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NÁVRH

ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT
OBCE TŘEBNOUŠEVES
na roky 2020 až 2023

Název obce:
Sídlo:
IČ:
Zastoupení:
Kontakt:

Obec Třebnouševes
Třebnouševes 80, 508 01 Hořice
00272221
Lic. Miroslav Vojtíšek – starosta
Mgr. Eva Slámová – místostarostka
720 936 515, 720 936 516
outrebnouseves@cbox.cz
http://www.trebnouseves.cz
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1. Úvod
Rozvojový strategický dokument obce Třebnouševes představuje plán rozvoje obce od roku 2020
do roku 2023.
Dokument bude sloužit jako podklad pro činnost samosprávy obce Třebnouševes v souladu se
zásadami regionální politiky Královéhradeckého kraje a také jako dokument pro konkrétní
rozvojové aktivity a projekty, které se v obci připravují.
Strategický dokument představuje společně s územním plánem, který byl schválen v dubnu 2019, a
s rozpočtovými výhledy základní koncepční rámec obce Třebnouševes.

2. Popis obce
Obec Třebnouševes, společně s obcemi Ostrov a Vinice, spadá do okresu Jičín a náleží pod
Královéhradecký kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Hořice. Obec Třebnouševes
se rozkládá asi 22 km jihovýchodně od Jičína a 3 km jihovýchodně od města Hořice. Turisticky
spadá do oblasti Podzvičínska. Na území vesnic žije trvale v průměru okolo 285 obyvatel.
Katastrální území Třebnouševes, Ostrov a Vinice zaujímá cca 627 ha.
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První písemná zmínka o obci je uvedena v zakládací listině Strahovského kláštera z r. 1143 –
Trebuss wzi – psáno latinsky. Podle místopisného slovníku historického od Augustina Sedláčka byl
původní staročeský název obce Třebnúše ves, tj. Třebnuchova ves.
V současné době je obec členem Mikroregionu Podchlumí a Svazu měst a obcí. Dopravní
obslužnost v obci zajišťuje autobusová doprava. Nejbližší vlaková zastávka je v obci Jeřice cca 1,5
km.
Spádovou obcí z hlediska školní docházky je obec Hořice, která je vzdálena cca 3 km. Za prací,
zdravotní péčí, nákupem atd. je nutná dojížďka.
Občané i návštěvníci obce mají možnost trávit volný čas procházkami nebo cyklistickými výlety po
malebném okolí obce, v letních měsících navštívit koupaliště s tobogánem a restaurací a ke
sportovním aktivitám využít přiléhající sportovní hřiště.
Obec Třebnouševes je zapojena do systému sběru a recyklace obalového odpadu firmy EKO-KOM.
Odvoz odpadu z obce Třebnouševes zajišťuje společnost FCC Česká republika, s,r.o. - provozovna
Lodín.
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3. FINANČNÍ HOSPODAŘNÍ OBCE
Rozpočet obce na rok 2020 činí:
příjmy

4.382.100,- Kč

výdaje

4.382.100,- Kč

Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020 a 2023 činí:
Pro rok 2020:

Pro rok 2021:

příjmy

4.382.100,- Kč

příjmy

4.550.000- Kč

výdaje

4.382.100,- Kč

výdaje

11.700.000,- Kč

Saldo příjmů a výdajů

7.150.000,- Kč

přebytek hospodaření

0,- Kč

Pro rok 2022:

Pro rok 2023:

příjmy

6.593.000,- Kč

příjmy

9.813.000,- Kč

výdaje

8.675.000,- Kč

výdaje

8.850.000,- Kč

Saldo příjmů a výdajů

2.082.000,- Kč

přebytek hospodaření

963.000,- Kč

4. Technická infrastruktura
Kanalizace
Obec má vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu, do kterého jsou splaškové vody od
trvale žijících obyvatel odváděny. Svou funkci také v odvádění dešťových vod plní prozatím
uspokojivě. Po provedení pastortizace a posouzení jejího stavu obec plánuje opravu kanalizace. V
budoucnu předpokládáme též vybudování nové kanalizace a výstavbu čistírny odpadních vod.

Voda
Z důvodu dlouhodobého nedostatku spodních vod obec plánuje vybudování obecního vodovodu,
který bude napojen na vodovod z Hořic. O připojení k obecnímu vodovodu projevilo záměr 76 %
obyvatel obcí Třebnouševes, Ostrov a Vinice. V letošním roce proběhne výběrové řízení na
projektovou dokumentaci společného vodovodu pro naše obce.

Plynofikace
V obci byla dokončena plynofikace v roce 1998. Provozovatelem distribuční sítě zemního plynu je
firma GasNet, s.r.o.. Obec Třebnouševes je v současné době zplynofikována středotlakým
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systémem o přetlaku 2,00 kPa. Přívodní STL plynovod je přiveden z obce Hořice v Podkrkonoší do
zástavby obce Třebnouševes, Ostrov a Vinice.
Důsledkem realizace plynofikace obce byla částečná změna vytápění na ekologičtější palivo. Tímto
krokem bylo relativně sníženo množství emisí v ovzduší.

Rozvody elektrické energie
Obec Třebnouševes patří mezi bezproblémové obce z hlediska zásobování elektrickou energií.
Zásobování elektrickou energií je řešeno z jedné el. stanice (TS) JC 0023 35/0,4 kV s instalovaným
transformačním výkonem 160 kVA. Provozovatelem energetického systému VN a NN je ČEZ
Distribuce a.s., Děčín.

Veřejné osvětlení, veřejný rozhlas
Veřejné osvětlení a rozhlas jsou v majetku obce. V roce 2019 byl nainstalován nový bezdrátový
rozhlas a provedena částečná rekonstrukce veřejného osvětlení – výměna lamp za LED osvětlení.

5. Dokončené investice
Chodník na návsi v roce 2015.
Obecní rozhlas v roce 2019.

6. Plán rozvoje
SOUČASNÁ VIZE
Obec by se měla zaměřit především na tvorbu přirozeného venkovského prostředí.
Současný odliv venkovských obyvatel do větších měst se již zastavuje, lidé si začínají uvědomovat
výhody venkovského bydlení. Pro zlepšení podmínek života v obci a přilákání nových obyvatel je
součástí tohoto strategického plánu zbudování obecního vodovodu, kompletní rekonstrukce budovy
obecního úřadu a mateřské školy včetně vnitřních prostor.
Pro konkretizaci podmínek dalšího rozvoje v naší obci byla zpracována swot analýza.
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SWOT ANALÝZA
Silné stránky





Slabé stránky

dostupnost služeb města Hořice, Nový
Bydžov, Jičín, Hradec Králové
existence prostoru pro sportovní plochy
vodní rekreační plocha v obci
(koupaliště)
nižší průměrný věk obyvatel (42,3 let)











Příležitosti





neexistence vodovodu a ČOV
neutěšený stav kanalizace
omezené možnosti pro pracovní
příležitosti odpovídající možnostem v
regionu
omezené možnosti pro kulturní vyžití
omezená dopravní obslužnost nejen ve
dnech pracovního volna
oblast mimo turistický ruch
finanční možnosti obce
nedostatek stavebních parcel

Rizika

vzájemná výpomoc obcí v rámci
Mikroregionu Podchlumí
meziobecní spolupráce obcí ORP Hořice
využití dotačních titulů pro
spolufinancování investic v obci
rozvoj volnočasových aktivit obyvatel



nezískání dotací na investice

Zpracováním této rozvojové strategie byl stanoven hlavní cíl rozvoje obce, který je charakterizován
takto:
Obec Třebnouševes – ideální místo pro život, bydlení, s volnočasovými možnostmi. Příjemné
místo pro občany a návštěvníky s dostatkem atraktivit a různých akcí.
Na tento globální cíl navazují cílenější strategické cíle, které jsou zejména:


zkvalitnění životního prostředí včetně technické infrastruktury (vodovod, kanalizace)



zlepšení kvality trvalého bydlení v obci a občanské vybavenosti
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6.1 Zkvalitnění životního prostředí včetně technické
infrastruktury
Odpadové hospodářství
Cílem připravovaných projektů je podpořit zlepšení odvádění odpadních a splaškových vod v obci
celkovou opravou kanalizace. Zvýšit informovanost občanů o nutnosti třídit odpad a chránit životní
prostředí. Od 1.1.2020 bylo rozšířeno odpadové hospodářství o možnost odvozu odpadních olejů.

Oprava kanalizace
Doba realizace: rok 2020-2023
Odhadované náklady: 1.500.000,-Kč
Zdroje financování:


obecní rozpočet



Státní fond životního prostředí a MAS Podchlumí (dotace až 85% způsobilých výdajů)

Vodovod
Pro zlepšení podmínek života v obci a přilákání nových obyvatel je součástí tohoto strategického
plánu zbudování obecního vodovodu.
Výstavba vodovodu
Doba realizace: rok 2021-2023
Odhadované náklady: 26.000.000,- Kč
Zdroje financování:


obecní rozpočet



dotační titul Státního fondu životního prostředí a další

Koupaliště
Jednou z dominant obce je koupaliště. Jeho napouštění je v současné době zajištěno přítokrem
z extravilánu obce. Pro údržbu kvality vody je nutné koupaliště pravidleně čistit a současně ošetřit
nechemickým baktriálním přípravkem od firmy Baktoma.
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Čištění koupaliště
Doba realizace: rok 2020-2023
Odhadované náklady: 160.000,-Kč
Zdroje financování:


obecní rozpočet



budeme hledat vhodný dotační titul

6.2 Zlepšení kvality bydlení v obci a občanské vybavenosti
Cílem tohoto opatření je zkvalitnit podmínky pro bydlení místních obyvatel, přilákat mladé lidi do
obce, zkvalitnit a rozšířit nabídku občanské vybavenosti tak, aby byly zlepšeny životní podmínky
obyvatel v obci.
Pro zkvalitnění života v obci, zlepšení jejího vzhledu, ale zejména pro vyšší bezpečnost pohybu
občanů v obci i mimo ni považujeme za velmi důležité následující investice.
Obecní úřad
V budově obecního úřadu je mimo úředních prostor dále umístěna mateřská škola a obecní byt.
V současné době je realizováno zpracování projektové dokuemtace na výměnu oken, nové opláštění
budovy, výměna střešní krytiny a vybudování nové rekuperační jednotky. Předpoklad zahájení
vlastní realizace je rok 2021. Dále obec plánuje rekonstrukci interiéru OÚ a MŠ včetně rozvodu
vody a odpadů.
Budova obecního úřadu a mateřské školy
Doba realizace: rok 2020 - 2023
Odhadované náklady: cca 8.000.000,-Kč
Zdroje financování:


obecní rozpočet



dotace Státního fondu životního prostředí

Tato akce bude realizována pouze v případě získání dotací.
Nová hasičská zbrojnice
Pro zajištění technického zázemí pro techniku Sboru dobrovolných hasičů a uskladnění nářadí a
jiného obecního majetku je v plánu vybudování nové hasičské zbrojnice.
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Nová hasičská zbrojnice
Doba realizace: rok 2022 - 25
Odhadované náklady: cca 20.000.000,-Kč
Zdroje financování:


obecní rozpočet



dotace Státního fondu životního prostředí a další

Tato akce bude realizována pouze v případě získání dotace.

Další aktivity

7.

7.1 Sociální oblast
Cílem této oblasti je zaměření na občany samotné.
Předmětem jsou zejména tyto činnosti:


pomoc při řešení mimořádně tíživých životních situací, jako jsou živelné pohromy, péče o
osobu blízkou, úmrtí osoby blízké apod.,



podpora dobrých sousedských vztahů, řešení sporů mezi občany,



gratulaci občanům k životnímu jubileu jménem obecního úřadu (od 70 let věku),



finanční poukázky pro narozené dítě s trvalým pobytem v obci Třebnouševes, Ostrov a
Vinice,



poskytování příspěvku mateřským školám a ostatním školským zařízením, kam docházejí
děti z naší obce.

7.2 Kultura a sport
Obec bude také dále podporovat kulturu a sport v obci i mimo obec.
Součástí je zejména:


pořádání akcí zejména pro děti (karneval, čarodějnice, dětský den, Mikuláš apod.),



podpora akcí v obci pořádaných pro širší veřejnost dalšími spolky či osobami,



vybudování víceúčelového hřiště



vybudování relaxační zóny pro děti a mládež na koupališti a na návsi
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poskytování příspěvku na úhradu nákladů spojených s navštěvováním sportovního či
kulturního spolku občany naší obce,



podpora Sboru dobrovolných hasičů obce Třebnouševes a TJ Sokolu Třebnouševes, který
považujeme za nedílnou součást života obce.

Cílem podpory kulturního a sportovního života je především posílit soudržnost občanů naší obce,
vytvořit dobré podmínky pro trávení volného času a přilákat i návštěvníky z blízkého okolí.

8.

Závěr

Zpracování strategického plánu obce Třebnouševes je navržen jako střednědobý v závislosti na
potřebách obce i samotných občanů a možnosti získání dotací z jednotlivých zdrojů. Financování
projektů je považováno vždy za klíčový problém v celém rozvojovém procesu. Na veškeré investice
přesahující 999 999 Kč je realizováno výběrové řízení dle platného zákona a vnitřní směrnice obce.
Jednotlivá opatření Strategického rozvojového plánu jsou vzájemně technicky propojena a s tím
musí být počítáno i při jejich realizaci. Své názory ohledně investic i další činnosti obce mohou
občané sdělit na obecním úřadu buď v úředních hodinách. Další možností je v rámci diskuze přímo
se zastupiteli obce.
Obec se bude v nejvyšší možné míře snažit o realizaci plánovaných investic, tak aby se nadměrně
nezvyšovala zátěž obecního rozpočtu. Realizace plánu bude tedy odvislá od získání či nezískání
dotací na jednotlivé projekty. Pokud to bude možné, některé akce se provedou svépomocí
s přispěním občanů /čištění koupaliště/.
To může přinést potřebu v rozvojovém strategickém dokumentu provést operativní změny.
Schváleno zastupitelstvem dne ...... 2020 usnesením č. X.

…………………………………

…………………………………

Lic. Miroslav Vojtíšek
starosta obce

Mgr. Eva Slámová
místostarostka obce
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