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2. Úvod

Vážení spoluobčané,

představujeme Vám Strategický plán rozvoje obce Bařice-Velké Těšany na období 2019 2026. Jedná se o stěžejní dokument, který si klade za cíl stanovit hlavní směr rozvoje naší
obce na příštích osm let.
Navazuje na již dříve zpracovaný strategický plán na léta 2011-2018. Jeho účinnost koncem
letošního roku končí. Mnohé z toho, co jsme na počátku tohoto období připravovali, se s
pomocí dotačních prostředků nebo jen z našeho obecního rozpočtu podařilo zrealizovat.
Opravená školka, sokolovna, prostory pro společenská setkávání, nové hřiště či sportovní
zázemí.
Pravdou je, že máme ještě velké rezervy a že je pořád co opravovat a vylepšovat. Čekají nás
opravy komunikací, obnova vodních ploch, dořešení kanalizace… Co nás stápí všechny, je
nedostatek stavebních míst či jejich připravenost. Mnohé náročnější akce jsou omezeny výší
obecního rozpočtu či výší realizačních nákladů.
A pak jsou akce, ke kterým je třeba pouze vůle a ochota organizovat, zapojit se. Akce, které
nejsou na finančních prostředcích až tak závislé. A ty jsou neméně důležité, i na ně je
v dokumentu pamatováno.
Možná si mnozí řeknete, k čemu je takový dokument dobrý a zda je pro nás nepostradatelný.
Bohužel většina dotačních programů spolu s podáním žádosti kromě nejrůznějších
povinných příloh požaduje i doklad o existenci tohoto dokumentu a o souladu podané žádosti
s ním.
Schválení zastupitelstvem z něj činí závazný dokument pro vedení obce na následujících
osm let a podle něj a podle priorit v něm uvedených bude zastupitelstvo plánovat následující
roky.
Na obyvatelích obce pak je plnění strategického dokumentu kontrolovat. Dokument je cesta
k novým příležitostem, k tomu, jak provést změnu v obci, ve které všichni žijeme.

Věra Halamová, starostka obce
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3. Analytická část
3.1 Charakteristika obce Bařice-Velké Těšany
Obec Bařice - Velké Těšany leží ve Zlínském kraji, cca 7 km jihovýchodně
od okresního města Kroměříže. Vesnice je tvořena dvěma samostatnými
sídelními útvary, administrativně spojenými v roce 1960 do jednoho
správního celku. Místní části jsou od sebe vzdáleny 2 km, celková
katastrální výměra je 669 ha, z toho Velké Těšany 342 ha a Bařice 327
ha. Zastavěná plocha obou obcí tvoří 11 ha. Do majetku obce patří od
roku 2005 i bývalý vojenský areál Velká Hvězda (cca 11 ha), nacházející
se v severní části obce. K 31. 12. 2017 měla obec Bařice-Velké Těšany
472 obyvatel.
Obec Bařice - Velké Těšany je z hlediska přírodních podmínek oddělena hřebenem, který
spojuje oboru Hvězda a CHKO Chřiby. Bařice jsou situovány východně v nadmořské výšce
228 m. Velké Těšany se nacházejí na druhé, západní straně a jsou v nadmořské výšce 264
metrů. Poloha obce přímo v centru Hané vypovídá o velmi dobrých podmínkách pro
zemědělství.
Obec je členem sdružení Chřiby, Mikroregionu Kroměřížsko, Místní akční skupiny Hříběcí
hory a Sdružení místních samospráv.
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Základní charakteristika obce v číslech
První písemná zmínka (rok)
1267
Katastrální výměra
668,71 ha
Počet obyvatel k 31. 12. 2017
472
Nadmořská výška
192
2
Hustota obyvatel na km
70,58
Základní sídelní jednotky
1
2
Části obce
Názvy částí obce
Bařice, Velké Těšany
Obec s rozšířenou působností
Kroměříž
Pověřená obec
Kroměříž
Zdroj: http://www.zlin.czso.cz/xz/redakce.nsf/i/mapy_spravnich_obvodu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bařice-Velké Těšany

Hlavní památky
Na jihozápadním svahu nad vesnicí,
nedaleko lesa Chvaletiny, asi 200 metrů od
silnice do sousední obce Vrbky byl ve 20.
letech 19. století postaven větrný mlýn,
využívající
vhodných
povětrnostních
podmínek kraje a zároveň nedostatku
stálých vodních toků. Větrný mlýn ve
Velkých Těšanech patří mezi sloupové
(beraní, německé), jde o dvoupatrovou
dřevěnou budovu o půdorysu 5,65 x 5,57 m,
krytou sedlovou střechou na jednom konci
zvalbenou. Konstrukce mlýna téměř totožná
s ostatními na Moravě. Mlýn je od roku 2014
zařazen mezi Národní kulturní památky.

Větrný mlýn ve Velkých Těšanech

Nejznámějším stromem Velkých Těšan je v
současnosti lípa, stojící při cestě do Těšnovic. Je
to krásný, zdravý strom impozantních rozměrů.
Obvod jeho kmene měří 470 centimetrů. Výška
zcela jistě přesahuje 28 m a její stáří je
odhadováno na 370 let. Lípu je za dobré
viditelnosti možné spatřit zdaleka. Od Zlína, ze
Světlé, z Machové, ale i ze sv. Hostýna. Právem
je zapsána mezi chráněné stromy. Ve vážnosti je
i u místních obyvatel. Je častým cílem vycházek,
místem k odpočinku a milostných setkání. Právě
tato lípa byla předlohou pro tvorbu obecního
znaku.
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Kaplička v Bařicích
Stavební památka z roku 1909. Je postavena na
místě staré dřevěné zvonice. Při stavebních pracích
byly na místě nalezeny střepy z pohanských
pohřebišť a archeologické nálezy asi ze 13. století.
Kaple je zasvěcena Božskému srdci Páně. V roce
2009 prošla kaplička celkovou rekonstrukcí střešní
části a v její věži byly nalezeny mince a dokumenty,
vložené při výstavbě kaple.

Kaplička ve Velkých Těšanech
V obci bývala původně zvonice, která ale stála na
nevhodném místě. Proto byla roku 1920 stržena a
zvon dočasně umístěn na zahradu radnice. Na místě
vhodném pro stavbu bylo započato s výstavbou nové
kaple. Tato výstavba byla dokončena roku 1926 a
kaple byla zasvěcena svatému Floriánovi. Při
rekonstrukci kapličky v roce 2004 byla přistavena i
zákristie.

Obyvatelstvo a bydlení

3.1.1

Počet obyvatel a věková struktura
Stav obyvatelstva bezprostředně odráží prosperitu obce a je jedním z faktorů, který ovlivňuje
její budoucí ekonomický růst. V Bařicích-Velkých Těšanech se stejně jako ve většině obcí
Mikroregionu Kroměřížska projevuje pokles v zastoupení obyvatel do 14 let do roku 2008 a
pomalu se zvyšuje počet obyvatel v postproduktivním věku.
Počet obyvatel v obci Bařice-Velké Těšany podle pohlaví a věku v letech 1995–2017
Rok
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Počet obyvatel
k 31. 12.
450
457
455
446
459
465
477
476
471
455
452
454
457
449

Muži

Ženy
229
231
229
224
228
233
237
237
237
231
229
231
224
219

221
226
226
222
231
232
240
239
234
224
223
223
233
230

0–14 let

15–64 let

90
92
83
77
76
75
75
77
72
70
60
58
53
48

65 a více let

302
305
311
307
315
323
329
320
322
311
321
325
335
329
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60
61
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68
67
73
79
77
74
71
71
69
72
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2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

490
477
468
445
441
448
460
466
472

246
245
241
228
225
227
230
236
239

244
232
227
217
216
221
230
230
233

57
42
41
42
48
50
55
61
61

358
360
346
324
313
315
319
319
319

Zdroj: http://www.czso.cz/xz/redakce.nsf/i/mesta_a_obce, ze dne 28. 6. 2018

Struktura obyvatel obce Bařice-Velké Těšany podle pohlaví a věku (rok 2017)

Zdroj: http:vdb.czso.cz, ze dne 28. 6. 2018
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75
81
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80
83
86
86
92
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Populační vývoj
Do roku 2001 (477) počet obyvatel v obci rostl, po tomto roce pozvolna počet obyvatel v této
obci klesá. V letech 2004 až 2007 se stav stabilizoval, ale v roce 2008 (449) se projevil
negativní trend dalším snížením počtu obyvatelstva. Maximálního počtu obyvatel dosáhly
Bařice-Velké Těšany v roce 2009 (490) naopak minimální počet obyvatel byl v obci v roce
2013 (441). Rok 2009 přinesl rekordní nárůst počtu obyvatel, který se zastavil na čísle 490,
což je ve sledovaném období nejvyšší počet obyvatel. Dle dostupných informací (Zpravodaj
ČSÚ), ale toto číslo není skutečný počet obyvatel, který v obci žije. Při posledním cenzu byli
v souladu s mezinárodními doporučeními poprvé do výsledků zahrnuti i cizinci s tzv.
dlouhodobým pobytem, tj. s pobytem na základně víza nad 90 dnů podle zákona č. 326/1999
Sb., o pobytu cizinců na území ČR. Tím došlo v Bařicích-Velkých Těšanech k vysokému
nárůstu počtu obyvatel.
Vývoj počtu obyvatel v obci Bařice-Velké Těšany v letech 1995–2017

Zdroj: http://vdb.czso.cz, ze dne 28. 6. 2018

Od roku 2002 (8) počet živě narozených dětí v Bařicích-Velkých Těšanech prudce klesl.
V roce 2016 (9) dosáhl počet živě narozených nejvyšších hodnot.
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Počty živě narozených v obci Bařice-Velké Těšany v letech 1995–2017

Zdroj: http://vdb.czso.cz, ze dne 28. 6. 2018

Vývoj populace obce Bařice-Velké Těšany přirozenou změnou a migrací v letech 1995–
2017
Rok
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Narození
5
4
2
1
4
5
5
8
1
2
0
2
1
3
5
2
3
2
8
5
5
9
4

Přirozená
změna

Zemřelí
1
7
2
2
3
6
4
1
9
8
6
4
6
5
1
3
6
6
5
3
4
4
2

4
-3
0
-1
1
-1
1
7
-8
-6
-6
-2
-5
-2
4
-1
-3
-4
3
2
1
5
2

Přistěhovalí Vystěhovalí
11
15
14
8
14
15
7
9
10
1
18
12
20
11
51
19
20
8
5
15
17
11
12

13
5
16
16
2
8
3
17
7
11
15
8
12
17
14
31
28
27
12
10
6
10
8

Migrační
saldo
-2
10
-2
-8
12
7
4
-8
3
-10
3
4
8
-6
37
-12
-8
-19
-7
5
11
1
4

Celková
změna

Zdroj: http://vdb.czso.cz, ze dne 28. 6. 2018
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2
7
-2
-9
13
6
5
-1
-5
-16
-3
2
3
-8
41
-13
-11
-23
-4
7
12
6
6
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Pohyb obyvatel obce Bařice-Velké Těšany v letech 1995–2017

Zdroj: http://vdb.czso.cz, ze dne 28. 6. 2018

Sociální a vzdělanostní diferenciace obyvatelstva
Vzdělání je velmi důležité v životě každého obyvatele i obce jako celku. Lidé s kvalitním a
vhodně zvoleným zaměstnáním navazujícím na potřeby trhu práce mají větší šanci
na vlastní trvalou zaměstnanost, nejsou potenciálně ohroženi sociálním vyloučením a
pozitivně ovlivňují rozvoj obce jako celku. V Bařicích-Velkých Těšanech převyšuje počet
osob bez maturity významně počet osob s vyšším vzděláním. V rámci vývoje obce je tedy
žádoucí věnovat výraznou pozornost zejména vzdělávání mladších ročníků obyvatel tak, aby
došlo k postupné úpravě nevyhovující úrovně vzdělanosti.
Struktura obyvatel obce Bařice-Velké Těšany podle stupně vzdělání (2011)
Obyvatelstvo 15 let a starší
Bez vzdělání
Základní vč. neukončeného
Vyučení a stř. odborné bez maturity
Úplné střední s maturitou
Vyšší odborné a nástavbové
Vysokoškolské
Nezjištěné
Celkem

Počet
1
78
184
98
15
20
56
452

[%]
0,22
17,26
40,71
21,68
3,32
4,42
12,39
100

Zdroj: http://vdb.czso.cz, ze dne 28. 6. 2018

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo v obci Bařice-Velké Těšany
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo
Muži
Ženy
Celkem

Bařice-Velké Těšany
Počet
[%]
140
58,33
100
41,67
240
100

ČR
Počet
2 750 039
2 330 534
5 080 573

[%]
54,13
45,87
100

Zdroj : http//vdb.czso.cz, ze dne 28. 6. 2018
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Z tabulky sociální charakteristiky je patrné, že tvrzení, podle kterého se rozvádí každý druhý
pár, který uzavřel manželství, je pravdivé i v Bařicích-Velkých Těšanech. Ve sledovaném
období od roku 1998 do roku 2017 uzavřelo sňatek 41 párů, 24 párů se v tomto období
rozvedlo. Počet živě narozených dětí po roce 2002 (8) výrazně klesl. Výjimkou je rok 2009,
kdy se narodilo v obci 5 dětí. Od roku 2013 (8) vidíme růst v počtu živě narozených. Celkově
se ve sledovaném období 1998–2017 narodilo 75 dětí.
Sociální charakteristika obyvatel obce Bařice-Velké Těšany v letech 1998–2017
Rok
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Sňatky
2
3
0
0
3
1
1
4
2
0
4
2
2
2
2
3
5
4
1
0

Rozvody
0
1
0
4
1
2
0
0
1
2
0
2
3
2
2
0
0
2
0
2

Živě narození
1
4
5
5
8
1
2
0
2
1
3
5
2
3
2
8
5
5
9
4

Potraty
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
1
1
0
1
4
0
1

Zdroj: http://vdb.czso.cz, ze dne 28. 6. 2018

Struktura obyvatel podle náboženského vyznání byla také zjišťována v rámci Sčítaní lidu,
domů a bytů v roce 2011. V Bařicích-Velkých Těšanech je 32 % obyvatel věřících a z toho se
76 % hlásilo k římskokatolické církvi. Ve Zlínském kraji je dle Českého statistického úřadu
37 % věřících. V Bařicích-Velkých Těšanech je tedy o 5 % méně než ve Zlínském kraji.

Bydlení a životní úroveň
Dle posledního Sčítání lidu, domů a bytů, které proběhlo v roce 2011, se v obci Bařice-Velké
Těšany nachází 138 domů z nichž 26 není obydleno.
Ve stejném období bylo rovněž zjišťováno, kolik je v dané obci bytů. Lze tedy konstatovat, že
v obci bylo v roce 2011 159 trvale obydlených bytů. Všechny se nachází v rodinných
domech.
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Základní údaje o bytovém fondu
Trvale obydlené byty
Název obce
Kroměříž
Bařice-Velké Těšany

ve vlastním
domě
3 689
125

v osobním
vlastnictví
3 452
0

z toho rodinné domy
nájemní družstevní
počet
v%
2 225
1 365
4 279
32,97
4
0
159
83,68

Neobydlené byty
z toho sloužící k
celkem
rekreaci
1138
40
35
5

Zdroj: ČSÚ, Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Domovní fond v obci je přiměřeně technicky vybavený, 43 % domů (dle SLDB 2011) bylo
připojeno ke kanalizační síti, 90 % bylo napojeno na vodovod. Počet domů vybavených
plynem bylo 64 %. Vybaveno ústředním topením bylo 88 % trvale obydlených domů.
Domy v obci Bařice-Velké Těšany podle technického vybavení
Trvale obydlené domy
přípojkou na kanalizační síť
vodovodem
Počet domů vybavených
plynem
ústředním topením

140
60
126
89
123

Zdroj: ČSÚ, Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Struktura rodinných domácností v obci Bařice-Velké Těšany (2011)
Rodinné
domácnosti
Počet
Celkem
[%]

úplné rodiny
bez závislých
se závislými
dětí
dětmi
65
34
99
88,39

neúplné rodiny
v čele
v čele
muž
žena
4
13
11,61

Celkem
9

112
100

Zdroj: ČSÚ, Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Vyjížďka obyvatel obce Bařice-Velké Těšany za prací a do škol (2011)
Název obce
Bařice-Velké Těšan

Pracující vyjíždějící z obce za prací
celkem
[%]
celkem
139
74,33
110

z toho denně
Žáci, studenti a učni vyjíždějící do škol
[%]
do 29 min. 35–59 min. 60 min. a více celkem
[%]
86,61
103
20
1
48
25,67

Zdroj: ČSÚ, Sčítání lidu, domů a bytů 2011

3.1.2

Školství, kultura a sport

Školství, kultura a sport
Obec Bařice-Velké Těšany nemá základní školu. Mateřská škola se nachází v obci Velké
Těšany. Každoroční plán práce je v mateřské škole aktuálně přizpůsoben věkové skladbě a
momentálním schopnostem dětí. Děti mohou navštěvovat hodiny flétny. Větší děti mohou
využít pohybové cvičení 1x za 14 dní, na které jezdí do Kroměříže (Slavie). Ke cvičení všech
školkových dětí je možné využívat místnost v patře školky, kde je nejzákladnější tělocvičné
nářadí. Přestože je místní mateřské škola malá s maximální kapacitou 23 dětí, může
nabídnout v řadě směrů vhodnější přístup než městské školky. Školka prošla celkovou
rekonstrukcí v letech 2011-2013. V letech 2010-2012 byla její činnost z tohoto důvodu
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přerušena a nově se otevíralo v září 2012. Opraveno bylo vše od sklepa až po půdu, včetně
zateplení obálky a je i nová fasáda. Z dotace MMR v roce 2012 byla novými prvky vybavena
školní zahrada. Vnitřními úpravami byla oddělena „školková“ a „veřejná“ část. Školka je jen
v přízemí a celé patro slouží veřejnosti. Sídlí tady knihovna, najdete zde zasedací místnost
s novým zázemím (kuchyňka a sociálky) a malý sál pro konání společenských akcí. Ten si
mohou zájemci z řad veřejnosti pronajmout k soukromým akcím. Školka má četné aktivity –
výlety do okolí, obratnostní cvičení na TJ Slavia v Kroměříži, světýlkový pochod, různé
dílničky – společné akce dětí s rodiči. Prostředí je tu takřka domácí. Umožňuje poskytnout
dětem individuální péči. V průběhu roku se MŠ účastní i kulturních akcí v Domě kultury v
Kroměříži. Velmi zajímavé jsou pro děti i každoroční akce pořádané v souladu s místními
tradicemi (masopust, pálení čarodějnic, Halloween).

Volnočasové aktivity a sport
V Bařicích jsou aktivními spolky TJ Bivoj – sdružení jehož hlavní náplní je rozvoj sportu
s důrazem na fotbal. V současnosti reprezentuje
Bařice pouze družstvo mužů. Aktuálně probíhá
celková rekonstrukce šaten, akce je dotačně
podpořena ze Zlínského kraje částkou 1 milion korun.
Sbor dobrovolných hasičů Bařice byl založen
v roce 1936.
Jeho hlavní náplní je udržovat
akceschopnou jednotku, která nezasahuje pouze při
požárech,
ale
také
při
povodních,
Zázemí fotbalistů – šatny
vichřicích
a
jiných kalamitních stavech. Hasiči se rovněž aktivně
podílejí na zajišťování společenského života v obci.
Kromě tradičních akcí pro děti zajišťují udržení letitých
zvyků - vodění medvěda, stavění a kácení máje,
mikulášský průvod. V červnu organizují hody společně s
odpolední mší. Potom následuje krátký kulturní program,
námětové cvičení sborů okrsku Kvasice a večerní
taneční zábava. Již pět let organizují hasiči ve spojení
s Občanským sdružením rodičů Posezení nejen se
seniory (první sobotu v srpnu). Kulturní program
SDH Bařice
představuje divadlo na aktuální téma ze života obce,
recesistické vystoupení místních žen, hraje pozvaná krojovaná hudba.

Občanské sdružení rodičů bylo oficiálně zaregistrováno 9. 8. 2006, spolek však aktivně
pracoval už od zimy roku 2005. První realizovanou akcí byl Živý Betlém – vystoupení,
kterého se zúčastnilo 23 dětí. Činnost sdružení je zaměřena na práci s dětmi (dětská
olympiáda, orientační běh, pálení čarodějnic, vystoupení k svátku matek) a zároveň na
obnovu a udržování tradic, pořádání akcí k svátku matek atd. Většinou vše ve spolupráci se
sborem dobrovolných hasičů.
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Dalším aktivním sdružením je Cyrilek.net. Cílem tohoto
sdružení bylo zajistit zpřístupnění levnějšího a
rychlejšího připojení k internetové síti. Zakládajícím
členům sdružení se podařilo v krátké době svůj záměr
realizovat.

Dětské odpoledne v Bařicích

Námětové cvičení ve Velkých Těšanech

Ve Velkých
Těšanech mají také aktivní Sbor dobrovolných
hasičů Velké Těšany. Soutěžní družstvo mužů
patří k nejaktivnější části sboru. Reprezentuje
sbor i obec, ale jeho členové se navíc významně
podílejí na zajištění sportovního a kulturního
vyžití občanů. Ve svém volném čase také pečují
o svěřenou výzbroj a výstroj. Někteří jsou členy
zásahové jednotky obce. Družstvo se zúčastňuje
námětových cvičení a také soutěží v „královské“
disciplíně - v požárním útoku. Hasiči provádějí i
čištění potoků protékajících obcí, aby nedošlo k
jejich rozlití a ucpání mostních koryt v období přívalových srážek. Společně s tělovýchovnou
jednotou se podílejí na organizaci tradičního Vodění medvěda a na sběru kovového šrotu.
Získané finanční prostředky se obvykle použijí na financování výstroje či na oslavy Dne dětí
ve Velkých Těšanech, který je pořádán v součinnosti s T. J. Velké Těšany.

Sokolovna po rekonstrukci

Tělovýchovná jednota Velké Těšany je vlastníkem
místní sokolovny, která byla v průběhu let 1978–1980
zrekonstruována společnými silami všech těšanských
obyvatel. V přízemí budovy sokolovny se nachází
víceúčelový sál sloužící nejen k pořádání tanečních
zábav a oslav významných životních jubileí, ale i ke
sportovním účelům. Pravidelně zde probíhá cvičení
aerobiku, turnaje v badmintonu či stolním tenise. První
patro budovy prošlo v roce 2004 rozsáhlou
rekonstrukcí a bylo zde vybudováno pohostinství. V
roce 2015 prošla sokolovna rozsáhlou rekonstrukcí –
budova byla zateplena včetně střechy a podlahy v sále
a bylo instalováno plynové topení.

Oddíl sálové kopané, zvaný PIV – KOP, vznikl ve
Velkých Těšanech v roce 1998 a je pravidelným účastníkem druhé ligy okresního kola v
sálové kopané, která se hraje ve sportovní hale v Holešově.
Sportovní dění v obci je již několik desítek let spojeno s fotbalem. Velké Těšany měly v
minulosti řadu výborných fotbalistů. Nejinak je tomu i nyní, kdy místní odchovanci stabilně
oblékají dres svého oblíbeného klubu – TJ Sokol Lubná.
Obě části obce mají rovněž hojně využívané knihovny se kterými jsou jejich obyvatelé velmi
spokojeni. Těšanská knihovna se dočkala nových prostor. Nově byla pro čtenáře otevřená v
roce 2014. Obě knihovny jsou nově vybaveny počítači.
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3.1.3

Ekonomika, podnikání a trh práce

Ekonomika v obci Bařice-Velké Těšany
V obci Bařice-Velké Těšany je dle údajů Českého statistického úřadu (k 31. 12. 2017) 89
podnikatelských subjektů podle převažující činnosti. Největší procentní podíl na celkovém
počtu subjektů v obci zaujímá průmysl (24 %) a dále velkoobchod a maloobchod, opravy a
údržba motorových vozidel (17 %).

Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti k 31. 12. 2017
A Zemědělství, lesnictví, rybářství
B-E Průmysl celkem
F Stavebnictví
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
H Doprava a skladování
I Ubytování, stravování a pohostinství
J Informační a komunikační činnosti
K Peněžnictví a pojišťovnictví
L Činnosti v oblasti nemovitostí
M Profesní, vědecké a technické činnosti
N Administrativní a podpůrné činnosti
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
P Vzdělávání
Q Zdravotní a sociální péče
R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
S Ostatní činnosti
X nezařazeno
Celkem

Počet
5
21
11
15
1
5
4
0
2
12
0
3
3
0
2
5
0
89

Procentní podíl
5,62
23,60
12,36
16,85
1,12
5,62
4,49
0,00
2,25
13,48
0,00
3,37
3,37
0,00
2,25
5,62
0,00
100,00

Zdroj: http://vdb.czso.cz, ze dne 28. 6. 2018

Nejpočetněji jsou zastoupeni živnostníci. Mezi podnikatelskými subjekty dle právní formy
tvoří 77 % z celkového počtu podnikatelských subjektů.

Podnikatelské subjekty podle právní formy k 31. 12. 2016
Fyzické osoby
Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona
Fyzické osoby podnikající dle jiného než živnostenského zákona
Zemědělští podnikatelé
Právnické osoby
Obchodní společnosti
Akciové společnosti
Družstva
Celkem

Počet
75
69
3
3
15
7
0
0
90

Procentní podíl
83,33
76,67
3,33
3,33
16,67
7,78
0,00
0,00
100

Zdroj: http://vdb.czso.cz ze dne 28. 6. 2018
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Přehled aktivních podnikatelských subjektů obce Bařice-Velké Těšany
Název subjektu
AGM Recykling s.r.o., Velké
Těšany 60 - Provozovna
Bařice
Dohnálek Václav - provozovna
Velké Těšany č. 26
FEKO - Bařice č.2
Hlídání pejsků, LILLY HOME,
s.r.o., provozovna: Bařice 32
Smolinka Josef - Bařice 88

Popis činnosti
Recyklace elektrotechnického odpadu, výpočetní techniky, spotřební
elektrotechniky
Stolařské práce, výroba nábytku na míru všeho druhu
Vyvážení fekálních jímek, čištění záchytných jímek, pročišťování kanalizace.
Hlídání a venčení pejsků Kroměříž - Vlaďka Šišková Kolouchová.

Stolařské práce všeho druhu, nábytek na míru
Servis a prodej výpočetní techniky. Servis notebooků, stolních PC i
Vervis - počítačový servis, Ing. příslušenství, instalace operačních systémů a SW, záchrana a obnovení dat,
Ervín Výstup
diagnostika HW a SW chyb a návrh řešení, prodej nového a repasovaného
zboží, prodej spotřebních materiálů (tonery, cartridge, papíry, atd.)
Firma se zabývá výrobou pergol, zahradních chat, přístřešků, samonosných
Zámečnictví a Truhlářství
posuvných bran včetně pojezdu, vrat, schodišť, zábradlí, práce s lexanem,
Zavadil - Velké Těšany 31
atp
Zdroj: http://www.barice-velketesany.cz

Nezaměstnanost a její struktura
Míra nezaměstnanosti v obci Bařice-Velké Těšany je 2,8 %. Obec vykazuje nižší
nezaměstnanost oproti okresu Kroměříž (3,4 %) i Zlínskému kraji (11,3 %). Nejvyšší míra
nezaměstnanosti ve sledovaném období byla v červnu 2017 (5,3 %).
Srovnání nezaměstnanosti na úrovni obce, okresu, kraje k 30. 4. 2018
Území
obec Bařice-Velké Těšany
okres Kroměříž
Zlínský kraj

Dosažitelní uchazeči
9
2 338
10 367

Míra nezaměstnanosti (%) Volná místa
2,80
1
3,40
1 281
11,30
9 560

Zdroj: http://portal.mpsv.cz, ze dne 28. 6. 2018

Vývoj nezaměstnanosti v obci Bařice-Velké Těšany od května 2017 do května 2018
Datum
30.5.2017
30.6.2017
30.7.2017
30.8.2017
30.9.2017
30.10.2017
30.11.2017
30.12.2017
30.1.2018

Dosažitelní uchazeči
celkem (počet)
14
15
17
14
12
13
11
11
10

Míra nezaměstnanosti (%)
4,40
4,70
5,30
4,40
3,80
4,10
3,40
3,40
3,10

Volná místa (počet)
5
5
4
4
4
0
0
0
1
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28.2.2018
30.3.2018
30.4.2018
30.5.2018

8
10
10
9

2,50
3,10
3,10
2,80

1
1
1
1

Zdroj: http://portal.mpsv.cz, ze dne 28. 6. 2018

Míra nezaměstnanosti v obci Bařice-Velké Těšany ve sledovaném období 2014 až 2017
měla klesající tendenci. Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla v roce 2014 (9,9 %) naopak
nejnižší míra nezaměstnanosti v roce 2017 (3,4 %).
Míra nezaměstnanosti v obci Bařice - Velké Těšany v letech 2014 – 2017 (vždy k 31. 12)

Zdroj: http://portal.mpsv.cz, ze dne 28. 6. 2018

3.1.4

Životní prostředí

Půda a reliéf
Obec Bařice-Velké Těšany je situována v mírně svažitém terénu. Jedná se především o
zemědělsky využívanou krajinu. Z celkové výměry 669 ha tvoří přes 81 % právě zemědělská
půda. Zastavěna plocha je zastoupena pouze 1,6 % z celkové výměry půdy.
Bilance půdy v obci Bařice-Velké Těšany k 31. 12. 2017
Druh pozemku
Celková výměra
Zemědělská půda
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrada
Ovocný sad

Rozloha/ha
668,71
544,49
465,75
0
0
31,71
14,82
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Trvalý travní porost
Nezemědělská půda
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha

32,22
124,22
47,03
3,78
11,13
62,28

Zdroj: Český statistický úřad ze dne 28. 6. 2018

Odpady
Obce Mikroregionu Kroměřížsko, tedy i Bařice-Velké Těšany mají vytvořený jednotný systém
v nakládání s odpady, který se řídí dle Plánu odpadového hospodářství Mikroregionu
Kroměřížsko. V minulých letech bylo intenzivně zaváděno oddělené shromažďování
využitelných složek komunálního odpadu a byla vytvořena fungující síť sběru plastů, papíru a
skla. V posledních letech se zavedl oddělený sběr plechovek a textilu, přičemž místní
občané mohou od roku 2015 využívat sběrný dvůr ve Kvasicích.
Svoz komunálního odpadu je v obci komplexně zajišťován firmou Biopas, spol. s r. o. a
odstraňován na skládce odpadů Kuchyňky u obce Nětčice (mimo území Mikroregionu
Kroměřížsko), kterou provozuje firma DEPOZ, spol. s r. o. Zdounky. Nejbližším
provozovatelem recyklačního dvora stavebních odpadů je RESTA DAKON s. r. o. Přerov –
provozovna Lutopecny.
Celková produkce odpadu v obci Bařice-Velké Těšany ve sledovaném období 2015 až 2017
roste. V roce 2015 byla celková produkce odpadů v obci 118,59 t v roce 2017 (131,26 t) to
bylo o 12,67 t více než v roce 2015.
Celková produkce odpadu v obci Bařice-Velké Těšany v letech 2015–2017 v tunách

Zdroj: Obec Bařice-Velké Těšany

Produkce vybraných složek odpadu v obci Bařice-Velké Těšany
Název vybrané hlavní složky
odpadu
Papír a lepenka

Množství odpadu (t)
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
3,318
3,243
2,563
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Plasty
Sklo
Směsný komunální odpad

3,22
6,691
76,28

3,704
4,517
75,08

3,691
1,786
76,84

Zdroj: Obec Bařice-Velké Těšany

V roce 2015 zaplatila obec Bařice-Velké Těšany za svoz odpadu 313 592,94 Kč což je o
28 615,76 Kč méně než v roce 2017 (342 208, 70,- Kč).
Platby obce Bařice-Velké Těšany za svoz odpadu v letech 2015–2017

Zdroj: Obec Bařice-Velké Těšany

Příroda
Území obce Bařice-Velké Těšany má charakter kulturní krajiny, které je typické pro oblast
středního Pomoraví. Jedná se o intenzivně zemědělsky využívanou krajinu prostoupenou
drobnými polními lesíky a liniovou zelení.
Mapování biotopů v katastrálním území Bařice-Velké Těšany

Zdroj:http:// mapy.nature.cz ze dne 28. 6. 2018
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Ráz jednotlivých partií krajiny určují vedle reliéfu především proměnlivé způsoby využití.
Celkově převažuje zemědělské využití.
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3.1.5

Technická infrastruktura

Dopravní infrastruktura
V řešeném území je důležitá doprava silniční a pěší. Území leží mimo zájmy dopravy lodní,
letecké a železniční.
Řešené území je z hlediska dopravy napojeno na hlavní silniční tah prostřednictvím silnic :


II/367 - Prostějov - Kroměříž - Tlumačov (základní tah Z-68), která tvoří spojení od
Kroměříže z jedné a ve směru od silnice I/55 ze strany druhé, tato silnice neprochází
ani jednou částí obce.



III/36735 - Kotojedy - Velké Těšany – Sulimov - tato silnice neprochází zastavěnými
částmi obcí, dopravu přivádí hlavně ve směru od Kroměříže, dále z okolních obcí
jižně od Bařic - Velkých Těšan



III/36736 - Těšnovice - Bařice, silnice prochází částí obce Bařice



III/36737 - Velké Těšany - spojovací, silnice prochází částí obce Velké Těšany



III/36739 - Střížovice - Bařice - Velké Těšany, silnice prochází částí obce Bařice,

Ze silnice II/367 jsou Bařice (i Velké Těšany) přístupné silnicí III/36739, která odbočuje za
obcí Střížovice a tvoří přes Bařice propojení se silnicí III/36735. Po krátkém úseku po silnici
III/36735 a po silnici III/36737, jsou přístupné i Velké Těšany.
Ze silnice III/36735 jsou Bařice přístupné po silnici III/36736, která odbočuje ze silnice
III/36735 v Těšnovicích a po silnici III/36739. Velké Těšany jsou přístupné ze silnice
III/36737.
Obě části obce jsou spojené silnicemi III/36739 a III/36737.
Železniční doprava prochází mimo řešené území, nejbližšími železničními stanicemi jsou
Kroměříž na tratích č. 303 Kojetín - Valašské Meziříčí, č.305 Kroměříž - Zborovice a na trati
č. 330 Břeclav - Přerov žst. Hulín a Tlumačov.
Nejbližší letiště se nachází v Bochoři u Přerova.
Hromadná doprava je zajišťována dopravním závodem KRODOS Kroměříž a Zlínskou
dopravní společností. Obcí jsou vedeny linky:
770080 Kroměříž - Bařice - Velké Těšany – Lubná
770081 Kroměříž - Bařice - Velké Těšany
820671 Zlín - Nová Dědina - Velké Těšany
770091 Holešov - Kvasice – Lubná
Silnice v místě zastávky v obci Bařice je oboustranně rozšířena, rekonstrukce zastávek
proběhla v roce 2009 v obou místních částech.

Cyklistická doprava
Podpora cyklodopravy v posledních letech stoupá. Jízdní kolo umožňuje totiž pohyb téměř
všem lidem bez ohledu na jejich věk či výši příjmu. Cyklodoprava je přátelská k životnímu
prostředí a budování infrastruktury má minimálními požadavky na zábor půdy. Pravidelná
jízda na kole má pozitivní vliv na zdraví člověka.
Mikroregion Kroměřížsko má již od roku 2006 zpracován „Generel cyklotras Mikroregionu
Kroměřížsko – vyhledávací a prověřovací studie“. Z tohoto dokumentu vyplývá, že v obci
Bařice-Velké Těšany jsou naplánovány cyklostezky místního i regionálního charakteru.
V katastru obce Bařice-Velké Těšany vidíme dle mapky místní trasy označené č. 12 úsek
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Drahlov – Velké Těšany, č. 15 úsek Lubná – Velké Těšany, č. 16 úsek Bařice-Velké Těšany,
č. 17 úsek Bařice – Střížovice, č. 19 úsek Bařice – Těšnovice, Velkými Těšany prochází
regionální cyklotrasa č. 5014 Staré Město – Tabarky – Trávník
Stávající a plánované cyklotrasy na území Mikroregionu Kroměřížsko

Zdroj: Generel cyklotras Mikroregionu
Kroměřížsko

Zásobování vodou
Bařice
Obec Bařice má vybudován veřejný vodovod, který je v majetku a správě VaK Kroměříž a.s.,
byl postupně budován od roku 1934. Vodovod je možné zásobovat vodou jednak z vlastních
zdrojů a jednak ze skupinového vodovodu Kroměříž.
Vlastní zdroje: Zdroj – Boří, zdroj – Pramen v lese. Voda je jímána dvěma studnami, do
kterých jsou svedeny pramenní zářezy. Ze zdrojů je voda ocelovým přívodním řadem DN 4050 délky 1 302 m přivedena do zemního vodojemu 40 m3 (252,70 – 250,70). Vydatnost
těchto zdrojů je 0,6 l.s-1 (Qmax = 1 l.s-1) a oba dva zdroje mají vyhlášena PHO. Voda z těchto
místních zdrojů odpovídá vyhlášce 376/2000 Sb. a nevyžaduje žádnou další úpravu.
Napojení na SV Kroměříž: Ze zemního vodojemu Těšnovice 2 x 250 m3 (282,50 – 279,50) je
přívodním řadem PVC DN 100 délky 1 850 m přivedena voda do obce.
V letech 2005–2009 proběhla na náklady VaK Kroměříž celková rekonstrukce řádu.
Rozvodná síť v obci je provedena z plastových trub DN 80. Rozvodná síť má 1 431 m, která
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pokrývá celé území obce a zásobuje ji ve dvou tlakových pásmech. DTP je zásobeno pod
tlakem VDJ Bařice a HTP je pod tlakem VDJ Těšnovice přes redukční ventil v šachtě před
obcí.
Stávající systém zásobování pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.
Vodovodní síť sice pokrývá celé území obce a s dalším rozšiřováním se počítá do lokalit
výstavby RD a primárně je zásadní vyřešit v obci problém nedostatečného tlaku vody do
některých částí obce tak, aby neomezoval zdejší obyvatele v užívání pitné vody.
Velké Těšany
Obec Velké Těšany má vybudován veřejný vodovod, který je v majetku obce, VaK Kroměříž
a.s. jej provozuje na smlouvu, byl postaven v roce 1995. Vodovod je napojen na SV
Kroměříž. Zásobovací řad je veden z VDJ Vrbka 2 x 500 m3 (332,50 – 329,00), je proveden z
trub PVC DN 100 dl. 1 723 a je ukončen vodoměrnou šachtou na okraji obce. Za ní je
umístěn redukční ventil pro snížení tlaku. Rozvodná síť je provedena z trub PVC DN 80-100
dl. 1 718 m, pokrývá celé území obce a zásobuje ji v jednom tlakové pásmu.
Vodovodní síť pokrývá celé území obce, avšak nedokonale, takže v některých částech obce
není obyvatelům bezproblémově dostupná pitná voda vzhledem k nedostatečnému tlaku ve
vodovodním řádu.

Odkanalizování
V celém rozsahu obce Bařice se navrhuje vybudovat zcela novou síť splaškové kanalizace –
ukončenou na biologické čistírně odpadních vod společné i pro Velké Těšany. Velikost ČOV
– pro cca 460 EO. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Bařického potoka, který po
asi 3 km ústí do Dolní Kotojedky. Stávající kanalizace v Bařicích bude po potřebných
opravách dále využívána pouze pro odvádění dešťových vod.
V obci Velké Těšany se s ohledem na neuspokojivý stav stávající kanalizace navrhuje v
celém rozsahu obce vybudovat splaškovou síť ukončenou čerpací stanicí s výtlačným
potrubím ukončeným v přivaděči zaústěném do navržené splaškové kanalizace Bařic a
likvidace OV na společné ČOV pod obcí Bařice. Stávající kanalizace ve Velkých Těšanech
bude po potřebných opravách dále využívána pouze pro odvádění dešťových vod.
V současné době jsou zvažovány varianty řešení a vzhledem k velikosti obce a technickým
nárokům dochází k porovnávání možností a analýze možnosti řešit problematiku kořenovou
čističkou, která má nižší pořizovací i provozní náklady.

Vodní toky a nádrže
V obci V katastru obce Bařice-Velké Těšany se nachází potoky pod správou Povodí Moravy
Zlín (Bařický a Škulínkový potok). Těšanský potok a rovněž potok Trňák je pod správou Lesů
ČR Luhačovice.
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Zdroj: http://www.mapy.cz/#mm=TP@x=140011776@y=133043072@z=13

3.1.6

Správa obce Bařice-Velké Těšany

Obec Bařice-Velké Těšany je samostatně spravována zastupitelstvem obce. Zastupitelstvo
je devítičlenné a v jeho čele stojí starosta. Obec dále zřizuje finanční a kontrolní výbor.
V rámci svého rozpočtu obec každoročně vyčleňuje finanční prostředky, které slouží
k zabezpečení rozvoje obce, její infrastruktury a služeb. Dále se zabývá zajištěním nutných
činností, které obce stabilně řeší. K nim patří údržba zeleně, likvidace odpadů či podpora
kulturní a sportovní činnosti.

Investice obce Bařice-Velké Těšany
Bařice-Velké Těšany ve sledovaném období hospodařily s rozpočtem v rozmezí 7 167 482,Kč až 11 536 679,- Kč. V roce 2013 (- 932 979,- Kč) a 2016 (- 878 251,- Kč) měla obec
hospodářský deficit. V roce 2013 obec čerpala dotace v celkové výši 1 757 259,- Kč a to
dotace z EU a z krajského rozpočtu, v roce 2016 čerpala obec dotace v celkové výši
1 291 683,- Kč ze státního rozpočtu.
Výdaje obce v roce 2013 (8 328 227,- Kč) a 2016 (8 717 011,- Kč) překročily příjmy.
V ostatních letech ve sledovaném období (2013–2017) nepřekročily výdaje příjmy a
nedocházelo k hospodářskému deficitu. Investiční výdaje se pohybují od 38 % až 64 %
z celkových výdajů rozpočtu.
Příjmy obce Bařice-Velké Těšany v letech 2013–2017
Příjmy
Příjmy za rok celkem
Z toho příjmy daňové
Z toho mimořádné ze státního
rozpočtu
Z toho mimořádné z krajského
rozpočtu
Z toho mimořádné z
regionálního rozpočtu

2013
2014
2015
2016
2017
7 395 248 11 536 679 6 607 393 7 838 760 7 167 482
4 521 226 4 868 609 5 117 741 5 628 240 6 205 404
0

295 554

290 226 1 291 683

0

462 000

0

50 000

0

0

0

0

0

0

0
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Z toho příjmy z EU
Z toho daň z nemovitostí
Z toho jiné mimořádné příjmy
Úvěr

1 295 259
601 466
0
0

5 174 145
636 283
0
0

84 000
673 838
0
0

0
710 309
0
0

0
694 959
0
0

Zdroj: Obec Bařice-Velké Těšany

Výdaje obce Bařice-Velké Těšany v letech 2013–2017
Výdaje
Výdaje za rok celkem
Z toho výdaje na sport a
kulturu v obci
Z toho investiční výdaje

2013
8 328 227

2014
11 421 625

2015
5 739 304

2016
2017
8 717 011 7 067 289

372 102

845 332

758 553

356 580 2 817 126

5 068 606

7 358 612

2 163 627

5 194 052 3 492 321

Zdroj: Obec Bařice-Velké Těšany

Celkové příjmy a výdaje obce Bařice-Velké Těšany v letech 2013–2017
Rok
Příjmy
Výdaje
Rozdíl

2013
7 395 248
8 328 227
-932 979

2014
11 536 679
11 421 625
115 054

2015
6 607 393
5 739 304
868 089

2016
7 838 760
8 717 011
-878 251

2017
7 167 482
7 067 289
100 193

Zdroj: Obec Bařice-Velké Těšany

Výdaje na sport a kulturu v obci Bařice-Velké Těšany v letech 2013–2017

Zdroj: Obec Bařice-Velké Těšany
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Investiční výdaje v obci Bařice Velké-Těšany v letech 2013–2017

Zdroj: Obec Bařice-Velké Těšany

Čerpání dotací obcí Bařice-Velké Těšany podle poskytovatele dotace

Zdroj: Obec Bařice-Velké Těšany
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Projekty realizované obcí Bařice-Velké Těšany pomocí dotace

Rok

Název projektu

2013

Zateplení budovy mateřské
školy ve Velkých Těšanech
včetně částečné výměny oken

Rozpočet
projektu [Kč]

1 640 000

Dotace [Kč]

Dotační titul

1 295 259

Podpora udržitelného
využívání zdrojů energie

76 192

EU
SFŽP

2014

Rekonstrukce knihovny a
sociálního zařízení ve Velkých
Těšanech

614 160

363 000

Zlínský kraj, POV

Územní plán

198 000

99 000

Zlínský kraj, POV

4 363 609

Zlepšování stavu přírody a
krajiny

256 683

EU

Revitalizační a protipovodňová
opatření v povodí Bařického
potoka

5 504 708

SFŽP

Kompostéry pro domácnosti
včetně štěpkovačky

777 425

660 811

Zkvalitnění nakládání
s odpady a odstraňování
starých ekologických zátěží

38 871

EU
SFŽP

Zřízení pracovního místa na
VPP-2 pozice

2015

Modernizace dětských hřišť v
obou částech obce

173 151

414 608

149 725

EU-MPSV

290 226

Podpora zapojení dětí a
mládeže do komunitního
života v obci
MMR

Dotace na pořízení hasičské
techniky a věcných prostředků
požární ochrany

Zřízení pracovního místa na
VPP

69 216

50 000

Na požární techniku a věcné
prostředky požární ochrany
Zlínský kraj

84 000

EU - MPSV
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Rekonstrukce sokolovny ve
Velkých Těšanech
- příjemci a žadateli TJ Velké
Těšany

2016

Stavba a oprava
bezbariérových chodníků v
obci Bařice

4 000 000

2 708 077,90
159 298

Udržitelné využívání zdrojů
energie
EU
SPŽP

1 766 868

1 291 683

Zvýšení bezpečnosti
dopravy
SFDI

Zdroj: Obec Bařice-Velké Těšany

V roce 2015 proběhla rekonstrukce sokolovny ve Velkých Těšanech (nové podlahy, střecha,
zateplení, atd.), celkové náklady na rekonstrukci činily 4 miliony Kč. Z OPŽP byla získána
dotace ve výši 2,9 milionu Kč, zbytek dofinancování doplatila obec v roce 2015 (1,4 mil. Kč)
a 2016 (47 000 Kč). Budova je v majetku TJ Velké Těšany.

Komunikace s veřejností
Komunikace s veřejností je obcí Bařice-Velké
Těšany vnímána jako jeden ze základních
aspektů, který ovlivňuje kvalitu řízení obce.
Komunikace s občany, místními organizacemi i
ostatními zájemci o informace je řešena
několika rovnocennými způsoby tak, aby
vyhovovala všem skupinám zájemců o
informace bez ohledu na věková či jiná omezení
i bez ohledu na vzdálenost.
Obec Bařice-Velké Těšany využívá své oficiální
webové stránky které jsou umístěny na adrese
www.barice-velketesany.cz. Web je zpracován
profesionálně a velice přehledně členěn. Za péči
jakou tomuto informačnímu médiu Bařice-Velké
Těšany věnují, byly dvakrát oceněny v soutěži „Zlatý erb“. V této soutěži se hodnotí webové
stránky obecních samospráv. V roce 2010 měla obec Bařice-Velké Těšany nejlépe
zpracované internetové stránky ve Zlínském kraji v kategorii obce.
Obec dále komunikuje prostřednictvím rozhlasu (rekonstrukce proběhla v roce 2009), který je
hojně využíván. Dále vydává zpravodaj obce, zpravidla ve čtvrtletní periodě. Důležité zprávy
si občané mohou přečíst rovněž na úřední desce, která existuje jak v tištěné, tak i
elektronické podobě.
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4. Návrhová část
4.1 Postup zpracování návrhové části
Návrhová část plánu rozvoje obce Bařice-Velké Těšany vznikala postupně v průběhu celé
přípravy plánu. Postupným definováním problémů v návaznosti na studium a upřesňování
analytické částí docházelo k ujasňování řešené problematiky tak, aby bylo možno dospět
k závěrečném členění nejen na jednotlivé oblasti řešení a konkrétní aktivity, které na ně
v daném období Bařice-Velké Těšany plánují navázat, ale rovněž k racionálnímu rozčlenění
aktivit do následujících 8 let (tedy 2 volebních obdobích) tak, aby bylo možno udržet
návaznost jednotlivých aktivit a současně respektovat možnosti obce jednak v oblasti
rozpočtu, jednak organizačních sil a personálních kapacit. Při přípravě byly rovněž
respektovány výsledky dotazníkového šetření a v něm vyjádřené potřeby obyvatel obce.
Etapy přípravy návrhové části probíhaly následujícím způsobem:
1) Příprava a definování pracovní skupiny, stanovení harmonogramu přípravy a
jednotlivých kroků – v úvodní etapě proběhlo jednání se zástupci obce v čele se
starostou, kde došlo k přípravě celého plánu přípravy dokumentu a vyjasnění
návaznosti jednotlivých kroků. Pracovní skupinou bylo stanoveno Zastupitelstvo obce
Bařice-Velké Těšany, klíčovým pracovníkem pak starosta obce, který celou přípravu
dokumentu po celou dobu řídil a intenzivně komunikoval se zpracovateli dokumentu
na jedné straně a s pracovní skupinou obce na straně druhé. Účastnil se současně
jednání na němž vznikal strategický plán mikroregionu, pro nějž bylo definování
potřeb jednotlivých obcí velmi významným podkladem.
2) Setkání pracovní skupiny a příprava SWOT analýzy – příprava analýzy proběhla na
otevřeném jednání pracovní skupiny o kterém byla informována veřejnost v obci tak,
aby se do přípravy mohli zapojit v rámci veřejného jednání všichni zájemci o danou
problematiku. V rámci jednání došlo ke zpracování SWOT analýzy, k definování
slabých a silných stánek obce, k vyhledání příležitostí a ohrožení, které mohou
ovlivnit budoucí život v obci. Součástí jednání byla rozsáhlá diskuse o tématech,
které jsou pro obec klíčové a limitech, které její rozvoj ovlivňují. Technika zpracování
analýzy, která je ve svém výstupu tvořena čtyřpolní tabulkou s vlastní částí pro
každou kategorii (silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby) byla pro tuto
příležitost doplněna o přídavnou tabulku shrnující okrajové návrhy tak, aby neupadly
v zapomenutí a byly k dispozici pro další práci v oblasti řízení obce. SWOT analýza
byla následně znovu prodiskutována pracovní skupinou a její finální verze slouží jako
podklad pro další činnosti v rámci přípravy „plánu“.
3) Setkání pracovní skupiny a definování priorit obce – definování priorit obce vycházelo
z předchozího kroku, tedy SWOT analýzy. Na jednání byly určeny priority obce tak,
aby vyjádřily nejpalčivější problémy, které je v následujících letech nutno řešit a
současně budou významně ovlivňovat život v obci jako celku. Definované priority pak
již po široké diskusi sloužily jako podklad pro přípravu návrhové části a pro zařazení
konkrétních aktivit.
4) Příprava struktury návrhové části – na základě zpracovaných podkladů a diskuse nad
analytickou částí a výsledky dotazníkového šetření (ankety) názorů obyvatel Bařic Velkých Těšan došlo ve spolupráci zpracovatelů a starosty obce Bařice-Velké Těšany
k definování struktury návrhové části a jejího obsahu až do úrovně aktivit. Návrh byl
následně prostřednictvím e-mailové komunikace připomínkován pracovní skupinou a
po úpravách schválen jako úplný.
5) Příprava harmonogramu plnění návrhové části – v poslední, velmi náročné tvůrčí
etapě přípravy, bylo nutno svázat plnění aktivit návrhové části s časovým
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harmonogramem definovaným pro roky 2019 – 2026 tak, aby byla zajištěna
návaznost v práci vedení obce po dobu alespoň dvou volebních období. Aktivity byly
zařazeny do jednotlivých let, tak, aby měla obec ekonomické i organizační a
personální kapacity pro jejich plnění. První jednání proběhlo za účasti zpracovatelů
dokumentu a starosty obce. Následně byl návrh konzultován pracovní skupinou a po
úpravě schválen jako finální.
6) Setkání pracovní skupiny a finalizace návrhové části – v následném kroku pracovní
skupina projednala kompletní návrhovou část a po úpravách ji schválila jako úplnou.
7) Projednání kompletního dokumentu v pracovní skupině – pracovní skupina následně
projednala dokument v jeho celku složeném z analytické části, výstupu ze šetření
názorů obyvatel Bařic - Velkých Těšan a návrhové části. Po zapracování připomínek
a shrnující diskusi schválila dokument jako úplný.
8) Schválení kompletního dokumentu zastupitelstvem obce Bařice-Velké Těšany –
kompletní dokument byl schválen jako základní strategický podklad pro řízení obce
Zastupitelstvem obce.
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Graf harmonogramu etap přípravy návrhové části:

Plán rozvoje obce
1. Příprava zpracování dokumentu

Zodpovídá: Zpracovatelé, starosta obce

2. SWOT analýza

Zodpovídá: Pracovní skupina, zpracovatel

3. Priority obce

Zodpovídá: Pracovní skupina, zpracovatel

4. Struktura návrhové části

Zodpovídá: Starosta obce, zpracovatel

5. Harmonogram návrhové části
Zodpovídá: Starosta obce, pracovní skupina,
zpracovatel

6. Finalizace návrhové části
Zodpovídá: Starosta obce, pracovní skupin,
zpracovatel

7. Projednání dokumentu

Zodpovídá: Pracovní skupina, starosta obce

8. Schválení dokumentu

Zodpovídá: Zastupitelstvo obce
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Graf zpracování je však nutno považovat za zjednodušené vyjádření bez definice kruhových
vazeb, protože v případě připomínek ke kterékoliv části dokumentu došlo k úpravám a
změnám všech ovlivněných částí tak, aby byl finální dokument kompaktní a neobsahoval
vzájemně nesourodé či dokonce si odporující informace.

Strana 32 (celkem 46)

Strategický plán obce Bařice-Velké Těšany na léta 2019–2026

4.2 SWOT analýza
Silné stránky

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Aktivní místní spolky a organizované
kulturní a sportovní akce
Klidné venkovské upravené prostředí
obce
Místní knihovny
Péče o památky
www stránky a informovanost občanů
vyřešená situace s bývalým vojenským
prostorem
společenské centrum jako možnost pro
setkávání
průběžné úpravy veřejného prostranství,
zeleň¨
Větrný mlýn ve Velkých Těšanech je
národní kulturní památkou
Kvalitní možnost pro třídění odpadu –
kontejnery, možnost využívat sběrný
dvorek a kompostárnu, kompostéry a
štěpkovač

Příležitosti

?
?
?

Vytvoření podmínek pro novou výstavbu
Využití dotací (ČR i EU)
Zlepšení vztahů mezi lidmi

Slabé stránky

- Nedořešené úpravy místních
komunikací (chodníky, silnice)
- Nevyřešená protipovodňová opatření
a opatření proti suchu včetně vodních
ploch
- Nedořešené úpravy výletiště
v Bařicích (bufet, oplocení)
- Nedořešené značení cyklostezek a
cyklotras, nenavazující trasy
- Nedostatek pracovních míst
v blízkosti obce
- Nevyřešené nevyužívané areály
(obchod ve V. Těšanech – budova
bývalé Jednoty)
- Chybí obecní bydlení – možnost
postarat se o své občany na začátku
kariéry a seniory

Hrozby

!
!
!

Hrozba povodní (vlivy počasí)
Stálý úbytek lidí a jejich stoupající
věk, nízká porodnost
Špatná mezilidská komunikace
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4.3 Klíčové prioritní oblasti
Priority obce vyjadřují společnou vůli k řešeni tématik, která mohou v období následujících
osmi let významně ovlivnit rozvoj obce. Její vedení by tedy mělo při přípravě jednotlivých
akčních plánů zohledňovat řešení těchto potřeb. Ty současně slouží jako základní „stavební
kameny“ návrhové části, která je definována v následujících krocích.

Klíčové prioritní oblasti
1)

Podpora spolků a jejich činnosti v obci

2)

Opatření související se změnami klimatu

3)

Vytvoření podmínek pro novou výstavbu

4)

Rozvoj obce – klidné venkovské prostředí

5)

Průběžná péče o chodníky a komunikace

4.4 Vize a priority obce
Návrhová část je tvořena strukturou provázaných priorit, která jsou rozvíjena (tam, kde je to
účelné) prostřednictvím přesněji zaměřených opatření. Na opatření jsou následně navázány
konkrétní aktivity, které mají přispět k naplnění popisovaných priorit.
Základní směřování obce Bařice-Velké Těšany určuje pro období 2019 – 2026 vize rozvoje
obce:
Vize – obec Bařice-Velké Těšany 2026
Obec Bařice-Velké Těšany bude v roce 2026 prostorem dvou spojených obcí, jejíž
obyvatelé zde spokojeně žijí a který je vstřícný ke svým návštěvníkům. Bude mít k dispozici
materiální podmínky pro podporu předškolní výchovy a volnočasových aktivit. Soudržnost
občanů a respekt k tradicím bude podpořen řadou zde konaných akcí. Rozvoj bude řešen s
ohledem na životní prostředí a udržitelný rozvoj.
Priority jsou pak zaměřeny na rozvoj:
 dopravní a technické infrastruktury, která tvoří významné téma zejména k ekonomické
náročnosti realizovaných investic a jejich téměř nutnou návaznost na dostupné dotační
tituly. To nutí obec v této oblasti zvláště obezřetně a dlouhodobě plánovat a
akceptovat potřebu provázat jednotlivé činnosti
 podpory atraktivity obce pro každodenní život, kde je řešena tématika sportu,
vzdělávání a volného času, ale rozvoj bydlení a služeb. Tato oblast je poměrně
rozsáhlá, plánované aktivity jsou realizovány průběžně a v době platnosti tohoto plánu
bude infrastruktura pro sport dobudována, což bude velkým přínosem pro obec a
současně zatíží rozpočet obce. Pečlivé plánování a určení priorit zde tedy hraje
rovněž klíčovou roli
 péče o kulturní památky je oblastí, která má v obci dlouhodobou oporu, je řešena
průběžně, ale ani v následujícím období ji nelze opomíjet. Aktivity jsou do časového
rámce zasazeny tak, aby doplňovaly ostatní realizované akce
 podpora udržitelného rozvoje odráží vnímání obce jako venkovského prostředí, které
láká k životu s respektem k přírodě a v její těsné blízkosti. Aktivity umožní jednak
samotné udržení přírody jako základního prvku pro život na venkově, jednak zajistí
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přívětivé prostředí pro všechny obyvatele a návštěvníky a jejich bezpečí s ohledem na
případné odvrácení hrozby povodní.
 podpora cyklodopravy je pak vnímána nejen pro její současné prosazování s ohledem
na pozitivní vliv na životy jedinců, ale zejména vzhledem k faktu, že se jedná o velmi
oblíbený způsob dopravy do blízké Kroměříže i okolních obcí.
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4.4.1
Priorita 1: dopravní a technická infrastruktura v obci BařiceVelké Těšany
Bařice – Velké Těšany se velmi intenzivně věnují celkovému stavu chodníků i místních
komunikací v obou částí obce. Vzhledem k nutnosti řešit rekonstrukci kanalizace společně
s vybudováním čistírny odpadních vod však není možné (respektive z pohledu dobrého
hospodáře rozumné) řešit rekonstrukce komunikací vzhledem k faktu, že během rekonstrukcí
kanalizace bude nutno realizovat celou řadu výkopů, které by nové povrchy znovu poškodily.
Proto je nutno jednotlivé akce řešit uvážlivě a s ohledem na budoucí umístění kanalizace
zajistit dobrou koordinaci akcí.
Obec rovněž trápí chybějící výjezdová komunikace, která zajistí kvalitní obslužnost osobními
i nákladními automobily pro obec Velké Těšany. Ta je, v částech vlastněných obcí, řešena
samostatně a její příprava je v pokročilé fázi. Tento plán předpokládá její vybudování
v následujících maximálně čtyřech letech. Opatření je přehledně shrnuto v následující
tabulce.
Opatření

1.1 Budování a rekonstrukce místních komunikací

Aktivita

1.1.1 Průběžné opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací v části Bařice
1.1.2 Průběžné opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací v části Velké Těšany
1.1.3 Vybudování nové výjezdové komunikace z místní části Velké Těšany

Obec Bařice – Velké Těšany nemá v současné době řešeno čištění odpadních vod, které
jsou sváděny do vodních toků. V posledních letech probíhá příprava nutných podkladů pro
vybudování čistírny odpadních vod, která musí být řešena v návaznosti na rekonstrukci
kanalizace v obou částech obcí, protože technický stav kanalizace nevyhovuje současným
potřebám a nárokům. Je řešen nejefektivnější typ čištění a probíhají jednání, která jsou
zásadní pro budoucí plánování celé investice. Vzhledem k faktu, že se jedná o skutečně
velmi nákladnou investiční akci, která významně ovlivní rozpočet obce ať již v období
prvotních investic či následného provozu, je nutno, aby přípravě proběhla velmi pečlivě,
v součinnosti se Zlínským krajem a dalšími subjekty. Investice může být realizována pouze
za předpokladu, že bude využito možností vícezdrojového financování, na kterém se obec
bude podílet pouze částečně. Opatření je přehledně shrnuto v následující tabulce.

Opatření

1.2 Odpadní vody

Aktivita

1.2.1 Rekonstrukce a dobudování kanalizace v části Bařice
1.2.2 Rekonstrukce a dobudování kanalizace v části Velké Těšany
1.2.3 Dokončení přípravy akce a vybudování vhodného typu čistírny odpadních vod
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4.4.2

Priorita 2: Bařice-Velké Těšany - obec atraktivní pro život

Obě části obce žijí aktivním životem, zvláště obliba sportovních aktivit a celková činnost
spolků je obyvateli vnímána jako významná. V posledních letech došlo k významným
investicím, které umožňují kvalitní sportovní vyžití v obou částech obce, je ovšem i nadále
nutno řešit dílčí chybějící či dosluhující sportoviště.
V části obce Bařice je potřeba zajistit rekonstrukci budovy na výletišti, které slouží jako
zázemí pro akce a nově řešit oplocení celého areálu výletiště. Rovněž je potřeba
zrekonstruovat venkovní asfaltové hřiště, které v současnosti částečně slouží i jako
parkovací plocha a částečně jako již nevyhovující, avšak využívané „univerzální“ hřiště.
Ve Velkých Těšanech je nově vybudován víceúčelový sportovní areál, který bude udržován a
využíván pro realizaci celé řady akcí. Opatření je přehledně shrnuto v následující tabulce.
Pozornost je v následujících letech nutno věnovat rekonstrukci a úpravám obou hasičských
zbrojnic. Rovněž bude i nadále věnována péče podpoře (finanční i organizační) spolkové
činnosti v obci.

Opatření

2.1 Podpora volnočasových aktivit

Aktivita

2.1.1 Oprava zbrojnice v Bařicích a Velkých Těšanech
2.1.2 Podpora činnosti spolků
2.1.3 Oprava venkovního asfaltového hřiště v Bařicích
2.1.4 Oprava budovy na výletišti Bařicích a celkové oplocení.

Obec vnímá potřebu řešit svůj rozvoj, přilákat nové obyvatele a starat se o ty stávající.
K tomu je nutná podpora vytvoření základních předpokladů pro tento rozvoj. Obec proto
bude řešit možnosti výkupu pozemků pro zajištění nové bytové výstavby. Na tuto aktivitu by
pak v dalším období navazovala příprava pozemků a řešení sítí buď přímo obcí nebo ve
spolupráci se soukromým investorem.
Rovněž je více než žádoucí dořešit přestavbu nevyužívané budovy školy v Bařicích na
obecní bydlení vhodné pro mladé lidi, kteří ještě nemají prostředky na řešení vlastního
bydlení, případně pro seniory, kteří chtějí v obci setrvat, ale už nemají dost sil na údržbu
domů.
V části obce je nevyhovující zásobování pitnou vodou s nízkým tlakem, který v části obce
způsobuje nedostatky a výpadky a komplikuje tak průběžnou dostupnost vody. Toto téma
nemůže řešit obec samostatně a předpokládám vstup do jednání s Vodovody a kanalizacemi
a. s. Kroměříž a nalezení dohody na úpravě této nevyhovující situaci.

Opatření

2.2 Podpora bydlení a služeb

Aktivita

2.2.1 Analýza možností vytvoření podmínek pro novou bytovou výstavbu – výkup a
zasíťování pozemků
2.2.2 Rekonstrukce školní budovy v Bařicích na nový účel (startovací byty)
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2.2.3 Posílení a zkapacitnění vodovodu ve spolupráci s VaK Kroměříž
2.2.4 Výkup a demolice chátrajících objektů v Bařicích – Velkých Těšanech
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4.4.3

Priorita 3: Péče o místní kulturu

Péče o drobné kulturní památky na území obce jde v Bařicích – Velkých Těšanech doslova
ruku v ruce s podporou tradic a jejich rozvíjení, stejně jako s podporou opakovaných (a tedy
již také tradičních) společenských akcí. Je tak propojována tradice se současností a dochází
k podpoře sounáležitosti obyvatel i návštěvníků. Obec věnuje průběžnou pozornost údržbě
drobných kulturních památek, které se nacházejí na jejím území. Tato pozornost nezanikne
ani v následujícím období a památky budou i nadále jedním z významných momentů, jimž se
obec věnuje. obce. Opatření je přehledně shrnuto v následující tabulce.
Priorita

3. Péče o místní kulturu

Opatření

x

Aktivita

3.1.1 Podpora údržby drobných památek
3.1.2 Podpora a udržování tradic a pravidelných společenských akcí
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4.4.4

Priorita 4 : Podpora udržitelného rozvoje

Obec dbá o celkovou kultivaci prostředí v obou svých částech. Proto bude i v následujícím
období podporována výsadba zeleně v Bařicích i Velkých Těšanech.
Nejedná se pouze o zeleň lokalizovanou přímo v jednotlivých částech obce, náležitá péče
bude věnována také polním cestám a jejich ozelenění. Opatření je přehledně shrnuto
v následující tabulce.
Opatření

4.1 Zeleň a ochrana přírody

Aktivita

4.1.1 Výsadba zeleně v části Bařice včetně zeleně u polních cest
4.1.2 Výsadba zeleně v části Velké Těšany včetně zeleně u polních cest

Nepříznivé počasí (zejména prudké deště či dlouhá období sucha) může významně ovlivnit
klima v obci. Proto obec předpokládá postupnou obnovu vodních ploch, které dříve obec
využívala v souladu s územním plánem. Opatření je přehledně shrnuto v následující tabulce.

Opatření

4.2 Protipovodňová opatření

Aktivita

4.2.1 Obnova původních vodních ploch v intravilánu obce
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4.4.5

Priorita 5: Podpora cyklodopravy

Cyklodoprava je vnímána jako významný pozitivní trend ovlivňující jednak dopravu do
zaměstnání, za vzděláváním i službami a rovněž jako kvalitní způsob aktivního trávení
volného času. Obec zajistí podporu rozšiřováni infosystému tak, aby zajistil cyklistům
maximální bezpečnost a podporu při cestách i výletech napříč mikroregionem. Opatření je
přehledně shrnuto v následující tabulce.

Priorita

5 Podpora cyklodopravy

Opatření

x

Aktivita

5.1.1 Budování informačního systému pro cyklisty v návaznosti na okolní obce
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Souhrnná přehledná tabulka návrhové části pro obec Bařice Velké Těšany

Priorita
Opatření
Aktivita

1. Dopravní a technická infrastruktura v obci Bařice – Velké Těšany
1.1 Budování a rekonstrukce místních komunikací
1.1.1 Průběžné opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací v části Bařice
1.1.2 Průběžné opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací v části Velké Těšany
1.1.3 Vybudování nové výjezdové komunikace z místní části Velké Těšany

Opatření
Aktivita

1.2 Odpadní vody
1.2.1 Rekonstrukce a dobudování kanalizace v části Bařice
1.2.2 Rekonstrukce a dobudování kanalizace v části Velké Těšany
1.2.3 Dokončení přípravy akce a vybudování vhodného typu čistírny odpadních vod

Priorita
Opatření
Aktivita

2. Bařice – Velké Těšany - obec atraktivní pro život
2.1 Podpora volnočasových aktivit
2.1.1 Oprava zbrojnice v Bařicích a Velkých Těšanech
2.1.2 Podpora činnosti spolků
2.1.3 Oprava venkovního asfaltového hřiště v Bařicích
2.1.4 Oprava budovy na výletišti v Bařicích a celkové oplocení výletiště

Opatření

2.2 Podpora bydlení a služeb
2.2.1 Analýza možností vytvoření podmínek pro novou bytovou výstavbu – výkup a
zasíťování pozemků
2.2.2 Rekonstrukce školní budovy v Bařicích na nový účel (startovací byty)
2.2.3 Posílení a zkapacitnění vodovodu ve spolupráci s VaK Kroměříž
2.2.4 Výkup a demolice chátrajících objektů v Bařicích – Velkých Těšanech

Aktivita

Priorita
Opatření
Aktivita

3. Péče o místní kulturu
x
3.1.1 Podpora údržby drobných památek
3.1.2 Podpora a udržování tradic a pravidelných společenských akcí

Priorita
Opatření
Aktivita

4. Podpora udržitelného rozvoje
4.1 Zeleň a ochrana přírody
4.1.1 Výsadba zeleně v části Bařice včetně zeleně u polních cest
4.1.2 Výsadba zeleně v části Velké Těšany včetně zeleně u polních cest

Opatření
Aktivita

4.2 Opatření proti změnám klimatu
4.2.1 Obnova původních vodních ploch v intravilánu obce

Priorita
Opatření
Aktivita

5 Podpora cyklodopravy
x
5.1.1 Budování informačního systému pro cyklisty v návaznosti na okolní obce
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4.5 Harmonogram realizace
Harmonogram rozřazuje jednotlivé aktivity do let, které se jeví pro jejich realizaci jako
nejvhodnější vzhledem k připravenosti akcí, možnosti využít dotační tituly (případně
realizovat již předkládané žádosti o dotace), vzhledem k předpokládanému rozpočtu obce a
jejím personálním kapacitám tak, aby se jednalo o plán pragmatický a realizovatelný.
Tabulka harmonogramu tak současně představuje podpůrný nástroj pro přípravu jednotlivých
akcí, přípravu rozpočtu obce a vyhledávání vhodných dotačních titulů, které by umožnily řešit
aktivity s podporou vícezdrojového financování. V oblasti rozvoje obce je to pro obec
zejména Integrovaný regionální operační program, obec však může využit další dotační
tituly, ať již z rozpočtu vlády, krajů, mezinárodních programů či drobnějších zdrojů nadací a
soukromých darů. Za významný zdroj prostředků lze považovat navázání spolupráce s
privátním sektorem a společné řešení některých aktivit (projektů) cílených zejména do oblasti
rozvoje cestovního ruchu. Takové partnerství je přínosné pro všechny účastníky, v rámci
republiky se však v tomto období vyvíjí spíše nahodile.
Harmonogram je koncipována racionálně, a zohledňuje současné i očekávané trendy v
ekonomice. Je považován za „živý“ nástroj, který lze s ohledem na možnosti ekonomiky,
celospolečenské prostředí a potřeby obce modifikovat a rozhodnutím zastupitelstva řešit
posuny jednotlivých aktivit v čase či jejich obsahové aktualizace tak, aby odpovídaly
aktuálním potřebám. Harmonogram je sestaven do přehledné tabulky.
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Akce

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

500 000

500 000

500 000

500 000

2026

Priorita 1. Dopravní a technická infrastruktura v obci Bařice – Velké Těšany
Opatření 1.1 Budování a rekonstrukce místních komunikací
Aktivita

1.1.1 Průběžné opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací v části Bařice

250 000

1.1.2 Průběžné opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací v části Velké Těšany

1 000 000

500 000
500 000

1.1.3 Vybudování nové výjezdové komunikace z místní části Velké Těšany

2 500 000

Opatření 1.2 Odpadní vody
Aktivita

1.2.1 Rekonstrukce a dobudování kanalizace v části Bařice

x

x

8 000 000

8 000 000

1.2.2 Rekonstrukce a dobudování kanalizace v části Velké Těšany

x

x

8 000 000

8 000 000

1.2.3 Dokončení přípravy akce a vybudování vhodného typu čistírny odpadních vod

x

x

dle

typu

čístírny

Priorita 2. Bařice – Velké Těšany - obec atraktivní pro život
Opatření 2.1 Podpora volnočasových aktivit
Aktivita

2.1.1 Oprava zbrojnice v Bařicích a Velkých Těšanech
2.1.2 Podpora činnosti spolků

200 000

2.1.3 Oprava venkovního asfaltového hřiště v Bařicích

200 000

100 000

100 000

200 000

200 000

200 000

200 000

1 000 000

1 000 000

100

2.1.4. Oprava budovy na výletišti v Bařicích a celkové oplocení výletiště

400

Opatření 2.2 Podpora bydlení a služeb
Aktivita

2.2.1 Analýza možností vytvoření podmínek pro novou bytovou výstavbu – výkup a
zasíťování pozemků
2.2.2 Rekonstrukce školní budovy v Bařicích na nový účel (startovací byty)

2 000 000

500 000

500 000

1.000 000

2 000 000

2 000 000

200 000

2.2.3 Posílení a zkapacitnění vodovodu ve spolupráci s VaK Kroměříž

50 000

2.2.4 Výkup a demolice chátrajících objektů v Bařicích – Velkých Těšanech

500 000

1 000 000
500 000

Priorita 3. Péče o místní kulturu
x
Aktivita

3.1.1 Podpora údržby drobných památek

80 000

80 000

80 000
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3.1.2 Podpora a udržování tradic a pravidelných společenských akcí

20 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

2019

2020
2019

2021
2020

2022
2021

2023
2022

2024
2023

2025
2024

2026 2025

4.1.1 Výsadba zeleně v části Bařice včetně zeleně u polních cest

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

4.1.2 Výsadba zeleně v části Velké Těšany včetně zeleně u polních cest

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

?

?

Priorita 4. Podpora udržitelného rozvoje
Opatření 4.1 Zeleň a ochrana přírody
Akce
Aktivita

Akce

Opatření 4.4 Opatření proti změnám klimatu
Aktivita

4.2.1 Obnova původních vodních ploch v intravilánu obce

Priorita 5 Podpora cyklodopravy
x
Aktivita

5.1.1 Budování informačního systému pro cyklisty v návaznosti na okolní obce

10 000
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2026

5.2

Seznam zkratek

CHKO

Chráněná krajinná oblast

ČSÚ

Český statistický úřad

SLDB

Sčítání lidu, domů a bytů

SVČ

Středisko volného času

MŠ

Mateřská škola

TJ

Tělovýchovná jednota

VaK a.s.

Vodovody a kanalizace - akciová společnost

PVC

Polyvinylchlorid

ČOV

Čistírna odpadních vod

EO

Ekvivalentní obyvatel

OV

Odpadní vody

SF EU

Strukturální fondy Evropské unie
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