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Úvodní slovo 

Program rozvoje obce Závišice je střednědobý dokument určující hlavní směry 

rozvoje obce pro období 2019–2028. Jeho cílem je vytyčit priority, které budou              

pro rozvoj obce největším přínosem. Hlavní přínos strategického plánování spočívá   

v tom, že pomáhá jasně si uvědomit žádoucí směry dlouhodobého vývoje. Dále 

soustřeďuje úsilí a zdroje na řešení klíčových problémů. Ukazuje, jak se připravit            

na budoucí vývoj vnějších podmínek, jak minimalizovat negativní dopad hrozeb             

a maximálně zužitkovat příležitosti, jež se mohou v budoucnosti objevit a vytváří 

základ pro rozhodování o prioritách obce. 

Dokument bude sloužit jako podklad při rozhodování zastupitelstva týkající se 

rozvoje Závišic. Jde o materiál otevřený, který je možno na základě dalších poznatků 

a postupem času adaptovat. Úprava programu rozvoje se obvykle děje v závislosti            

na průběhu a výsledcích realizace, na vývoji situace v obci a na změnách ve vnějším 

prostředí. 

Nedílnou součástí pro budoucnost obce, je aktivita občanů, kdy je třeba brát zřetel             

na požadavky a priority, které jsou nezbytné pro rozvoj a podstatných pro život 

v obci. 

         Ladislav Lípový 

            starosta obce 

 

 

Program rozvoje obce Závišice v kontextu rozvoje Moravskoslezského kraje 

 

 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2019–2028 definuje 

rozvojovou vizi kraje a pět globálních strategických cílů, které jsou dále 

rozpracovány do specifických strategických cílů. 

Moravskoslezský kraj si ve svých schválených strategických dokumentech vyššího 

územního samosprávného celku mimo jiné předsevzal globální strategické cíle:  

1) Konkurenceschopná, inovačně založená ekonomika 

2) Vysoká zaměstnanost a sociální inkluze – příležitost pro všechny 

3) Vzdělaná společnost aktivních a sebevědomých obyvatel 

4) Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro život, práci a návštěvu 

5) Efektivní správa veřejných věcí 

Obsah tohoto dokumentu s danými cíli určuje, že Moravskoslezský kraj bude 

regionem s rozvíjející se ekonomikou a rostoucí životní úrovní svých obyvatel.  

V rámci rozvoje kraje bude aktivně, efektivně a v souladu s principy udržitelného 

rozvoje využíván a rozvíjen potenciál a zdroje kraje.  

Bude dynamicky se rozvíjejícím, ekonomicky výkonným a konkurenceschopným 

regionem… při respektování různorodosti přírodních, historických, sociálních, 

kulturních a ekonomických podmínek jednotlivých částí kraje a při vyváženém 

rozvoji městských i venkovských oblastí.  
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 Program rozvoje obce Závišice je základním dokumentem a vizí samosprávy              

pro řízení rozvoje obce v budoucnosti. Na základech zkušeností zastupitelů, aktivit              

a požadavků občanů pojmenovává cíle a navrhuje konkrétní projekty. 

 Program rozvoje obce je v souladu s celostátní koncepcí, jako je Národní 

rozvojový plán a Strategie regionálního rozvoje ČR.  

 

 

 

 

Metodika zpracování 

 

 Na zpracování programu obce se podíleli členové zastupitelstva obce                   

a dále členové komisí a výborů.  

 K programu rozvoje obce se dále vyjádřili a na jeho zpracování se svými 

připomínkami a aktivitami podíleli členové aktivních spolků a společenských 

organizací, které v obci působí. 

 

 Základem pro zpracování bylo definování stávajícího stavu obce. V každé 

oblasti byl zhodnocen stávající stav a popsány trendy vývoje v období posledních let.  

 

 Dalším krokem ve zpracování programu rozvoje obce bylo zpracování analýzy, 

která měla za úkol popsat příležitosti rozvoje obce nebo jeho ohrožení a dále silné              

a slabé stránky obce.  

 Podle výsledků analýzy byly voleny takové cíle a záměry, které přispějí                   

k rozvoji obce Závišice. U jednotlivých cílů a záměrů jsou dále popsány 

předpokládané termíny projektování a realizace, financování a spoluúčast na něm            

a dále očekávaný výsledek.  

 

 Podle očekávaných výsledků je možné v souhrnu definovat, kam by mělo 

směřovat plnění programu rozvoje obce. 

 Obec Závišice by se i do budoucna měla rozvíjet jako obec: občansky 

vybavená, s dostatečnými pracovními příležitostmi a vyváženým rozvojem, klidná            

a bezpečná, ekologicky progresivní a čistá, s možností sportovních a odpočinkových 

aktivit, podporující aktivity svých občanů a spolkový život a ohleduplně využívající 

okolní přírodu.  

  

 Uvedený postup a realistické zpracování programu bylo zvoleno s důrazem               

na jeho budoucí praktické využití. 
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Závěry ze situační analýzy současného stavu obce Závišice  

 

1. Dostupnost a poloha obce, kontakty a spolupráce se samosprávou, základní 

charakteristika 
 

− Závišice jako celek  

− blízkost větších měst – Kopřivnice, Nový Jičín 

− dostupnost Ostravy – 30 km  

− stabilizovaný či narůstající počet obyvatel  

− nárůst bytové výstavby v posledních letech  

− obec je členem: Dobrovolného svazku obcí „Sdružení povodí Sedlnice“, 

Dobrovolného svazku obcí „SOMPO 2016“, Svazu místních samospráv a členem 

místní akční skupiny MAS Lašsko. 

 
2. Doprava, technická infrastruktura a bydlení   
 

− neuspokojivý stav páteřní komunikace v majetku kraje 

− z části neuspokojivý stav místních komunikací a chodníků, především chybějící 

části chodníků v oblasti na Pasekách k napojení na Kopřivnici. 

− špatný stav veřejného osvětlení 

− potřeba zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce 

− absence oddílné splaškové kanalizace v obci 

− obec nemá k dispozici objekt bydlení pro seniory (DPS, chráněné bydlení, atd.) 

− zájem občanů o získání domů či pozemků určených k zástavbě v Závišicích  

je vyšší než nabídka 

 
3. Místní ekonomika a podnikání  
 

− místní podnikatelské subjekty mají jen velmi malý vliv na stav zaměstnanosti  

v obci 

− většina práceschopných obyvatel dojíždí za prací do okolních měst a obcí 

− aktuální míra nezaměstnanosti k datu 31.10.2018 je 1,93%, což je méně 

než okresní průměr 2,73% 

− rozpočet obce se stabilními daňovými příjmy a relativně nízkými dotacemi  

− vysoký podíl běžných výdajů oproti investičním výdajům rozpočtu obce  

 
4. Školství a sport 
  

− kapacita mateřské školy je plně naplněna – kapacita 45 dětí 

− základní škola s dostatečnou kapacitní rezervou 1- 5 ročník 

− Spolek rodičů při Základní škole a Mateřské škole Závišice, z. s.  

− přiměřený stav stávající tělocvičny při ZŠ, dle možností obce 

− absence venkovní učebny pro školu a zastřešeného zázemí pro rodiče s dětmi           

a návštěvníky víceúčelového sportovního areálu 
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− v obci se nachází: 1 fotbalové hřiště pro malou kopanou, 1 antukový kurt,               

1 asfaltové hřiště, 1 víceúčelové hřiště a tartanové běžecké dráhy včetně 

běžeckého oválu, workaut, 2 dětská hřiště 

− existence sportovních sdružení: TJ Závišice (JUDO, 2x malá kopaná, tenis, 

nohejbal, volejbal, posilovna) 

− tradiční pouťový turnaj v malé kopané 

− tradiční cykloturistická akce Závišický pedál 

− vysoká finanční náročnost údržby sportovních zařízení v majetku obce, který je 

využíván jak základní školou, sportovními organizacemi i neorganizovanými 

sportovci 

 
5. Životní prostředí a zemědělství  
 

− obec podél říčky Sedlnice leží v záplavovém území, kdy v minulých letech 

se rekultivoval celý tok procházející obcí + pořízení stanic pro kontrolu hladiny 

− obec se zapojila do obnovení remízků a alejí v lánech na svažitých terénech 

a doplňuje průběžně zeleň 

− úměrné zastoupení rekreačních objektů – omezení jejich dalšího rozrůstání v obci 

− intenzivní zemědělství spojené s údržbou kulturní krajiny  

 
6. Rekreace a cestovní ruch  
 

− centrum Závišic bez napojení na turistické trasy 

− Závišice jsou na cyklotrase města Kopřivnice 

− vlastní naučná stezka s odpočinkovými zónami a vyhlídkou  

− absence lokality pro přírodní koupání 

− absence krytého zázemí pro návštěvníky víceúčelového areálu v blízkosti 

naučné stezky a cyklotrasy  

− památky v okolí: Příbor - rodiště Sigmunda Freuda, Technické muzeum 

Kopřivnice, Štramberk a Trúba, památková rezervace Nový Jičín apod. 

− propagace obce a možných aktivit v KIC Štramberk v rámci DSO Sedlnice 

 
7. Kulturní a společenské vyžití 
 

− z části horší stav kulturního zařízení, které obec zakoupila ze soukromého 

vlastnictví v rámci udržitelnosti kulturního života v obci 

− existence různých spolků a občanských sdružení 

− obnova tradic a rozvíjející se kulturně společenské aktivity pro všechny věkové 

skupiny posilující místní sounáležitost: vítání nového roku, plesy spolků i obce,   

koncerty, pouťová zábava, Dožínky, Vánoční jarmark, Vánoční koncert v místním 

kostele i sále, Kremlfest, zájezdy apod. 

− tradiční akce pro děti - Dětský den, Branný závod, Pohádkový les, Drakiáda apod. 

− akce klubu důchodců – zájezd, košt domácí pálenky, Krmáš apod. 
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Budoucnost obce Závišice 

 

Příjemné a zdravé místo pro bydlení i využití volného času. 

 

 

 

Analýza kladů a záporů  

 Analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení jsme zvolili jako 

vhodnou metodu k poznání kritických oblastí obce, které bude potřeba řešit.  

 

 

 

Klady 

 

Blízkost větších měst a výborná dostupnost veřejnou dopravou – do 10 km  

Dostupnost Ostravy – 30 km 

Příroda v okolí obce  

Bohatá spolková činnost  

Aktivní samospráva  

Perspektivní personální obsazení úřadu  

Aktivní vedení školy a spolků v obci 

Areál školy a kulturního domu s potenciálem rozvoje  

Aktivní činnost knihovny  

Dostatečná nabídka kulturních a společenských akcí  

Relativně nízká nezaměstnanost  

  

Zápory či nedostatky 

 

Blízkost měst – dopad na málo služeb pro občany přímo v obci  

Částečně horší stav komunikací a veřejného osvětlení 

Schází moderní víceúčelové kulturní, informační a společenské centrum obce  

Finance – složitý proces administrace schvalování a přidělování dotací 

Inženýrské sítě – absence kanalizace 

 

 

Možnosti rozvoje  

 

Rozvoj kulturně – společenských aktivit pro rodiny s dětmi a mládež  

Udržení sportovních areálů a tělocvičny ZŠ pro volnočasové aktivity a sport  

Mírně rostoucí počet obyvatel 

Rozšíření spolupráce s ostatními samosprávami a subjekty v regionu  

Zlepšení povědomí obce jako vhodného místa pro bydlení 

Napojení Závišic na turistické trasy a cyklostezky  
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Dopad sociálních vlivů 

 

Zdražující se energie – odklon obyvatel od ekologičtějšího vytápění zpět k uhlí – 

dopad na kvalitu ovzduší  

Nárůst vandalismu a drobné kriminality  

Nedostatek služeb v obci – vliv měst 

 

 

 

 

Strategické cíle a postup k jejich dosažení 

(návaznost na MSK) 

1) Konkurenceschopná, inovačně založená ekonomika 

2) Vysoká zaměstnanost a sociální inkluze – příležitost pro všechny 

3) Vzdělaná společnost aktivních a sebevědomých obyvatel 

4) Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro život, práci a návštěvu 

5) Efektivní správa veřejných věcí 

 

 

 

Strategické cíle obce 

 

Prioritami obce do budoucna jsou občanská vybavenost, bezpečnost, dostatečné 

pracovní příležitosti, zeleň a čistota ovzduší i vod v obci. Obec si klade dále za cíl 

podporovat sportovní, volnočasové a odpočinkové aktivity svých občanů. 

Obec při svém rozvoji bude dbát na to, aby rozvoj byl v souladu s přírodou                

a ekologickými požadavky doby. 

 

Obec Závišice se rozhodla pro postupné řešení svých záměrů s použitím nejen 

finančních zdrojů obce, ale i financí Moravskoslezského kraje, České republiky 

zastoupené rozpočty ministerstev a Evropské unie, formou darů a účelových 

příspěvků také finanční prostředky podnikatelských subjektů. 

  

 

1. Zviditelnění obce, rozvoj kontaktů a spolupráce    

1.1  Záměr:                     Rozvoj kontaktů a spolupráce 

1.1.1. Cíl:   Zkvalitnění spolupráce s okolními obcemi   

Podklady:   rozhodnutí zastupitelstva 

Očekávaný výsledek:  Rozvoj spolupráce a finančního spolupodílu v oblasti  

    údržby církevních  památek, školství a kultury   

Partneři:   obec Závišice, DSO, církev, MAS Lašsko 
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2. Doprava, technická infrastruktura a bydlení  

2.1. Záměr:   Zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích 

2.1.1. Cíl:     Vybudování chodníkového tělesa na Pasekách, v napojení  

na Kopřivnici 

Podklady:   stavební projekt, žádost o dotaci  

Očekávaný výsledek: bezproblémový pohyb chodců v dané oblasti  

Zpracování projektu:  zpracován v roce 2019 

Termín realizace:  2020 - 2021 

Financování:  obec Závišice, Moravskoslezský kraj, ČR  
 

 

2.2. Záměr:   Vybudování ČOV a oddílné splaškové kanalizace  

2.2.1. Cíl:    Rekonstrukce a svádění a čištění odpadních vod z celé obce 

Podklady:   stavební projekt, žádost o dotaci  

Očekávaný výsledek:  kompletní vyřešení problému odpadních vod v obci 

Zpracování projektu:  zpracován v roce 2019 - 2021 

Termín realizace:  2022 - 2025 

Financování:  obec Závišice, MSK, ČR – minist. zemědělství , EU 
 

 

2.3. Záměr:   Rozšíření veřejného osvětlení  

2.3.1. Cíl:    Zajištění veřejného osvětlení ve vzdálenějších částech obce 

Podklady:   studie mezi občany 

Očekávaný výsledek:  bezpečnost na těchto dnes nepřehledných úsecích 

Zpracování projektu:  zpracován v roce 2018 

Termín realizace:  2019  

Financování:  obec Závišice 

 

 

 

3. Místní ekonomika a podnikaní 

3.1. Záměr:   Rozvoj podnikání a vytváření nových pracovních míst 

3.1.1 Cíl:   Podpora aktivit z řad občanů ať propagací v obecních  

médiích, tak vzájemná spolupráce. 

 

 

4.  Školství a sport 

4.1. Záměr:   Zázemí na hřišti 

4.1.1. Cíl:    Naučný volnočasový altán 

Termín realizace:  2019 

Financování:  obec Závišice 
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4.2. Záměr:   Snižování neinvestičních výdajů ve školství - vytápění 

4.2.1. Cíl:    Zateplení budovy tělocvičny  

Podklady:   energetický audit, studie proveditelnosti 

Očekávaný výsledek: pokles nákladů na vytápění na 30 – 40% stávajícího stavu, 

Zpracování projektu:  2022 

Termín realizace:  2023-2024 

Financování:  obec Závišice, fondy EU, ČR – min. život. prostředí, MSK 

 

 

5. Životní prostředí a zemědělství  

5.1. Záměr:   Snižování znečistění ovzduší v Závišicích 

5.1.1. Cíl:    Zajištění techniky, technického zázemí pro snížení prašnosti 

v obci   

Podklady:   studie proveditelnosti 

Očekávaný výsledek: odklízení pevných součástek prachu z komunikací, 

chodníků a zpevněných ploch v obci  

Zpracování projektu:  2023 

Termín realizace:  2024-2025 

Financování:  obec Závišice, MSK, ČR, EU 
 

5.2. Záměr:   Rekonstrukce vytápění obecního úřadu a školy     

5.2.1. Cíl:   Vytápění velkých budov v obci co možná nejšetrnějším 

způsobem ve vztahu k životnímu prostředí 

Podklady:   studie proveditelnosti 

Očekávaný výsledek: snížení zátěže životního prostředí a využití obnovitelných 

    zdrojů energie vznikajících v katastru obce 

Zpracování projektu: 2021 

Termín realizace:  2022 

Financování:  obec Závišice, dotační tituly 

 

5.3. Záměr:        Výsadba zeleně 

5.3.1. Cíl:   Pokračování v obnově zeleně, remízků a alejí v katastru 

obce v rámci protipovodňových preventivních opatření 

Očekávaný výsledek: snížení množství vod stékajících z okolních svahů do obce 

    při přívalových či dlouhodobých deštích 

Termín realizace:  2018-2028 

Financování:  obec Závišice, dotační tituly 

 

6. Rekreace a cestovní ruch  

6.1. Záměr:            Podpora vzniku turisticky zajímavých záměrů  

pro rozšíření turistiky v obci  

6.2  Záměr:                     Výroba propagačních předmětů zajímavých pro širší 

veřejnost    
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7. Kulturní a společenské vyžití 

7.1 Záměr:   Zrekonstruování zázemí pro pořádání kulturních akcí  

7.1.1. Cíl:    Rekonstrukce kulturního domu 2. etapa     

Podklady:   stavební projekt 

Očekávaný výsledek: několikanásobné zvýšení standartu kulturního života 

Zpracování projektu:  2020 

Termín realizace:  2021 

Financování:  obec Závišice, fondy EU, ČR  

 

7.2. Záměr:   Podpora aktivit občanských sdružení a spolků 

7.2.1. Cíl:    Zkvalitnění spolupráce samosprávy a místních sdružení 

a spolků  

Podklady:   průběžná rozhodnutí zastupitelstva obce 

  Očekávaný výsledek: Lepší koordinace akcí a prohloubení spolupráce obce                 

s občanským sektorem, převzetí technického zajištění akcí 

do režie obce, sdružení a spolky se soustředí především                                            

na náplň a zvyšování úrovně akcí samotných. Materiální                

a finanční zajištění aktivních sdružení ze strany obce. 

Vytváření nabídky nových kulturně společenských akcí                     

a obnova tradic ze strany spolků a sdružení. Zvážit možnost 

projektů pro podporu celoživotního vzdělávání.  

Financování:  obec Závišice, spolky a sdružení, MSK 

 

 

Realizace programu rozvoje obce 

Po schválení programu rozvoje obce zastupitelstvem obce bude pokračováno    

v již započatých investičních akcích a nově zahájena příprava projektů a podkladů            

k plnění jednotlivých cílů.  

Součástí přípravy bude jako nejdůležitějším a prvotním krokem zajištění 

financování a především zjištění možností využití dotací z různých fondů.  Jednotlivé 

cíle a jejich financování musí být hodnoceny v celém kontextu aktuálního 

rozpočtového výhledu obce.  

 

 

Podmínky úspěšné realizace Programu rozvoje obce Závišice 

1. Lidské zdroje - organizační zajištění  

 Realizace programu rozvoje obce spadá do kompetencí zastupitelstva obce. 

Pověření členové informují zastupitelstvo o průběhu realizace programu                               

a jednotlivých cílů. Starosta obce vystupuje ve všech záležitostech jako statutární 

zástupce obce.  

 Zastupitelstvo obce rozhoduje o případném zajištění jednotlivých projektů                  

i jinými osobami než zaměstnanci obecního úřadu, případně institucemi na základě 

smluvního vztahu.   



13 

 

2. Zdroje financování a jejich zajištění 

 Podmínkou pro realizace programu rozvoje obce je dostatečné finanční 

zajištění jednotlivých záměrů a cílů.  

 Prioritou obce je maximální využití prostředků z dotačních fondů. 

 Dalším úkolem bude do financování dále zapojit místní podnikatelský sektor, 

případně i občany. 

 Do financování jednotlivých cílů budou samozřejmě zapojeny vlastní zdroje 

obce doplněny čerpáním účelových investičních fondů a úvěrů.  

3. Zdroj podpory – občané  

 Předpokladem úspěchu při realizaci jednotlivých záměrů je občanská podpora. 

Ta se neobejde bez důkladné informovanosti o záměrech a celém programu rozvoje 

obce.  Občanská podpora by se vhodným zapojením občanů do rozhodování měla stát           

i jejich spoluzodpovědností za realizaci programu i jejich dalších představ                           

o budoucnosti obce.  

 

 

Tento dokument schválilo Zastupitelstvo obce Závišice na svém zasedání 

dne 12. prosince 2018 pod číslem usnesení 37/2018 

 

 

 

 

 

 

        Ladislav Lípový v. r. 

                  starosta 


