů. Odtud podle potoka Okenice již mírně klesá do Klopiny k 300 až 315 m n. m.
Nejznámějším a nejvyšším skalnatým vrchem v okolí je pověstmi opředené Bradlo nad Lipinkou
těsně nad severovýchodním cípem katastru obce.
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2. OBYVATELSTVO
Demografická situace
V roce 1990 měla obec Klopina celkem 577 obyvatel. Až do roku 2000 se počet obyvatel více méně
zvyšoval, poté až do roku 2005 klesal. Opětovný nárůst počtu obyvatel je patrný od roku 2006 do
roku 2009, kdy bylo dosaženo maxima počtu obyvatel – 633 osob. Od té doby až na rok 2011 počet
obyvatel postupně klesá až na současných 595 obyvatel, z toho 278 mužů a 317 žen (ke konci roku
2016).
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Nárůst počtu obyvatel v 90. letech 20. století byl dán zejména přirozeným přírůstkem, tj. že se
rodilo více osob, než zemřelo, v některých letech podpořeným i vyšším početme přistěhovalých
než vystěhovalých. Od roku 2004 již žádný rok nebyl v obci zaznamenán kladný přirozený
přírůstek, buď byl záporný nebo nulový (stejný počet osob se narodil a zemřel). V letech 2006 až
2009, 2011 a 2013 se však do obce přistěhovalo víc obyvatel než vystěhovalo a tak počet obyvatel
rostl, v ostatních letech je tomu naopak.
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Pohyb obyvatel obce Klopina 2007–2016
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Ke konci roku 2016 bylo 12,4 % obyvatel obce ve věku do 15 let (74 osob), 69,6 % ve věku 15 až
64 let (414 osob) a 18,0 % obyvatel obce bylo starších 65 let (107 osob). Průměrný věk dosahuje
ke konci roku 2016 poměrně vysoké hodnoty 41,8 let. Při srovnání počtu seniorů a počtu dětí do
15 let (tzv. index stáří v hodnotě 144,6) senioři převažují, což je pro budoucí rozvoj obce poměrně
negativní ukazatel a bude vyžadovat zvýšenou pozornost zajištění podmínek pro stárnutí
obyvatel.
Věková pyramida obyvatel obce Klopina k 31. 12. 2015
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3. HOSPODÁŘSTVÍ
Ekonomická situace
Základ hospodářství v obci tvoří zemědělská a průmyslová činnost. Dle registru ekonomických
subjektů bylo ke konci roku 2016 v obci registrováno 79 aktivních ekonomických subjektů (jejich
přepočet na počet obyvatel je výrazně nadprůměrný v porovnání s okolními obcemi). 51
ekonomických subjektů bylo fyzickými osobami, z nichž 42 subjektů podnikalo na základě
živnostenského listu a 9 provozovalo svobodná povolání (7 z nich bylo zemědělskými
podnikateli), a 28 právnickými osobami. 19 právnických osob připadalo na obchodní společnosti
a 2 na družstva.
Největším zaměstnavatelem je v obci sídlící obchodní společnost ÚSOVSKO a. s. a firmy v jejím
vlastnictví. Odhadem zaměstnává 10–12 občanů Klopiny. Společnost a její firmy se mimo jiné
zabývaly potravinářskou, rostlinnou a živočišnou výrobou a ovocnářstvím. V obci Klopina se
konkrétně jedná o výrobu müsli, sušárnu ovoce, provoz bioplynové stanice, opravnu
zemědělských strojů, sídlo vedení společnosti, sídlo traktoristů. Společnost má na katastru obce
vysázené sady (zejména jablka a rybíz), pěstuje kukuřici, řepku a pšenici. Největší z nich co do
počtu zaměstnanců byla ÚSOVSKO AGRO s.r.o. s počtem zaměstnanců mezi 250 a 499 osobami,
následovala firma ÚSOVSKO FOOD s.r.o. s počtem zaměstnanců mezi 100 a 199 osobami. Dalším
podnikem ve vlastnictví společnosti, který má provozovnu na území obce, je Agropodnik
Dětřichov s.r.o. s 1 až 5 zaměstnanci. Samotná akciová společnost měla mezi 25 a 49 zaměstnanci.
V obci měla provozovnu také společnost DAK AGRIMO, s.r.o., zabývající se prodejem
zemědělských strojů a náhradních dílů, pneumatik, nářadí atp. a JEDNOTA, spotřební družstvo
Zábřeh, spadající do sítě maloobchodních prodejen COOP. Místo výkonu práce, které je důležité
pro výpočet podílu na rozpočtovém určení daní, má v obci celkem 371 zaměstnanců, což je
vzhledem k velikosti obce nadprůměrná hodnota.
Trh práce
Podíl nezaměstnaných (tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání v přepočtu k počtu
obyvatel ve věku 15 až 64 let) v červnu 2017 činil 1,4 %. V červnu roku 2016 činil tento podíl
1,7 %, meziročně tak míra nezaměstnanosti mírně klesla. Podíl nezaměstnaných v prosinci 2016
činil 3,6 %, v prosinci roku 2015 to bylo 5,8 %. Zde došlo k výraznějšímu meziročnímu snížení
dané hodnoty. Průměrný podíl nezaměstnaných v obci byl znatelně nižší (především v červnu),
než celkový podíl v okresu Šumperk, Olomouckém kraji i České republice.
Úřad práce ČR evidoval za červen 2017 v obci 9 volných pracovních míst, v přechozích měsících
roku se však tento počet pohyboval kolem 3 volných pracovních míst.
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Podle sčítání lidu z roku 2011 vyjíždí nejvíce obyvatel za prací do Mohelnice (36 osob), kde jsou
zaměstnáni především ve společnostech Hella Autotechnik Nova a Siemens, odštěpný závod
Elektromotory. Dalšími směry vyjížďky jsou Uničov (16 osob) a Úsov (1 osoba). Naopak do
Klopiny za prací dojíždí nejvíce lidí ze sousední obce Rohle (24 osob), dále pak z Úsova (19 osob)
a Libiny (14 osob).
V katastru obce se nenachází volné objekty či pozemky pro podnikání, není evidována ani žádná
lokalita typu brownfield. Obec do podpory podnikání nevstupuje (není ani příliš zvykem ze strany
podnikatelů říkat vlastní názor a formulovat požadavky směrem k obci).
Služby v obci
V Klopině se nacházejí dva obchody s potravinami, které mají otevřeno také v sobotu a je v nich
možné platit kartou. Ve Veleboři se obchod zrušil, třikrát do týdne na místo zajíždí mobilní
prodejna, kterou stabilně navštěvuje asi 8 obyvatel (tento stav je nevyhovující zejména pro
seniory).
V obci funguje restaurace, která je otevřená každý den (pondělí až pátek od 17:00 hod. a během
víkendových dní od 15:00 hod.). Restaurace nevaří.
Nejbližší pobočka České pošty je v Úsově, avšak Jednota Klopina nabízí obyvatelům možnost
zaplatit poštovní poukázky a platební příkazy. Nejbližší bankomat se nachází v Mohelnici.
Klopina spadá v rámci působnosti Policie ČR pod Obvodní oddělení Mohelnice, diskutuje se nad
kamerovým systémem pro potřeby obce.
Žádné další služby v obci vyloženě nechybí a jsou často uspokojovány v rámci dojížďky za prací či
do škol v Úsově, Mohelnici, Zábřehu, Uničově a Olomouci.
Cestovní ruch a rekreace
Největší atraktivitou Klopiny z hlediska cestovního ruchu je Venkovské minimuzeum (jedno
z muzeí regionu Mohelnicko). Muzeum sídlí v budově bývalé základní školy a představuje
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venkovská řemesla, život na venkově a práci na poli. Muzeum provozuje obec, za rok 2016
evidovalo 598 návštěvníků. Otevřeno je na zavolání a během několika akcí do roka (muzejní noc,
hody 28. října, Vánoce a Velikonoce).
Dále se pak v obci nachází chráněný památkový strom „Dub pod Skalkou“ (jedná se o dub letní
starý asi 200 let, ochranné pásmo dřeviny: kruh o poloměru 14 m od paty kmene) a několik
drobných sakrálních staveb a památek:
– kamenný kříž z 2. poloviny 19. století na severním okraji Klopiny,
– socha Panny Marie z roku 1908 na hřbitově v Klopině,
– kaple sv. Antonína z roku 1783 v jižní části Veleboře,
– kamenný kříž z roku 1799 na jižním okraji Veleboře,
– památník padlým severně od kaple sv. Antonína,
– dřevěný kříž ze 70. let 20. století severně od Veleboře naproti hřbitova.
Vedle kulturního domu funguje ubytovna společnosti Úsovsko, která však slouží převážně pro
dělníky. Kapacita ubytovny je zhruba 20 lůžek.
Asi třetina stavení ve Veleboři slouží jako rekreační chalupy. Ve vlastnictví je mají většinou lidé
s nějakou rodinnou vazbou na Klopinu (Veleboř).
Klopinou prochází modrá turistická značka (Úsov – Klopina – Libina). Přes Klopinu a Veleboř vede
také místní cykloturistická trasa č. 6031 spojující Úsov s Novou Hradečnou. Tato trasa využívá
silnice třetí třídy III/315 49. Dále je na katastru obce zpevněná cykloturistická trasa č. 6050
vedoucí lesem pod Bradlem. V jižní části katastru Klopiny jsou v souběhu se silnicí třetí třídy
III/315 48 navrženy plochy pro realizaci nové cyklostezky, která by propojovala obec Klopinu
s městem Úsovem.
Mezi Klopinou a Veleboří leží objekt koupaliště. Voda se v něm napouští každý rok, vstup je však
na vlastní nebezpečí.

4. INFRASTRUKTURA
Technická infrastruktura
Objekty obytné zástavby i objekty občanské vybavenosti obce Klopina i místní části Veleboř jsou
zásobovány pitnou a užitkovou vodou z veřejné vodovodní sítě vlastního vodovodního systému,
který byl vybudován ve druhé polovině 70. let 20. století. Vodovodní systém je v majetku obce
Klopina a je provozován akciovou společností Šumperská provozní vodohospodářská společnost
(ŠPVS). Rozvodná vodovodní síť v obci Klopina slouží i k požárním účelům. V roce 2016 se
vyměřoval přivaděč mezi obcemi a proběhla výměna vodovodního řádu za 1,5 mil. Kč.
Zastavěné území centrální části obce Klopina i místní části Veleboř je odkanalizováno systémem
oddílné kanalizace. Dešťové vody jsou zaústěny přímo nebo krátkými úseky dešťové kanalizace
do recipientu, do vodního toku Doubravky, která protéká zastavěným územím centrální části obce
Klopina i místní části Veleboř.
Splašková kanalizace DN 300, kterou jsou kromě komunálních odpadních vod od obyvatelstva
včetně občanské vybavenosti obce odváděny i průmyslové odpadní vody, je zaústěna do čistírny
odpadních vod (ČOV), která je situována v jižním okraji katastrálního území Klopina, na levém
břehu vodního toku Doubravky, konkrétně pod soutokem Doubravky s jejím bezejmenným
levostranným přítokem. Kanalizační systém je v majetku obce Klopina a je obcí Klopina
provozován. Kanalizaci je potřeba vyvložkovat. V minulých letech proběhla intenzifikace ČOV za
zhruba 12 mil. Kč.
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Katastrálním územím Klopina ve směru východ – západ prochází vysokotlaký (VTL) plynovod,
kterým je přiváděn zemní plyn. Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 metry a bezpečnostní pásmo
pak 20 metrů. Zastavěné území centrální části obce Klopina i místní části Veleboř je plynofikováno
rozvodnou středotlakovou (STL) plynovodní sítí. Jižním okrajem katastrálního území Klopina je
veden STL přívodní řad do města Úsov, který navazuje na STL rozvodnou plynovodní síť centrální
části obce Klopina. Jihovýchodním okrajem katastrálního území Veleboř je veden STL přívodní
řad do obce Lipinka, který navazuje na STL rozvodnou plynovodní síť místní části Veleboř.
Dodávku elektrické energie pro distribuci v obci Klopina a okolí zajišťuje vedení vysokého napětí
22 kV – linka VN91. Na území obce se nachází celkem 8 elektrických stanic (trafostanic), z toho 5
v katastrálním území Klopina a 3 v místní části Veleboř. Celkový stav trafostanic pro stávající
odběry elektrické energie je vyhovující.
Individuální bytová výstavba je teplofikovaná různě, jak z hlediska otopných systémů (lokální,
ústřední), tak z hlediska použitých energií. Stará obytná zástavba používá k vytápění převážně
lokální topidla. Ve většině domů lze využívat všechny druhy dostupných energií, tj. pevná paliva,
kapalná paliva, plyn a elektřinu. Novější obytná zástavba je již teplofikovaná moderními způsoby,
které umožňují efektivně zužitkovat použité energie. Energeticky jsou domy orientovány většinou
na zemní plyn a elektřinu. Příprava jídel je pak orientovaná na plynové nebo elektrické spotřebiče
v závislosti na technickém vybavení domů.
Mobilní a internetové sítě jsou v obci v pořádku.
Odpadové hospodářství
Sběr komunálního odpadu je prováděn do popelnicových nádob o objemu 110 litrů. Pravidelný
svoz 1x za měsíc je zajišťován specializovanou firmou. V obci je prováděn sběr tříděného odpadu
– papír, plasty a tetrapacky, sklo bílé a barevné (přičemž plasty a tetrapacky pytlovým způsobem).
Sběrná místa jsou 4, z toho 3x v Klopině a 1x ve Veleboři. Tříděný odpad je odvážen
specializovanou firmou 1x za 6 týdnů.
V obci se nenachází sběrný dvůr. Velkoobjemové kontejnery pro neskladný odpad jsou 2x ročně
(jaro, podzim) odváženy obcí Klopina. Odvoz nebezpečného odpadu i jeho mobilní sběr, který je
prováděn v předem stanoveném termínu 2x ročně, zajišťuje specializovaná firma. Mezi místními
obyvateli existuje poptávka po zvýšeném sběru bioodpadu.
Na území obce Klopina se dle národní inventarizace kontaminovaných míst nachází jedna lokalita,
v níž v minulosti probíhalo ukládání odpadů. Jedná se o lokalitu 6654001 Svačinova skládka
(žádné kvalitativní riziko) na východním okraji místní části Klopina. Tato plocha je pouze
rekultivovaná, nikoli asanovaná.
Dopravní infrastruktura
Z hlediska silničních dopravních vztahů je obec Klopina i místní část Veleboř napojena na hlavní
silniční síť, tj. na silnici první třídy I/44 Mohelnice – Šumperk – Jeseník – Mikulovice, pomocí
silnice druhé třídy II/444 Mohelnice – Úsov a následně silnice třetí třídy III/315 48 Úsov –
Klopina. Železniční spojení je umožněno přes železniční stanici Mohelnice ležící na železniční trati
č. 270 Bohumín – Přerov – Česká Třebová ve vzdálenosti 9 km od Klopiny nebo přes železniční
zastávku Libina (u obce Obědné) ležící na železniční trati č. 290 Krnov – Jeseník – Šumperk –
Olomouc ve vzdálenosti 10 km od Veleboře.
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Přímo katastrálním územím Klopiny a Veleboře procházejí silnice třetí třídy III/315 46 (Police –
Klopina), III/315 48 (Úsov – Troubelice – Uničov), III/315 49 (Klopina – Veleboř – Kamenná)
a III/315 50 (Veleboř – Nová Hradečná). Silnice III/315 46 přijíždí do Klopiny ze západu, naopak
silnice III/315 48 přijíždí do Klopiny z východu. Silnice III/315 49 začíná v obci Klopina na
stykové křižovatce se silnicí III/315 48, odtud vede zástavbou k severu, ve středu obce se k ní
připojuje ze západu silnice III/315 46, do Veleboře přichází z jihu od Klopiny údolím říčky
Doubravy, v jižní části Veleboře se z východu připojuje silnice III/315 50 od Nové Hradečné. Trasy
všech zmíněných silnic jsou stabilizované.
Intenzita dopravy na silnicích procházejících obcí je dle sčítání dopravy z roku 2016 nižší než 500
vozidel za 24 hodin. Na některých místech je třeba tuto komunikaci opravit. Podněty již byly
odeslány Správě silnic Olomouckého kraje, ale prozatím nedošlo k jejich realizaci.
Intenzita dopravy v okolí Klopiny
http://scitani2016.rsd.cz/

Místní komunikace navazují na silniční síť a tvoří tak společně základní komunikační kostru
zástavby. Jedná se o živičné vozovky šířky 3 až 5 metrů. V místní části Klopina se jedná především
o starou cestu do Veleboře v severní části obce, záhumenní severojižní cestu podél sadů, cestu
kolem bytovek, cestu podél potoka u areálu firmy ÚSOVSKO a dvě cesty vedoucí do lokality
Hranička v jižní části obce a další krátké úseky zpřístupňující současnou zástavbu. V místní části
Veleboř se jedná především o krátké úseky zpřístupňující stávající zástavbu v severní části obce.
Trasy místních komunikací jsou v obou místních částech stabilizované.
Účelové komunikace lze v Klopině rozdělit na tři základní skupiny – cesty uvnitř výrobních
a skladovacích areálů a příjezdy k nim, polní cesty a lesní cesty. Jejich systém je stabilizovaný.
Základní pěší provoz se v Klopině odehrává především na chodnících podél silnice v centru obce
a na vozovkách místních a účelových komunikací. Kromě toho je v obci několik samostatných
zpevněných stezek. Pěší provoz ve Veleboři se odehrává na krátkém úseku chodníku podél silnice.
Nové chodníky a pěší stezky by měly být budovány také v rámci navržených ploch pro bydlení a
veřejná prostranství.
12
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Dopravu v klidu reprezentuje odstavování a parkování osobních vozidel. V Klopině i Veleboři se
s ohledem na charakter zástavby (rodinné domy) odstavují osobní vozidla především na
soukromých pozemcích. Podél záhumenní cesty v Klopině jsou u sadů řadové garáže (7 stání);
další řadové garáže jsou v lokalitě Hranička (3 stání). Parkování v Klopině je umožněno na
parkovišti před firmou ÚSOVSKO (20 stání), před hřbitovem (10 stání), před obchodem
s potravinami v jižní části obce (4 stání) a před obecním úřadem (4 stání). Kromě toho se parkuje
na vozovkách místních komunikací tam, kde to místní podmínky umožňují.
Dopravní obslužnost
Hlavním dopravním prostředkem pro většinu obyvatel obce je osobní automobil. Hromadná
přeprava osob je pak zajišťována pravidelnými autobusovými linkami akciové společnosti
ARRIVA MORAVA.
Obec Klopina leží v tarifní zóně integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje číslo 24.
Obec je obsluhována autobusovými linkami 930217 (spojení do Šumperku), 930371 (spojení do
Zábřehu) a 930372 (spojení do Zábřehu a Uničova). Dále pak linky 930375 (spojení i se
Zábřehem), 930384 a 930454 spojující Klopinu s Mohelnicí.
Počty spojů projíždějících obcí (dle platného jízdního řádu od 11. 12. 2016 do 9. 12. 2017)
V pracovní dny
V sobotu a v neděli
Směr
Linka
Počet
Počet
Interval
Interval
spojů
spojů
Do Mohelnice
930375, 930384,
7
Špička ca 1 h, mimo
2
1
930454
špičku ca 4 h.
Z Mohelnice
7
2
Do Zábřehu
930372, 930371,
16
Špička ca 30 m, mimo
4
930375
špičku 2 h.
Ze Zábřehu
15
5
Do Uničova
930372
6
Špička ca 2 h, mimo
0
špičku 5 h.
Z Uničova
5
0
Pramen: www.jizdnirady.cz
1) jeden ze spojů jezdí pouze v sudé týdny

Významným dopravním a přestupním uzlem v regionu je Zábřeh, mimo spojení do lokálních sídel
nabízí přímé vlakové spoje například do Šumperku, Olomouce, Ostravy, Brna a Prahy (poloha na
2. a 3. železničním tranzitním koridoru) a další autobusová spojení. Podobně významným uzlem
je Mohelnice (vlaky, autobusy), kam však jezdí o něco méně spojů. Dalším místem s přestupními
vazbami stojícím za zmínku je město Uničov, kde je mimo jiné opět možné přestoupit na vlaky do
Olomouce.
V obci se nachází 5 následujících autobusových zastávek:
– Klopina, ObÚ,
– Klopina, rest.,
– Klopina, škola,
– Klopina, Veleboř,
– Klopina, Veleboř, hájenka.
Většina z nich je vybavena zastávkovým pruhem a přístřeškem pro cestující. Docházková
vzdálenost 500 metrů pokrývá podstatnou část zástavby. Mezi obyvateli obce existuje poptávka
po zavedení přímého spoje z Úsova do Veleboře.
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5. VYBAVENOST
Bydlení
Dle údajů ze sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 bylo v obci 216 domů, z toho v 210 případech
šlo o rodinné domy a v 6 o bytové domy. Celkový počet bytů činil 267, z nichž 241 jich bylo
v rodinném domě a 26 v bytovém domě. 42 domů bylo obvykle neobydlených, přičemž u 18 z nich
bylo důvodem využití domu k rekreaci. Podíl neobydlených domů v obci (16,3 %) byl v porovnání
s celkovým podílem neobydlených domů v okresu Šumperk (13,6 %) a v Olomouckém kraji (13,4
%) nad průměrem. V rámci ČR (16,6 %) byl srovnatelný. Klopina nemá obecní byty, jeden nebo
dva sociální byty by se však možná využily (pro občany ve složité životní situaci).
Za posledních 5 let (období mezi lety 2012 a 2016) byl v obci dle ČSÚ postaven jeden dům, a to
v roce 2016. Zhruba před 10 lety došlo k výstavbě celé nové ulice. Připravuje se výstavba
rodinných domů ve Veleboři, jedná se o 6 pozemků. V Klopině uvažuje o výstavbě také akciová
společnost ÚSOVSKO, a to na vlastních pozemcích (většinu volných pozemků v obci má ve
vlastnictví právě ÚSOVSKO).
Nová výstavba v obci souvisí spíše s příchozími odjinud než s místními. S nově přistěhovalými
obyvateli však souvisí také problém menšího zapojení do každodenního života obce, v některých
případech se pro ně stává nový domov v jistém smyslu pouze „noclehárnou“.
Školství
V obci se nachází Mateřská škola Klopina. Ve školním roce 2016/2017 ji navštěvovalo 23 dětí, a to
v několika případech i dětí z okolních obcí (kvůli práci rodičů v Klopině). Je třeba zlepšit vnitřní
vybavení mateřské školy, problémem však je získání dotace. V posledních letech byla budova MŠ
zateplena za 3,6 mil. Kč.
Základní škola byla v obci uzavřena v roce 2010 kvůli nedostatku žáků (jednalo se pouze o první
stupeň ZŠ). Nejbližší základní škola, kam dojíždí většina dětí, je v Úsově a má dostatečnou
kapacitu.
V případě středních škol dojíždí žáci zejména do Mohelnice (obchodní akademie, střední
průmyslová škola, střední integrovaná škola), Zábřehu, Uničova a Olomouce.
Zdravotnictví
V obci není ordinace lékaře, pouze na obecním úřadě probíhají rehabilitace. Obyvatelé za
zdravotní péčí dojíždí buď do Úsova, Rohle nebo Mohelnice. Praktický lékař se nachází v Dubicku
a v Rohli.
Sociální péče
V obci není umístěno pobytové zařízení sociální péče, aktivity v oblasti sociální a zdravotní péče
nabízí Charita Zábřeh. V obci nežijí sociálně vyloučené skupiny obyvatel, ani obyvatelé sociálním
vyloučením ohrožení.
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Život v obci, kultura a sport
V obci se nachází obecní knihovna, a to v prvním patře kulturního domu. V roce 2017 evidovala
25 čtenářů a je otevřená každé úterý od 15:30 do 18:00 hod. Knihovna je vybavena novým
nábytkem a nabízí možnost si objednat knihy z Úsova, kde sídlí středisková knihovna.
Kulturní dům má v Klopině různorodé využití. Třikrát do týdne v něm cvičí Sokolové (zejména
volejbal, nohejbal a ping-pong). Jednou týdně působí v kulturním domě hasiči. Občas probíhají
plesy, divadlo a setkání se seniory. Je též možné si kulturní dům pronajmout na svatební hostiny
a další oslavy. Je však třeba řešit vytápění, také vzhledem k rozsáhlosti kulturního domu (má dvě
jeviště).
Mimo akce pořádané ve Venkovském minimuzeu (viz výše), se v Klopině konají pravidelně dětské
dny, hody, lampionové průvody, setkání se seniory, vítání občánků či se lidé dobrovolně zapojují
do akce „Ukliďme Česko“.
V Klopině působí Sbor dobrovolných hasičů Klopina, již zmíněný TJ Sokol Klopina (florbal, tenis,
volejbal, fotbal, posilovna, ping-pong, nohejbal), myslivci (Myslivecký spolek Klopina a Myslivecký
spolek Hubert Klopina) a občanské sdružení „KLOVEL – občané Klopiny a Veleboře pro volný čas“,
které se soustředí na trávení volného času dětí i celých rodin. Hasiči, Sokolové a KLOVEL se mimo
jiné soustředí na práci s dětmi a mládeží.
Ke sportu lze využít tenisové kurty či fotbalové hřiště. Kulturní nabídku zvyšuje letní kino
pořádané Sokoly a možnost promítání v knihovně. Nejbližší „klasické kamenné kino“ se nachází
v Mohelnici a Uničově.
Klopina náleží do Římskokatolické farnosti Úsov, kde je také nejbližší kostel (přímo ve Veleboři je
pouze kaplička). Vlastní hřbitovy mají jak Klopina, tak Veleboř.
V obci se nachází koupaliště.
Informovanost
V Klopině funguje obecní rozhlas, jehož prostřednictvím jsou šířeny informace z obecního úřadu.
Ty jsou dále vyvěšeny na vývěskách a nástěnkách v obchodě, mateřské škole a na úřadě. Třikrát
do roka je obcí vydáván občasník o nákladu 250 ks, který je distribuován všem občanům do
poštovní schránky.

6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Rozloha katastru obce Klopina činí 1 294,68 hektarů. 661,95 ha (51,1 %) z této plochy zaujímají
lesní pozemky. Druhou nejvíce zastoupenou kategorií je zemědělská půda s výměrou 562,58
hektarů, z níž 42,9 % (241,43 ha) představuje orná půda. Podíl orné půdy na zemědělské je v kraji
73,9 % a v ČR 70,5 %, hodnota za obec je tedy výrazně podprůměrná. Ostatní kategorie půdy mají
mnohem menší zastoupení.
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Využití půdy v obci Klopina k 31. 12. 2016
Zastavěná plocha a
Ostatní plocha
nádvoří
4,0%
1,0%
Vodní plocha
0,4%
Orná půda
18,6%

Zahrada
1,5%

Ovocný sad
20,4%

Lesní pozemek
51,1%

Trvalý travní porost
3,0%

Obcí protéká říčka Doubravka. Pramení v severním okraji katastrálního území Veleboř, protéká
zastavěným územím místní části Veleboř i centrální části Klopiny od severu k jihu. Říčka
Doubravka (i se svým bezejmenným levostranným přítokem na jižním okraji Klopiny) je ve správě
státního podniku Povodí Moravy – závod Horní Morava (provoz Šumperk).
Jižním okrajem Veleboře ve směru od východu na západ protéká potok Okenice, který je
levostranným přítokem říčky Doubravky. Na říčce Okenice je vybudována vodní plocha, která je
spolu s říčkou Okenice ve správě státního podniku Lesy České republiky (detašované pracoviště
Šumperk).
Vodní plocha Pod Vyškovcem, situovaná v jižním okraji katastrálního území Klopina na říčce
Doubravce, byla vybudována akciovou společností ÚSOVSKO jako závlahová nádrž. Povodněmi
obec ohrožená není.
Na území obce Klopina se nenachází žádný dobývací prostor, nebo ložiskové území nerostných
surovin. V jihozápadním a na východním okraji se nacházejí čtyři lokality, v nichž v minulosti
probíhala těžba nerostných surovin formou dobývání (poddolovaná území). V územním plánu
nejsou navrženy žádné plochy pro dobývání ložisek nerostů nebo ploch pro jeho technické
zajištění. Nejsou evidována ani žádná sesuvná území.
Zeleň v obci je pravidelně udržována. Mezi obyvateli existuje poptávka po rozšíření kvetoucí
zeleně; ceněny jsou především aleje ke hřbitovu a k myslivecké chatě.
Na území obce se nenachází území zařazená na seznamu ochrany přírody, pouze památný strom
„Dub pod Skalkou“ vyhlášený v roce 1999. Stejně tak nejsou v Klopině registrované významné
krajinné prvky. Na území obce jsou evidovány dvě ekologické zátěže – transformátor DTS 752
Klopina-u koupaliště a skládka TKO označená jako „Svačinova skládka“.
V obci se nachází větší zdroje znečišťování ovzduší, jimiž jsou všechny areály zemědělské
živočišné výroby. V těchto areálech jsou umístěny i pomocné objekty živočišné výroby, tj.
nestájové objekty související s chovem zvířat, mající vliv na čistotu ovzduší. Pro zlepšení kvality
ovzduší bude třeba přísné dodržování technologické kázně při nakládání s živočišnými odpady.
Místními zdroji znečištění jsou lokální topidla na tuhá paliva. Plochy navržené pro bydlení by měly
být plynofikovány, takže jejich realizací by nemělo docházet ke zhoršování kvality ovzduší. Při
ostatní činnosti v území musí být v navazujících správních řízeních zajištěna a učiněna taková
opatření, aby nedocházelo ke zvyšování emisní zátěže v území.
16

Strategický rozvojový plán obce Klopina 2018–2023

Zastavěným územím obce prochází málo frekventované silnice III. třídy, takže hluk nepředstavuje
v obci žádný významnější problém. Také emisní zátěž nedosahuje limitních hodnot. V případě
zvýšení četnosti silniční dopravy by měly být negativní vlivy dopravy (emise, hluk) eliminovány
formou stavebních a dispozičních opatření v rámci jednotlivých objektů situovaných podél silnic.
Obec má od roku 2009 dokončené komplexní pozemkové úpravy. Ty však proběhly pouze
v Klopině, nikoliv ve Veleboři (v této části obce o ně totiž nebyl zájem).

7. SPRÁVA OBCE
Obecní úřad obce Klopina je obecním úřadem se základní působností. Matrika se nachází v Úsově,
stavební úřad v Mohelnici a finanční úřad v Zábřehu.
Zastupitelstvo obce se schází jednou za dva měsíce, má devět členů. V čele obce stojí starosta
a místostarosta. Jsou zřízeny finanční a kontrolní výbory, dále fungují komise výstavby a kulturní
komise.
Budova obecního úřadu není bezbariérově přístupná, jinak však velikost a technický stav
vyhovují. Obec má tři zaměstnance a pravidelně také osoby na veřejně prospěšné práce, které se
věnují údržbě zeleně a veřejného prostoru (v roce 2017 však mnoho zájemců na Úřadu práce ČR
nebylo).
V roce 2011 schválila obec územní plán, který je bez regulativů.
Obec Klopina je součástí Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko a zapsaného spolku MAS
Mohelnicko. Od roku 2006 je partnerskou obcí Klopiny obec Pargny, která leží v severovýchodní
Francii. Partnerství je však spíše formální, konkrétní akce se příliš nedějí.
Hospodaření a majetek obce
Obec Klopina v letech 2013 a 2016 dosáhla přebytků, a to v roce 2013 ve výši 1,3 mil. Kč a v roce
2016 ve výši 2,5 mil. Kč. Přebytky byly použity na splátky půjček a na tvorbu rezerv na běžném
účtu. V letech 2012 (-53 tis. Kč) a 2015 (-183 tis. Kč) se podařilo dosáhnout téměř vyrovnaného
rozpočtu. V roce 2014 pak byl rozpočet deficitní ve výši -4,7 mil. Kč. Deficit byl kryt půjčkou a
z rezerv na běžném účtu. Klopina v posledních 5 letech nezískala žádné nenárokové investiční
dotace.
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Rozpočet obce Klopina v letech 2012–2016
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V letech 2012 až 2016 dominovaly na straně příjmů daňové příjmy. Nedaňové příjmy jsou
nejrůznější poplatky stanovené místní vyhláškou, poplatky za pronájmy majetku obce a úroky.
Z místních poplatků dále obec vybírá poplatek za svoz odpadu, poplatek za psa a poplatek z místa.
Kapitálové příjmy jsou spíše nárazovou a okrajovou záležitostí, kdy obec nejčastěji prodává menší
pozemky občanům nebo podnikatelům na jejich žádost.
Podíl kapitálových (investičních) výdajů souvisí s investičními akcemi. Nejvyšší kapitálové výdaje
tak byly dosáhnuty v roce 2014. Saldo běžných příjmů, což je rozdíl běžných příjmů a běžných
výdajů, představuje částku, kterou obec může použít na investiční výdaje, na spolufinancování
získaných dotací nebo na splácení svých závazků aniž by si musela brát další půjčku nebo prodávat
svůj majetek. Tento ukazatel lze nazvat i tzv. dluhovou kapacitou. Tato dluhová kapacita byla
v letech 2012 až 2016 kladná. Nejvyšší hodnoty dosáhla v roce 2015 (více než 4 mil. Kč), naopak
nejnižší byla v roce 2012 (429 tis. Kč).

Struktura výdajů obce Klopina v
letech 2012–2016

Struktura příjmů obce Klopina v
letech 2012–2016

100%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

2012

0%
2012

2013

Běžné výdaje

2014

2015

2016

Kapitálové výdaje

18

2013

2014

2015

2016

Kapitálové přijmy

Nedaňové příjmy

Přijaté transfery

Daňové příjmy

Strategický rozvojový plán obce Klopina 2018–2023

Z nemovitostí vlastní obec budovu obecního úřadu, budovu mateřské školy, budovu Venkovského
minimuzea, kulturní dům, kapli sv. Antonína ve Veleboři, budovu bývalého obecního úřadu ve
Veleboři (využívá se pouze při konání voleb a jako prostor pro vydávání obědů), hasičárnu ve
Veleboři, objekt koupaliště, budovu ČOV a budovu garáží, kde parkuje obecní traktor.
Z techniky pro účely údržby obce má Klopina sekačku a dva traktory s tím, že jeden z nich má plné
příslušenství.
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A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
SWOT ANALÝZA
Silné a slabé stránky vyplývají ze zpracované charakteristiky obce. Příležitosti a ohrožení jsou vnější
vlivy, které mohou obci pomoci, nebo se kterými se bude muset obec vypořádat.
















SILNÉ STRÁNKY
(pozitiva, rozvojové faktory)
vysoká podnikatelská aktivita
(nadprůměrný počet ekonomicky aktivních
subjektů na obyvatele)
dva obchody s potravinami přímo v Klopině
nízká nezaměstnanost
nejsou evidovány žádné brownfieldy
realizovaná intenzifikace ČOV, uskutečněná
výměna vodovodního řádu
obec plynofikována, vyhovující stav
trafostanic pro distribuci elektrické energie
poměrně dobré napojení na železnici
prostřednictvím autobusových spojů
docházková vzdálenost na autobusové
zastávky do 500 metrů
obec vybavena mateřskou školou, obecní
knihovnou, kulturním domem, Venkovským
minimuzeem, tenisovými kurty a fotbalovým
hřištěm
funkční rozhlas a vydávání občasníku
obecním úřadem
žádná sesuvná území na katastru obce,
naopak pravidelně udržovaná zeleň
schválený územní plán
kladné saldo běžných příjmů (dluhová
kapacita) v posledních letech
PŘÍLEŽITOSTI
(co se děje, či bude dít kolem nás a my to
můžeme využít)

SLABÉ STRÁNKY
(negativa, problémy)
 pokles počtu obyvatel (zejména přirozeným
způsobem = narození vs. zemřelí)
 vysoký průměrný věk i index stáří
 neexistence volných pozemků či objektů pro
podnikání
 chybějící obchod s potravinami v místní
části Veleboř
 existence staré ekologické zátěže Svačinova
skládka
 některé části silnic III. třídy vyžadující
opravy
 neexistence přímého spoje z Úsova do
Veleboře
 neexistence obecních bytů
 nedostatečné vybavení mateřské školy
 problém vytápění kulturního domu a jeho
celkového využití
 lokální topidla na tuhá paliva a areály
zemědělské výroby, které znečisťují životní
prostředí
 nerealizované komplexní pozemkové
úpravy v místní části Veleboř
 budova obecního úřadu není bezbariérově
přístupná
OHROŽENÍ
(co se děje, či bude dít kolem nás a my se
s tím budeme muset vypořádat)

 dotační zdroje z národních a evropských
programů
 rostoucí poptávka po regionálním
zemědělství a s tím spojený rozvoj
společností
 elektronizace / digitalizace státní správy
(odpadne nutnost dojížďky na úřady)

 další demografické stárnutí obyvatelstva a
nepřipravenost zdravotní a sociální péče na
tyto změny
 přeměna většího množství domů v obci na
rekreační chalupy
 nedostatek dotačních zdrojů pro
modernizaci technické infrastruktury
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 rozvoj domácího cestovního ruchu
(agroturistika, cykloturistika atd.)
 posílení trendu třídění odpadů v české
populaci
 rozvoj cyklodopravy, spolujízdy a dalších
alternativních a šetrných způsobů dopravy
 rozvoj fenoménu spolkové činnosti a
dobrovolnictví; udržování místních tradic a
folklóru
 zvýšený zájem samospráv o registraci
významných krajinných prvků
 vytváření skutečně fungujících (ne pouze
formálních či jednorázových) svazků obcí,
místních akčních skupin a partnerství mezi
obcemi

 nízká preference údržby a opravy silnic III.
třídy v Klopině ze strany Správy silnic
Olomouckého kraje
 omezení počtu autobusových spojů ze
strany dopravce, resp. krajského úřadu
 hrozba nezapojování se nově přistěhovalých
do života obce, pojetí nového domova
jakožto „noclehárny“
 trend koncentrace sociálně vyloučených a
sociálním vyloučením ohrožených obyvatel
ve venkovských sídlech
 zvyšující se míra motorizace /
automobilizace ve společnosti a s tím
spojené negativní dopady na životní
prostředí a bezpečnost dopravy

ANALÝZA PROBLÉMŮ A POTŘEB
Analýza problémů a potřeb obce je zpracována na základě analytické části SRP, jednání se
starostkou obce a poznatků získaných v rámci tvorby Strategického rozvojového plánu obce
Klopina na roky 2016–2031. Jednotlivé problémy a rozvojové potřeby území charakterizuje
SWOT analýza území, kde se shrnuje silné a slabé stránky území, ale také příležitosti a hrozby do
budoucna.
Cílem analýzy problémů a potřeb je identifikace hlavních problémů obce a uvedení potřeb
směřujících k řešení těchto problémů. Analýza se dále zaměřuje posouzení trendů spojených
s problémovými a rozvojovými oblastmi hospodářského a sociálního a environmentálního vývoje
území v relevantním časovém období.
Níže jsou uvedeny problémy seskupené do problémových oblastí.
Problémová oblast

Příčina problému

Potřeba

- pokles počtu obyvatel a jejich
stárnutí

- počet zemřelých
převyšuje počet
narozených a počet
vystěhovalých převyšuje
počet přistěhovalých

- vymezení pozemků pro
výstavbu domů a zahájení
výstavby

- téměř nulová výstavba
domů v posledních letech
- neexistence obecních
bytů
- nedostačující občanská
vybavenost, snížená kvalita
života obyvatel

- chybějící obchod
s potravinami v místní
části Veleboř
- nedostatečné vybavení
mateřské školy

21

- zřízení a vybudování nových
provozoven nebo využití
volných ploch ve stávajících
výrobních areálech
- podpora drobného podnikání
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- problém vytápění
kulturního domu a jeho
celkového využití
- neexistence volných
pozemků či objektů pro
podnikání
- znečišťování životního
prostředí

- využívání lokální topidla
na tuhá paliva

- osvěta mezi obyvateli

- nevyhovující dopravní
infrastruktura

- některé části silnic III.
třídy vyžadující opravy

- vyjednávání s krajem o
opravách silnic
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NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 VIZE ROZVOJE
Vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce. Vize stanoví, jak by obec měla
v budoucnu ideálně vypadat. Naplnění vize bude dosaženo realizací několika
navazujících střednědobých strategických rozvojových plánů.
VIZE OBCE KLOPINY 2031
Obec je vedena otevřeně, nakládá s dostatečnými finančními zdroji. Spolupracuje s Úsovsko, a.s. a
ostatními podnikateli ve veřejném zájmu.
Občané cítí odpovědnost ke své obci. Obec vytváří příležitosti a podmínky pro podnikání.
Má vybudovanou funkční a bezpečnou infrastrukturu a sítě.
Společenské zázemí je využíváno občany. Funguje komunitní škola s širokou účastí napříč
generacemi. Lidé se účastní aktivit spolupracujících spolků.
Obec se chová šetrně k životnímu prostředí.
Obec Klopina jsou atraktivní pro obyvatele i návštěvníky.

B.2 ROZVOJOVÁ OBLAST, OPATŘENÍ A AKTIVITY
Aktivity představují konkrétní projekty a činnosti, které budou v období platnosti
rozvojového plánu realizovány. Aktivity jsou seskupeny do opatření (tematicky
zaměřených okruhů činností).
Rozvojová oblast (priorita) slouží jako seskupení opatření do tematických oblastí.
U aktivit bude dle potřeby a dostupných informací uveden komentář k jejich realizaci,
předpokládaný termín realizace, případně odhad nákladů.
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Přehled rozvojových oblastí a opatření
1. Správa obce, financování, podnikání, zaměstnanost
•1.1 Průběžně zlepšovat informovanost občanů ze strany obce
•1.2 Využívat možnosti pronájmu obecního majetku buď podporou podnikatelů,
nebo pro finanční výnos.
•1.3 Podporovat rodiny a vytvářet pro ně podmínky
•1.4 Vtahovat seniory do života obce
•1.5 Vytvářet podmínky a prostředí pro rozvoj aktivit občanů, spolků a
občanských skupin pro budování sounáležitosti s obcí a místní identity
2. Infrastruktura a doprava
•2.1 Řešení bezpečnosti dopravy
•2.2 Zajišťovat stavební pozemky pro RD a jejich zasíťování
•2.3 Hledat místa setkávání se zapojením komunity občanů
•2.4 Využívat a rekonstruovat budovy v majetku obce pro vzdělávací
infrastrukturu a zázemí
•2.5 Rekonstruovat a rozšiřovat inženýrské sítě, zejména vodovod, kanalizaci a
datové sítě
•2.6 Zabývat se bydlením seniorů v obci
3. Komunitní rozvoj, kvalita života a celoživotní učení
•3.1 Založit a rozvíjet komunitní školu pro celoživotní učení dle potřeb komunity
s výhledem obnovení základní školy v obci
•3.2 Motivovat občany, zájmové skupiny a spolky k činnostem ve veřejném
prostoru a pomáhat při návrhu a realizaci projektů
•3.3 Vyhledávat a podporovat vedoucí pravidelných zájmových činnosti zejména
dětí a mládeže a oceňovat práci aktivních a iniciativních občanů
•3.4 Podporovat a iniciovat spolupráci spolků a různých zájmových i věkových
skupin mezi sebou
•3.5 Zapojovat seniory do života obce a využívat v rozvoji jejich zkušeností
•3.6 Obnovovat tradice a zavádět tradice nové
4. Životní prostředí, krajina, odpady, zemědělství a turistika
•4.1 Zapojovat zemědělce do aktivní péče o krajinu, životní prostředí a přírodní
zdroje
•4.2 Zpracovat a realizovat dlouhodobou koncepci výsadby a údržby zeleně
uvnitř obce
•4.3 Využívat komunitní školu pro vzdělávání občanů v péči o životní prostředí,
nakládání s odpadem a uchování přírodních zdrojů, zejména ovzduší, půdy a
vody
•4.4 Motivovat občany k ekologickému chování
•4.5 Rozvíjet ve spolupráci se zemědělci odpadové hospodářství v obci
•4.6 Zvyšovat energetickou nezávislost obce
•4.7 Zvyšovat zajímavost obce pro návštěvníky využíváním tradice ovocnářství,
budováním naučných stezek, cyklostezek, výhledů a historických cest v
extravilánu (okolí) obce
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OPATŘENÍ A AKTIVITY
1. Správa obce, financování, podnikání, zaměstnanost
Ideální stav v roce 2023:
Dotační možnosti a další zdroje finančních prostředků jsou maximálně využívány. Je udržován stabilní a vyvážený rozpočet obce. Důvěra
občanů k obci se zvyšuje. Spolupráce s Úsovsko, a.s. funguje na základě vzájemné výhodnosti. Životní podmínky občanů jsou zlepšovány.
1.1 Průběžně zlepšovat informovanost občanů ze strany obce
Název aktivity

Termíny

Zavést tištěný zpravodaj

Garance

Náklady
(v tis.)

2018

Rozšiřovat možnosti nového webu

průběžně

Vnější zdroje
financování

Komentář

-

Tištěný zpravodaj má dobrou odezvu. Nemá ho však
kdo psát. Problém je i s nápady na obsah. V současné
době vychází 2x ročně informátor o akcích a činnosti
spolků. Uvažuje se o častějším vydávání zpravodaje.

-

Rozšíření množství informací na webu obce.
Informování by mělo být častější. Vhodná by byla
rekapitulace, co se za posledního např. ¼ roku
udělalo.

1.2 Využívat možnosti pronájmu obecního majetku buď podporou podnikatelů, nebo pro finanční výnos
Název aktivity
Provést revizi smluv
zemědělské půdy

Termíny
pronájmu

Garance

Náklady
(v tis.)

2018

Propagace budov a majetku obce
k pronájmu
Najít využití pro bývalý obecní úřad
ve Veleboři

-
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Vnější zdroje
financování

Komentář

-

Revize smluv pronájmu obecních budov již byla
provedena.

-

Sepsat seznam obecních budov k pronájmu včetně
fotografií a umístit ho na web obce

-

¾ budovy se nalézají v soukromém vlastnictví, ¼ je
v obecním vlastnictví. Jedná se o dvě místnosti. Byl
zde zavřený obchod. V případě zájmu by se mohla
zřídit hospoda. Mezi další návrhy patří zřídit zde
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Název aktivity

Termíny

Garance

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář
promítací místnost, případně sem přestěhovat obecní
úřad.

1.3 Podporovat rodiny a vytvářet pro ně podmínky
Název aktivity

Termíny

Garance

Náklady
(v tis.)

Rekonstrukce bývalé základní školy

Vnější zdroje
financování

Komentář

OP ŽP

Zateplení. Okna jsou již vyměněná. Pro přesunutí
obecního úřadu by vrch budovy sloužil jako
minimuzeum. Objekt je již částečně opravený,
důležitost je proto nízká.
Vytvořit místo pro setkávání a spojené akce klubu
maminek, seniorů a mládeže. Může sloužit i pro
setkávání důchodců. V současné době se v patru
školy nachází skladové prostory, malá tělocvična, část
jídelny. Byla by potřeba velká rekonstrukce, všechno
je původní. Knihovna by se mohla přesunout do
přízemí školky.

Využití patra školky pro komunitní
školu

1.4 Vtahovat seniory do života obce
Název aktivity

Termíny

Garance

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář
Zavést častější setkávání seniorů. Zeptat se přímo
seniorů, co by chtěli dělat.

Podpora aktivit seniorů

Schopní senioři by mohli do zastupitelstva přímo
kandidovat.

Oslovit seniory do zastupitelstva
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1.5 Vytvářet podmínky a prostředí pro rozvoj aktivit občanů, spolků a občanských skupin pro budování sounáležitosti s obcí a
místní identity
Název aktivity

Termíny

Garance

Náklady
(v tis.)

Rekonstrukce kulturního domu

Vnější zdroje
financování

Komentář

OP ŽP

Jedná se zejména o zateplení a vytápění. Kulturní
dům má v současné poměrně době nízké využití. Je
nevytápěný. Koná se zde setkání s důchodci, 3 plesy
ročně, svatby, narozeniny. V kulturním domě by
mohla být nová posilovna, lepší zázemí pro ping pong
a volejbal.
Pro setkávání lidí je možné využít patro školky nebo
muzeum. Na jednání zastupitelstva chodí 5–10 lidí

Provádět setkání občanů
Realizovat
soutěže

občanské

Chybí dobrovolníci na pořádání akcí a soutěží. Mezi
další uvažované soutěže patří soutěž v pečení,
soutěž o nejhezčí předzahrádku, pokračování
v konání olympiády.

celoobecní

2. Infrastruktura a doprava
Ideální stav v roce 2023:
Infrastruktura pro bydlení, vzdělávání a setkávání je budována dle potřeb občanů. Dopravní infrastruktura v obci je postupně vytvářena a
udržována. Bezpečnost se postupně zlepšuje.
2.1 Řešení bezpečnosti dopravy
Název aktivity
Výstavba
Klopina

cyklostezky

Veleboř

Termíny

Garance

Náklady
(v tis.)

>
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Vnější zdroje
financování

Komentář

IROP

V pátek, v sobotu i neděli jezdí hodně kol. Jezdí se i s
dětmi na výlet. Alternativní vedení cyklostezky je po
současné cestě, boční cestou kolem včelína a kolem
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Název aktivity

Termíny

Garance

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář
rybízu. Přímá cesta zbytečně zabírá zemědělskou
půdu. Doplnit cyklostezku do územního plánu.

Výstavba cyklostezky Klopina > Úsov

Řešení bezpečnosti u spodní
křižovatky

IROP

Od Úsova už se projektuje. Je zde celkem 15 vlastníků
pozemků. Při realizaci cyklostezky by se položil
optický kabel. Doplnit cyklostezku do územního
plánu.

IROP

Jedná se o silnici ve správě kraje. Projednat se
správou silnic. Obec může uspořádat petici a tlačit na
vyřešení nebezpečné situace. Příkladem špatné praxe
je řešení křižovatky v Úsově. Jako jedno z řešení se
nabízí kruhový objezd s přechodem nebo ostrůvek.
Bylo by vhodné nechat naprojektovat varianty a o
nich následně rozhodovat. Z autobusové zastávky zde
lidé chodí prostředkem křižovatky. Byl by zde
potřeba přechod. Hodilo by se zde i zúžení. V jednu
chvíli jsou zde i 4 autobusy. Je zde špatně vyřešená
zastávka.
V horní části se parkuje na cestě. Vlastníci
automobilů by měli parkovat na svých zahradách.

Řešení parkování na Veleboři
Iniciace opravy cesty do Mohelnice

Cesta do Mohelnice, která je ve správě kraje je ve
špatném stavu. Mostky do Stavenice jsou ve špatném
stavu.

Oprava mostku pod Vyškovcem

Mostek pod Vyškovcem je v havarijním stavu. Existují
zde majetkové nesrovnalosti. Obec dostala mostek do
péče. Opravit mostek a umístit zde zákaz vjezdu
těžších vozidel. Jedná se o důležitý přístup na pole.
V cestě jsou díry a špatně nasvětlený průjezd mezi
bytovkama.

Oprava cesty mezi bytovkama
Regulace rychlosti na cestě na Holubici

Omezit rychlost na 40 km/h.
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2.2 Zajišťovat stavební pozemky pro RD a jejich zasíťování
Název aktivity

Termíny

Garance

Náklady
(v tis.)

Nákup a zasíťování pozemků pro
výstavbu rodinných domů

Vnější zdroje
financování

Komentář

OP ŽP

Vyjednávat s vlastníkem pozemků o prodeji. Stavební
parcely existují i ve Veleboři, jedná se o 6 parcel
v obecním vlastnictví.

Vnější zdroje
financování

Komentář

IROP
OP Z

Vytvořit místo pro setkávání a společné akce klubu
maminek, seniorů a mládeže. Může sloužit i pro
setkávání důchodců.

Provést urbanistickou studii obce
2.3 Hledat místa setkávání se zapojením komunity občanů
Název aktivity

Termíny

Garance

Náklady
(v tis.)

Zavést komunitní školu (KŠ) v budově
mateřské školy
Komunitní zapojení občanů
projektů na místa setkávání

do
Zbourat zeď vedle obecního úřadu a směrem k
rybízu vytvořit na jejím místě parčík, místo pro
setkávání.

Vytvoření obecního parku
Doplnění laviček
místech obce

na

vybraných

Vytipování míst pro umístění laviček. Zejména
směrem na Holubici a na spodním konci.
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2.4 Využívat a rekonstruovat budovy v majetku obce pro vzdělávací infrastrukturu a zázemí
Název aktivity

Termíny

Garance

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komunitní škola (KŠ) v mateřské škole

Komentář
Vytvořit místo pro setkávání generací.
Mateřská škola je hlavní prioritou obce. Oprava
interiéru školky. Školní zahrada je ve špatném stavu.
Je potřeba opravit vodu, elektřinu a potrubí.

Rekonstrukce mateřské školy

2.5 Rekonstruovat a rozšiřovat inženýrské sítě, zejména vodovod, kanalizaci a datové sítě
Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář

Oprava kanalizace

OP ŽP

Kanalizace netěsní. Kanalizace je ve špatném stavu
v celé obci.

Oprava vodovodu

OP ŽP

Jedná se zejména o přivaděč na Veleboři. Vodovod je
ve špatném stavu v celé obci.

Název aktivity

Termíny

Garance

Vyřešit poruchové osvětlení obce
V úseku z Úsova do Klopiny. ADSL je v obci příliš
pomalé z důvodu větší vzdálenosti od uzlu.
Bezdrátový internet je příliš nespolehlivý.

Položit optický kabel
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2.6 Zabývat se bydlením seniorů v obci
Název aktivity

Termíny

Garance

Náklady
(v tis.)

Přestavba obecního úřadu na sociální
byty

Vnější zdroje
financování

Komentář

IROP

Celkem je v plánu 12 bytů. Celý úřad by se musel
předělat. Obecní úřad by se přemístil do muzea, čímž
by se vyřešila i bezbariérovost. Klubovna hasičů by se
přemístila do kulturního domu. Obecní úřad by po
přesunutí nebyl úplně ve středu. Zajistilo by se tím
částečně bydlení pro osoby v bytové nouzi (např.
seniory). Jako příklad může sloužit komunitní dům
v Dubicku.

Analýza potřeb pro bydlení seniorů

Kromě obecního úřadu by se byty pro seniory daly
vybudovat i v případě přemístění hasičárny.

Spolupracovat mezi obcemi v rámci
sociální péče

Obec Klopina v současné době dává charitě dar ve
výši 15 000 ročně. Potřební po potvrzení od lékaře
mohou využívat terénní sociální péči.
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3. Komunitní rozvoj, kvalita života a celoživotní učení
Ideální stav v roce 2023:
Sousedské a mezigenerační vztahy jsou prostřednictvím aktivit spolupracujících spolků a celoživotního učení zlepšovány. Za aktivního
zapojení občanů jsou navrhována a budována místa pro setkávání. Je iniciován a podporován zájem lidí o dění a život v obci a zapojování
občanů do správy obce.
3.1 Založit a rozvíjet komunitní školu pro celoživotní učení dle potřeb komunity s výhledem obnovení základní školy v obci
Název aktivity

Termíny

Garance

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář

Opakující se analýza potřeby základní
školy
Založení komunitní školy (KŠ) s
aktivním zapojením občanů do tohoto
spolku

OP Z

3.2 Motivovat občany, zájmové skupiny a spolky k činnostem ve veřejném prostoru a pomáhat při návrhu a realizaci projektů
Název aktivity

Termíny

Garance

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář
Venkovní posilovací stroje, u-rampu, venkovní
parkour.

Postavit menší multifunkční hřiště

Úprava stávajících hřišť a 2 tenisových kurtů. Ve
školce chybí na zahradě houpadlo, prolézačky. Hřiště
na volejbal je ve špatném stavu.

Doplnění možností pro sportovní
vyžití obyvatel
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3.3 Vyhledávat a podporovat vedoucí pravidelných zájmových činnosti zejména dětí a mládeže a oceňovat práci aktivních a
iniciativních občanů
Název aktivity

Termíny

Garance

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář

Podpora dobrovolnické činnosti
Mládež v obci není aktivní. Rodina netlačí mládež do
aktivit, děti a mládež se neúčastní života v obci.

Diskusní setkání s mládeží obce

3.4 Podporovat a iniciovat spolupráci spolků a různých zájmových i věkových skupin mezi sebou
Název aktivity

Termíny

Garance

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář

Burza nápadů spolků
Přesgenerační aktivity (prarodiče s
vnoučaty)

OP Z

Senioři jako lektoři v komunitní škole
(KŠ)

OP Z

3.5 Zapojovat seniory do života obce a využívat v rozvoji jejich zkušeností
Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář

Zapojení seniorů do činnosti klubu
maminek

OP Z

Zaměření na méně náročné aktivity, např. hraní
karet. Na turistické výlety nejsou tolik zdatní.

Realizace společných akcí seniorů a
mládeže

OP Z

Název aktivity

Termíny

Garance
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3.6 Obnovovat tradice a zavádět tradice nové
Název aktivity

Termíny

Garance

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář
Problém je s nočním klidem. Po 22:00 musí být v obci
klid. Zavedení dalších kulturních akcí. Informovat o
akcích v obci. Zpravidelnit setkávání se seniory.

Podpora kulturních akcí v obci

4. Životní prostředí, krajina, odpady, zemědělství a turistika
Ideální stav v roce 2023:
Kulturní krajina a životní prostředí v obci a jejím okolí je udržována. S přírodními zdroji, zejména půdou a vodou je nakládáno jako s
nenahraditelným majetkem všech. Je iniciována spolupráce a vzdělávání občanů v odpadovém hospodářství, v péči o životní prostředí,
především o ovzduší a vodu. Jsou vytvářeny podmínky pro zvýšení návštěvnosti obce stejně jako zvýšení její atraktivity pro mladé a nové
obyvatele.
4.1 Zapojovat zemědělce do aktivní péče o krajinu, životní prostředí a přírodní zdroje
Název aktivity

Termíny

Garance

Náklady
(v tis.)

Podpora ekologického zemědělství

Vnější zdroje
financování

Komentář

PRV
Zvýšit průchodnost krajiny. Jednat o optimalizaci
oplocení sadů. Řešit průjezdnost cest. Jednat o
zrušené zaplocení cesty, která je pod nájemní
smlouvou. Pokusit se o domluvu.

Vstoupit v jednání se zemědělci o
optimalizaci oplocení v krajině
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4.2 Zpracovat a realizovat dlouhodobou koncepci výsadby a údržby zeleně uvnitř obce
Název aktivity

Termíny

Garance

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář

Zpracovat pasport zeleně
Realizace komplexních pozemkových
úprav ve Veleboři

PRV

4.3 Využívat komunitní školu pro vzdělávání občanů v péči o životní prostředí, nakládání s odpadem a uchování přírodních zdrojů,
zejména ovzduší, půdy a vody
Název aktivity

Termíny

Garance

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář

Garance

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář

4.4 Motivovat občany k ekologickému chování
Název aktivity

Termíny

Rozvíjení systému třídění odpadu

OP ŽP

Optimalizace rozmístěné kontejnerů
4.5 Rozvíjet ve spolupráci se zemědělci odpadové hospodářství v obci
Název aktivity

Termíny

Garance

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář
Informovat občany, jak správně třídit odpad. Objevují
se problémy s vyhazováním pytlů nebo palet do
bioodpadu

Osvětová akce o třídění odpadu
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Název aktivity

Termíny

Garance

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář
Je na zvážení, zda přes léto nejezdit jednou za 14 dní.
V parných měsících odpad začne rychleji zapáchat.
Naopak pokud se popelnice vyváží jednou za měsíc,
lidé odpad více třídí.

Zvážit zkrácení intervalů vývozu
popelnic v letních měsících

4.6 Zvyšovat energetickou nezávislost obce
Název aktivity

Termíny

Garance

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář

Do budoucna uvažovat o energetické nezávislosti
obce. Realizovat exkurze do obcí, kde existují dílčí
Podpora energetické nezávislosti obce
opatření pro energetickou nezávislost (např.
Hostětín, Kněžice apod.) pro čerpání dobré praxe.
4.7 Zvyšovat zajímavost obce pro návštěvníky využíváním tradice ovocnářství, budováním naučných stezek, cyklostezek, výhledů
a historických cest v extravilánu (okolí) obce
Název aktivity

Termíny

Garance

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář

PRV

Ve spolupráci se zemědělci.

Zřídit informační cedule o tradici
ovocnářství
Vytyčit naučnou stezku ke Švédským
šancím a k Vlčím jámám
PRV = Program rozvoje venkova
OP ŽP = Operační program Životní prostředí
IROP = Integrovaný regionální operační program
OP Z = Operační program zaměstnanost
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B.3 PODPORA REALIZACE DOKUMENTU
Za koordinaci činností spojených se strategickým rozvojovým plánem (dále jen plán) obce je
zodpovědný starosta.
Sledování a vyhodnocování plnění plánu provádí zastupitelstvo obce ve spolupráci se starostou
obce a finančním výborem.
Návrh aktualizací plánu (zejména úpravy termínů a nákladů a finančního plánu – rozložení
nákladů v jednotlivých letech realizace) připravuje zastupitelstvo obce v úzké součinnosti se
starostou a s finančním výborem s ohledem na vyhodnocení plnění v předchozím roce a ve vazbě
na tvorbu rozpočtu na následující rok.
Plán je závazným podkladem pro rozhodování zastupitelstva obce a pro činnost
jednotlivých orgánů obce. Organizace/osoby uvedené ve sloupci garance u jednotlivých aktivit
zodpovídají za zajištění realizace příslušné aktivity (tj. aktivitu nemusí přímo realizovat, ale
mohou na realizaci pouze dohlížet, iniciovat započetí realizace apod.).
Plán je závazným podkladem pro přípravu rozpočtu obce.
Základní činnosti spojené s realizací plánu jsou v průběhu kalendářního roku rozloženy
následovně:
Měsíc

Činnosti

Kdo udělá

Září

Vyhodnocení stávajícího plnění v daném roce a návrh
aktualizace

zastupitelstvo obce

Říjen /
listopad

Projednání návrhu aktualizace na zastupitelstvu obce
Provázání plánu a rozpočtu na následující rok (rozpočet
zohlední stav plnění plánu, v plánu se upraví částky a
harmonogram dle návrhu rozpočtu)

zastupitelstvo obce

Prosinec

Schválení návrhu aktualizace
(spolu se schválením návrhu rozpočtu)

zastupitelstvo obce

Průběžně

Sběr podnětů a aktuálních informací

starosta,
zastupitelstvo obce

Vyhodnocení plnění plánu obsahuje u jednotlivých aktivit následující informace:
–

Stav realizace: splněno / v realizaci dle plánu (využíváno zejména u víceletých aktivit) /
v realizaci (ale později / dříve oproti plánu) / nerealizováno.

–

Skutečné náklady.

–

Dle potřeby komentář ke stavu realizace – zejména zdůvodnění proč aktivita nebyla
realizována dle plánu, dále i např. zkušenosti z realizace, které by mohly být využity.

Stav realizace lze v tabulce s přehledem aktivit vyjádřit zabarvením (např. zelená = splněno,
oranžová = v realizaci).
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Aktualizace plánu bude probíhat obvykle 1x ročně. Návrh aktualizace zpracovává zastupitelstvo
obce v úzké součinnosti se starostou obce a finančním výborem. Návrh aktualizace musí být
projednán a schválen zastupitelstvem obce.
Při roční aktualizaci budou vždy aktuální situaci přizpůsobeny následující údaje:
–

Termíny.

–

Náklady.

V případě potřeby je možné vyřadit plánovanou aktivitu nebo doplnit aktivitu novou.
Návrh aktualizace bude obsahovat přehled provedených změn. Na jeho základě bude vytvořena a
zveřejněna aktuální podoba plánu.
Aktualizace plánu probíhá z technického hlediska následovně:
Podkladem pro aktualizaci jsou tabulky se specifikací aktivit (přímo v návrhové části plánu,
nebo v přehledové tabulce v MS Excel).
V tabulkách se žlutým podbarvením zvýrazní aktualizované údaje, resp. doplněné aktivity.
Červeně se potom podbarví aktivity, jejich realizace se již nepředpokládá.
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