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PROGRAM ROZVOJE OBCE HLINKA  

NA OBDOBÍ 2020 – 2026 

 
ÚVOD 

Dostává se Vám do rukou Program rozvoje obce Hlinka. Jde o základní plánovací dokument obce, 

zakotvený v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, který formuluje představy o budoucnosti obce 

v následujících 7 letech a navrhuje způsoby, jak těchto představ dosáhnout. 

Program rozvoje obce Hlinka vznikl na podzim roku 2019 v rámci realizace projektu „Podpora 

strategického řízení obcí a vzdělávání zastupitelů a úředníků Krnovska, Albrechticka a Osoblažska“, 

CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010060“ a byl zpracován pracovníky Mikroregionu – Sdružení obcí 

Osoblažska ve spolupráci se starostou a Zastupitelstvem obce Hlinka. 

Současně byli do přípravy dokumentu zapojeni samotni obyvatele obce Hlinka, kteří měli možnost  

se vyjádřit k jeho návrhu a vznést případně připomínky. Finální verzi dokumentu schválilo 

Zastupitelstvo obce Hlinka na svém 11. zasedání dne 17.02.2020 usnesením č. 11/5. 

Program rozvoje je členěn do dvou hlavních částí, analytické a návrhové, analytická část je věnována 

charakteristice obce a popisu jejího současného stavu včetně definovaných potřeb, návrhová obsahuje 

konkrétní přehled opatření vedoucích k plánovanému rozvoji obce Hlinka. 

 

ANALYTICKÁ ČÁST  

Analytická část dokumentu je zaměřena na komplexní zhodnocení situace v obci, charakteristiku stavu  

a vývoje jednotlivých oblastí života obce, přičemž klade důraz na zachycení hlavních rozvojových 

problémů obce a jejich příčin. Zachycuje demografickou situaci, hospodářství, infrastrukturu, 

vybavenost, hospodaření a fungování obce.  

 

CHARAKTERISTIKA OBCE 

1) ÚZEMÍ 

 

Obec Hlinka se nachází v severozápadním cípu Moravskoslezského kraje při hranici s Polskem (gmina 

Lubrza), na severovýchodě sousedí se Slezskými Pavlovicemi, na východě a jihovýchodě s městem 

Osoblaha a na jihozápadě s obcí Dívčí Hrad. Od okresního města Bruntál je vzdálena 35,5 km  

a od krajského města Ostrava 66,5 km. Obec se rozkládá na 874 ha a její součástí je také Hlinka-Rylovka 

a Nové Vrbno, místním známé jako Vrbina. 

Území Hlinky patří do povodí Odry, resp. řeky Osoblahy. Severní hranici obce a současně státní hranici 

tvoří z větší části Sádecký potok. V severovýchodním cípu území obce, na hranici se Slezskými 

Pavlovicemi a u soutoku Sádeckého potoka s bezejmenným potokem pramenícím v samotné vsi Hlinka, 

se nachází rozsáhlý Pavlovický rybník I.  
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Území obce pokrývá z 79,5 % zemědělská půda (76 % orná půda, 2,5 % louky a pastviny), z 12 % les  

a z 5,5 % zastavěné a ostatní (např. průmyslové) plochy. 

Z katastrální mapy obce z r. 1944 lze vyčíst, že ještě za války byla původní urbanistická struktura dobře 

dochována, v obci se nacházely statky a zemědělské usedlosti s obytnými budovami. Dnes již většina 

původních zemědělských usedlostí zaniká. Ztratily se domky podél potoka na západním  

i východním okraji obce, kde však místo nich vyrostly dvě farmy živočišné výroby bývalého státního 

statku. Část severní záhumenní cesty je doplněna a obestavěna novějšími řádovými domky 

“bytovkami”. Další dva bytové domy a ubytovna jsou v centru obce oproti kostelu. 

V centru obce je soustředěná občanská vybavenost. Budova Obecního úřadu, mateřská škola naproti 

kulturní dům a hostinec. Jen prodejna smíšeného zboží je vestavěna v jedné z “bytovek” na severním 

okraji zastavěného území. Poválečný vývoj zasáhl do podoby obce nepříznivě. Původní domovní fond 

zanikl nebo zůstal zanedbán, nové bytové domy se svým měřítkem a vzhledem do venkovského 

prostředí nehodí. Zástavba obce působí poněkud neuspořádaně a chaoticky, a malé usedlosti, které  

si doposud zachovaly původní historický vzhled, jsou dnes často ve špatném stavu. 

 

2) OBYVATELSTVO 

a) Demografická situace 

Historicky měla obec Hlinka mnohonásobně více obyvatel nežli v posledních desetiletích. Nejvíce  

v roce 1880, kdy měla obec 601 obyvatel.  V roce 1980 činil počet obyvatel 266 osob a od té doby 

postupně klesal. Ze zjištěných dat lze odvodit, že od roku 2015 došlo k zastavení úbytku obyvatel obce 

a přibližně od r. 2015 stagnuje na počtu 180 osob. O zastavení negativního vývoje svědčí také mírný 

pokles průměrného věku obyvatel. Od roku 2015 klesl průměrný věk o 1,7 % na 38,9 %. Dlouhodobě 

je pak průměrný věk žen vyšší nežli průměrný věk mužů, i přesto se však pohybuje pod celkovým 

věkovým průměrem v ČR. Statistická data jsou uvedena níže v tabulce č. 1 a znázorněna v grafu č. 1. 

Záměrem obce je se dostat zpět na úroveň let 2000 - 2005, kdy v obci žilo okolo 250 obyvatel,  

a přizpůsobit tomu také občanskou vybavenost, nabídku bydlení, služeb apod. 

 

Tabulka č. 1: Vývoj počtu obyvatel 

Obec Hlinka Počet obyvatel Průměrný věk Průměrný věk v ČR 

rok celkem muži ženy celkem muži ženy celkem 

2019 180 87 93 38,9 36,2 41,8 42,3 

2018 178 86 92 38,8 44,8 41,2 42,2 

2017 183 88 95 39,1 36,9 41,2 42 

2016 178 89 89 40 36,3 43,7 41,9 

2015 184 95 89 40,6 37,5 43,9 41,7 

Zdroj: ČSÚ 

Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel 
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b) Sociální situace v obci 

Střednědobé plánování sociálních služeb je zajištěno společností Osoblažský cech, z.ú. Společně 

plánují obce spadající pod obec s pověřeným obecní úřadem Osoblaha. Jsou to obce Bohušov, Dívčí 

Hrad, Hlinka, Rusín, Slezské Pavlovice, Slezské Rudoltice a Osoblaha. Sociální vyloučení v obci Hlinka 

lze charakterizovat jednak vysokou mírou nezaměstnanosti a zadluženosti obyvatel, také nízkou úrovní 

vzdělání obyvatel, periferní polohou, špatnou dopravní dostupnosti a tím ztíženým přístupem  

k službám. Z těchto hledisek lze jako sociálně vyloučenou oblast definovat celou lokalitu.  

Za specificky (prostorově či symbolicky) vyloučené lokality můžeme považovat bytové doby č. 50, 52, 

53, 62 a 63 v obci Hlinka, kde žije asi 50 – 80 lidí převáženě z tzv. majoritní populace. V obci dále působí 

společnost Serwetnicki, z. ú., jež provádí činnosti ve prospěch obyvatel osoblažského regionu, činnosti 

ve prospěch seniorů a jejich aktivního způsobu života a vzdělávací a sportovní aktivity. Tato společnost 

provozuje nově postavený komunitní dům pro seniory KoDus.  

c) Spolková osvětová a informační činnost 

Svaz žen v obci Hlinka pracuje od roku 1991. V této organizaci působí 40 členek ve věkovém složení  

od 20 do 80 let. Spolek se podílí na přípravách kulturních akcí - každoročně ve spolupráci s obcí pořádá 

obecní ples, dětský karneval, oslavy MDŽ, Den Matek, Den Dětí, hudební festival, Gastrofestival a jiné 

kulturní akce. V obci dále působí Svaz dobrovolných hasičů, který byl založen již v roce 1945 a taktéž 

je spolupořadatelem všech kulturních a sportovních akcí v obci. Dále v obci působí spolek Hlinecký 

Trojlístek, z.s.  

Informovanost občanů o činnostech obce je zajišťována prostřednictvím vývěsních ploch u obecního 

úřadu, Facebooku a webových stránek obce www.obechlinka.cz. 

 

3) HOSPODÁŘSTVÍ   

a) Ekonomická situace 

Území obce pokrývá z 79,5 % zemědělská půda (76 % orná půda, 2,5 % louky a pastviny), z 12 % les  

a z 5,5 % zastavěné a ostatní (např. průmyslové) plochy. Z tohoto důvodu je hospodářská činnost v obci 

zaměřena především na zemědělství. V obci působí jeden soukromý podnikatel v zemědělství Ing. Petr 

Škola a nově také RA Dynamics s.r.o., investor v oblasti sociálního podnikání, JR Serwetnický, s.r.o. 

(poskytovatel sociálních a návazných služeb + to same ale z.ú.). Dále pak soukromá prodejna potravin 

Heda a sociální podnik Sladké Osoblažsko, s.r.o.  

Obec usiluje o zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí (získání objektu pro 

vybudování bytů a prostor k podnikatelským aktivitám). 

Mezi významné turistické cíle patří zejména úzkorozchodná trať z Třemešné ve Slezsku do Osoblahy 

s rozchodem kolejí 760 mm, která je od obce Hlinka vzdálená cca 5 km, sakrální stavby, a dále síť 

cyklostezek na území celého Osoblažska. V oblasti nejsou další významné turistické cíle. Zajímavostí  

by mohl být rybník v katastru obce. 

b) Trh práce a zadluženost obyvatel 

Významnou roli z hlediska vývoje pracovních příležitostí hraje změna poměrů po revoluci, zejména 

zrušení systému státem dotovaných státních statků a privatizace zemědělské půdy, což způsobilo 

výrazný nárůst počtu nezaměstnaných. Oproti okolním obcím a celému okresu Bruntál vykazuje obec 

http://www.obechlinka.cz/
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Hlinka dlouhodobě vysokou míru nezaměstnanosti. Nejvyšší zaznamenaná míra nezaměstnanosti 

v obci ve sledovaném období 2015 – 2019 byla v roce 2016 a to 59% obyvatel. Tento výrazný pokles 

nezaměstnanosti od r. 2016 byl zapříčiněn investičními akcemi obce. Aktuální míra nezaměstnanosti 

(3. čtvrtletí 2019) činí 7,3 %. Statistická data nezaměstnanosti jsou uvedena níže v tabulce č. 2  

a v souvisejícím grafu č. 2.  

Tabulka č. 2: Nezaměstnanost 

Název/Rok Uchazeči Podíl nezaměstnaných (v %) Podíl nezaměstnaných okres Bruntál (v %) 

Hlinka 2015 43 35 11,56 

Hlinka 2016 29 59 9,49 

Hlinka 2017 11 55 6,99 

Hlinka 2018 10 8,1 6,04 

Hlinka 2019 9 7,3 4,2 

Zdroj: ČSÚ 
 
Graf č. 2: Nezaměstnanost 

 
Zdroj: ČSÚ 

 

Data k zadluženosti obyvatel obce se pohybují vysoce nad průměrem v Moravskoslezském kraji, 

v okrese Bruntál i v ČR. Průměrný počet obyvatel v exekuci činil v ČR v letech 2016-2018 9,2%. 

V okrese Bruntál pak průměrně 10,64% a Moravskoslezském kraji průměrně 14,49%. V obci Hlinka  

se počet obyvatel v exekuci pohybuje na úrovni 45,75% v roce 2017. Statistická data zadluženosti jsou 

zobrazena níže v tabulce č. 3 a ve s ní souvisejícím grafu č. 3. 

 

Tabulka č. 3: Podíl osob v exekuci  

Rok Podíl osob v exekuci 
obec Hlinka 

Podíl osob v exekuci okres 
Bruntál 

Podíl osob v exekuci 
Moravskoslezský kraj 

2016 Data nejsou k dispozici 14,84%  10,74% 

2017 45,75% 14,97% 10,87% 

2018 Data nejsou k dispozici 13,67% 10,31% 
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Graf č. 3: Podíl osob v exekuci 2017 

Počet osob v exekuci 70 

Celkový počet exekucí 356 

Podíl osob exekuci 45,75 % 

 

Zdroj: www.mapaexekuci.cz 

 

4) INFRASTRUKTURA  

a) Technická infrastruktura 

Obec nemá v současné době vybudovanou žádnou soustavnou kanalizaci. Likvidace odpadních vod  

z jednotlivých objektů obytné zástavby probíhá v žumpách či septicích, které mají přepady zaústěny 

do otevřených příkopů, odkud odpadní vody spolu s vodou povrchovou odtékají do recipientu.  

Z tohoto důvodu je potřeba provést pasportizaci a následně navrhnout možná řešení. V případě 

požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů obytné zástavby je doporučeno 

v maximální míře využít kapacitu stávajících lokálních ČOV. Jako alternativu lze využít stávající septiky 

či žumpy pro osazení malých domovních ČOV.  

Odpady jsou v obci řešeny svozem komunálního odpadu. V obci jsou k dispozici také kontejnery  

na tříděný odpad. 

Obec využívá systém skupinového vodovodu, do nějž je zabezpečena dodávka z vlastních zdrojů. 

Správu a provoz tohoto skupinového vodovodu zajišťuje VODA – svazek obcí. Obec není plynofikována. 

Připojení domácností k internetu je možné přes mobilní operátory a jednoho regionálního 

poskytovatele Wifisíť, s.r.o. Jiní poskytovatelé internetu nejsou k dispozici z důvodu odlehlosti obce  

a relativně malé zákaznické základně.   

 

b) Dopravní infrastruktura 

Obcí vede krajská silnice č. III/45726, obec usiluje o vybudování chodníku podél této komunikace. 

c) Dopravní obslužnost  

V obci není k dispozici vlakové spojení. Nebližší vlakové nádraží je v obci Osoblaha vzdálené 4,8 km.  

Dopravní obslužnost je tak zajišťována autobusovými spoji dopravcem Transdev Morava s.r.o. 

Dopravní spojení se spádovým městem Osoblaha i okresním městem Bruntál je nedostatečné zejména 

o víkendech.  

 

Tabulka č.4: Spojení s krajským městem Ostrava 90 km a okresním městem Bruntál  

 
Počet spojů za 

den z Hlinky 
Počet přestupů Počet spojů za 

den do Hlinky 
Počet přestupů 

Pondělí až pátek 
8 2 6 2 

Sobota 
3 1-2 5 1-2 

Neděle 
3 1-2 5 1-2 

  

V exekuci Bez exekuce

http://www.mapaexekuci.cz/
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Tabulka č.5: Spojení s městem Osoblaha 5 km 

 

 

5) VYBAVENOST 

K občanskému vybavení v obci Hlinka patří obecní úřad, obchod s potravinami, kostel  
a několik dalších sakrálních staveb, které vyžadují postupnou rekonstrukci. Nachází se zde také hřbitov, 
který vyžaduje postupné úpravy. 

a) Bydlení  

Obec disponuje vlastním bytovým fondem (celkem 30 bytů), v současné době je cena za obecní byt 

stanovena na 40Kč/m². V r. 2019 je evidováno 8 žádostí o byt. Celkový počet domů v obci činí 64 domů 

(zdroj ČSÚ r. 2011). Od roku 1991 došlo ke zbourání třech domů. Obec usiluje o přilákání mladých 

rodin k bydlení a plánuje výstavbu nových startovacích bytů pro mladé v objektu bývalého státního 

statku. Zájem o bydlení v obci byl evidentní např. při poslední dražbě rodinného domu, které se 

zúčastnilo 6 zájemců, z tohoto důvodu se nemovitost prodala za více než 800 tisíc Kč. 

b) Školství a vzdělávání 

V obci není základní škola. Obyvatelé využívají základní školu v Osoblaze. V obci je pobočka mateřské 

školy, jejímž zřizovatelem je obec Dívčí Hrad. Střední, vysoké a vyšší odborné školy jsou nejblíže 

ve Městě Albrechtice (19 km), v Krnově (33 km) v Bruntále (52 km), Opavě (56 km) a Ostravě (90 km).  

c) Zdravotnictví a sociální péče 

Praktického lékaře navštěvují obyvatelé Hlinky v Osoblaze, stejně tak i dětského lékaře. Nejbližší 

stomatologická ordinace se nachází rovněž v Osoblaze. Nejbližší nemocnice je ve městě Krnově. 

Sociální péče je více rozepsána v kapitole 2b – sociální situace v obci. 

d) Kultura, sport a volnočasové aktivity 

V obci funguje obecní knihovna, taneční kroužek, stolní tenis a divadelní kroužek pod záštitou sdružení 

Hlinecký Trojlístek, z.s. (činnost je závislá na aktuálním počtu dětí v obci). K pořádání kulturních akcí 

bývá využívána budova kulturního domu či přilehlé volné prostranství.  

Ke sportovním aktivitám je v obci k dispozici zatravněné fotbalové hřiště a odpočinkový areál pro děti 

a mládež. 

  

 
Počet spojů za 

den z Hlinky 
Počet přestupů Počet spojů za 

den do Hlinky 
Počet přestupů 

Pondělí až pátek 
6 0 8 0 

Sobota 
3 0 2 0 

Neděle 
3 0 2 0 
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6) SPRÁVA OBCE  

a) Obecní úřad a jeho kompetence 

Obec Hlinka vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Obec 

vykonává své funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Správu obce vykonává starosta, místostarosta a obecní zastupitelstvo, které má 5 členů (včetně 

starosty a místostarosty). Obecní úřad Hlinka nevykonává správní činnosti pro jiné obce, zajišťuje 

správu pouze pro své území. Zastupitelstvo obce také stanovilo 4 výbory: finanční a kontrolní výbor, 

výbor pro bytové hospodářství a kulturu a výbor pro zemědělskou a lesnickou činnost. 

Obec zaměstnává celkem 2 osoby na hlavní pracovní poměr, konkrétně to je 1 úřednice/účetní a 1 

technický pracovník. Další činnosti (provoz knihovny, vedení kroniky a další dle aktuálních potřeb) jsou 

zajišťovány na základě DPČ a DPP (1 knihovnice) a na základě VPP cca 2-3 osoby na úklid a údržbu  

v obci. 

Obec Hlinka je členem Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska, Mikroregionu Krnovsko a Místní 

akční skupiny Rozvoj Krnovska. Dále je členem lokálního partnerství Agentury pro sociální začleňování 

při úřadu vlády ČR. Dále je obec čtvrtinovým majitelem a spoluzakladatelem společnosti Osoblažský 

cech, z.ú. 

 

Tabulka č. 6: Typ obecního úřadu a vazba na další územně správní celky 

Název obce  Hlinka 

Obec 1 Hlinka 

Obec 2 (pověřená obec)  Osoblaha  

Obec 3 (obec s rozšířenou působností)  Krnov 

Okres  Bruntál 

Stavební úřad  Osoblaha 

Matrika  Krnov 

Finanční úřad  Krnov 

Katastrální úřad  Krnov 

Pozemkový úřad  Pobočka Bruntál 

Okresní soud  Bruntál 

Celní úřad  Krnov 

 

b) Hospodaření a majetek obce 
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Tabulka č. 7: Údaje o plnění příjmů a výdajů 2017  

 

 

Tabulka č. 8: Údaje o plnění příjmů a výdajů 2018 

 

 

Graf č. 4: Meziroční vývoj rozpočtu obce Hlinka (2010-2019) 

 

Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz/2018/obce/detail/00576107#  

https://monitor.statnipokladna.cz/2018/obce/detail/00576107
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VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST  

Východiska pro návrhovou část programu rozvoje obce tvoří zejména poznatky z charakteristiky obce  

a výstupy ze strukturovaných rozhovorů se starostou a zastupiteli obce. V neposlední řadě také 

z podnětů občanů v rámci připomínkovacího řízení tohoto dokumentu. 

Nejvýznamnější faktory jsou shrnuty v tabulce a rozděleny na silné a slabé stránky obce.  

SILNÉ STRÁNKY  

(pozitiva, rozvojové faktory) 

SLABÉ STRÁNKY  

(negativa, problémy) 

 Krásné a čisté životní prostředí 

 Potenciál k výstavbě nových domů či bytů 

 Aktivní účast zástupců obce při řešení sociální 
problematiky a rozvoje obce 

 Fungující sociální služby 

 Občanská vybavenost: obchod, MŠ, kulturní 
dům, spolky 

 Periferní poloha v rámci kraje i ORP 

 Vysoká nezaměstnanost 

 Vysoká zadluženost obyvatel 

 Nedostačující technická a dopravní 

infrastruktura 

 Chybějící chodník v obci 

 Stagnující počet obyvatel 

 

 

NÁVRHOVÁ ČÁST  

Návrhová část dokumentu vychází z jeho analytické části a reaguje na potřeby obce určením 

strategické vize a navržením 12 konkrétních opatření, jejichž postupnou realizací by mělo dojít 

k požadovanému rozvoji a naplnění stanovené vize. Jednotlivá opatření byla navržena starostou obce 

a ostatními členy Zastupitelstva, následně došlo k jejich doplnění ze strany veřejnosti v rámci 

připomínkovacího řízení. 

 

STRATEGICKÁ VIZE  

 

Strategickou vizí obce je postupné zajištění nabídky veřejných služeb a infrastruktury v oblastech 

veřejného vybavení, vzdělávání, sportovních, kulturních a společenských aktivit. Vizí je vrátit se,  

co se týče počtu obyvatel, na úroveň z let 2000-2005 (cca 250 obyvatel), realizací níže uvedených 

opatření zvýšit zájem občanů o bydlení v obci. Dále pak vytvářet podmínky pro vznik nových 

podnikatelských aktivit a udržení stávajících podnikatelských aktivit.  

 

OPATŘENÍ A AKTIVITY  

Stanovená opatření obsahují podrobnější popis, přehled jednotlivých aktivit vedoucích k jeho naplnění, 

informace o zodpovědných osobách, zdrojích financování, indikátorech plnění a také možná rizika  

při jejich realizaci. U každého z 12 opatření je vždy uveden také přepokládaný termín realizace  

a priorita (1. priorita je nejvyšší, 4. nejnižší). 
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Tab. č. 9: Souhrn stanovených opatření: 

Číslo 
opatření 

Název opatření Priorita Stav realizace 

1. Vydání územního plánu 1.  

2. Podpora zajištění internetového připojení pro 
obyvatele obce 

1.  

3. Výstavby chodníku a dešťové kanalizace 1.  

4. Odkanalizování obce a výstavba ČOV 1.  

5. Komunitní dům pro spolkovou a zájmovou činnost 1. – 2.   

6. Nová stavební místa pro výstavbu rodinných domů 1. – 2.  

7. Výstavba a rekonstrukce obecních bytů 2.  

8. Opravy sakrálních staveb 2. – 3.  

9. Výstavba trvalého pódia 3.  

10. Úpravy místního hřbitova 3.  

11. Rekonstrukce sportovního areálu 4.  

12. Vybudování workoutového hřiště 4.  

13. Rekonstrukce sociálního zařízení a herny v budově MŠ 4.  

 

 

Číslo a název 
opatření 

1. Vydání územního plánu 

Cíl opatření Vydání územního plánu a zajištění jeho naplňování 

Popis opatření  Obec již započala tvorbu nového územního plánu. Plán by měl obsahovat 
opatření vedoucí k revitalizaci území po zaniklé zemědělské výrobě  
a vybudování nových podnikatelských ploch, řeší individuální bytovou 
zástavbu v obci, rekreační plochy a úpravu veřejného prostranství 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření 

1. Vydání územního plánu 

Garant opatření Vedení obce  

Zdroje financování Vlastní prostředky obce, dotace (MMR, EU) 

Indikátory opatření Vydaný územní plán obce Hlinka 

Rizika realizace 
Administrativní průtahy 

Datum realizace 2020 

Priorita opatření 1. priorita 
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Číslo a název 
opatření 

2. Podpora zajištění internetového připojení pro obyvatele obce 

Cíl opatření Zvýšení zájmu občanů o bydlení v obci 

Popis opatření  Průběžně poptávat možnosti působení dalšího poskytovatele internetu v 
obci 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření 

1. Jednou ročně ověřit možnosti působení dalšího poskytovatele 
internetu v obci 
 

Garant opatření Vedení obce  

Zdroje financování Vlastní prostředky obce, dotace (EU) 

Indikátory opatření Nový poskytovatel internetového připojení 

Rizika realizace Nedostatečná zákaznická základna pro zájem dalšího poskytovatele 

Datum realizace 2020 - 2026 

Priorita opatření 1. priorita 

 

 

Číslo a název 
opatření 

3. Výstavba chodníku a dešťové kanalizace 

Cíl opatření Výstavbou chodníku a dešťové kanalizace zajistit odtok dešťové vody a 
zvýšit bezpečnost chodců v obci 

Popis opatření  Zajištění odkanalizování obce, které bude zahrnovat také výstavbu 
chodníku s dešťovou kanalizací jako protizáplavové opatření (při 
vydatnějším dešti je zaplavován kostel). 

Na toto opatření bude mít v další fázi návaznost opatření číslo 2.   

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření 

1. Zpracování dokumentace pro stavbu chodníku a dešťové 
kanalizace 

2. Výstavba chodníku s dešťovou kanalizací 

Garant opatření Vedení obce  

Zdroje financování Vlastní prostředky obce, dotace (MMR, EU, MSK) 

Indikátory opatření Vytvoření pasportu vodovodů a kanalizace, vybudování kanalizace  
a chodníku v obci, příprava návazných projektů 

Rizika realizace Nedostatek finančních prostředků na realizaci opatření a technické 
překážky 

Datum realizace 2021 – 2023 

Priorita opatření 1. priorita 
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Číslo a název 
opatření 

4. Odkanalizování obce a výstavba ČOV 

Cíl opatření Zajištění odkanalizování obce a výstavba ČOV s vybudování návsi  

Popis opatření  Nevyhovující situace s jímkami a septiky v obci (vypouštění do příkop), 
potřeba zmapovat situaci a navrhnout konkrétní řešení. Výstavba centrální 
ČOV.  
 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření 

1. Zpracování projektové dokumentace – MAS Krnovsko – 2019/21 
2. Provedení pasportu vodovodů a kanalizací 
3. Výstavba částečné kanalizace  
4. Příprava návazných projektů – ČOV v obci a vybudování návsi. 

Garant opatření Vedení obce  

Zdroje financování Vlastní prostředky obce, dotace (MMR, EU, MSK) 

Indikátory opatření Vytvoření pasportu vodovodů a kanalizace, vybudování kanalizace  
a chodníku v obci, příprava návazných projektů 

Rizika realizace Nedostatek finančních prostředků na realizaci opatření a technické 
překážky 

Datum realizace 2020 – 2024 

Priorita opatření 1. priorita 

 

 

Číslo a název 
opatření 

5. Komunitní dům pro spolkovou a zájmovou činnost  

Cíl opatření Zajištění prostor pro spolkovou a zájmovou činnost místních občanů  
a k jednání Zastupitelstva obce včetně vybavení (aparatura a osvětlení) 

Popis opatření  V obci chybí prostory k zasedání Zastupitelstva obce či k pořádání 
zájmových činností a aktivit místních občanů a spolků, zároveň se v obci 
nachází nevyužívaný objekt bývalé hospody, který je ve špatném 
technickém stavu. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření 

1. Koupě objektu bývalé hospody – 12/2019 - splněno 
2. Zpracování projektové dokumentace - splněno 
3. Rekonstrukce budovy – 2020-2021 

Garant opatření Vedení obce  

Zdroje financování Vlastní prostředky obce, dotace 

Indikátory opatření Zrekonstruovaná budova ve vlastnictví obce sloužící občanům obce jako 
Komunitní dům 

Rizika realizace Nedostatek finančních prostředků na realizaci opatření 

Datum realizace 2020 – 2021 

Priorita opatření 1. - 2. priorita 
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Číslo a název 
opatření 

6. Nová stavební místa pro výstavbu rodinných domů 

Cíl opatření Zajištění stavebních míst pro výstavbu rodinných domů 

Popis opatření  Obec dlouhodobě usiluje o přilákání nových obyvatel/mladých lidí, jako 
opatření proti postupnému snižování počtu obyvatel v obci a jejich stárnutí. 
V obci je proto nutné zajistit dostatek parcel k výstavbě rodinných domů. 
Na toto opatření navazuje opatření č. 4 s výstavbou bytů pro mladé 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření 

1. Komunikace s exekutory ohledně nákupu pozemků a budov 
2. Výkup pozemků a budov zatížených exekucí 
3. Demolice zchátralých budov 
4. Přívod inženýrských sítí k pozemkům 
5. Nabídka parcel a budov k prodeji zájemcům o bydlení v obci 

Garant opatření Vedení obce  

Zdroje financování Vlastní prostředky obce, dotace 

Indikátory opatření Nový územní plán 

Rizika realizace Špatná komunikace s exekutory či vlastníky pozemků 

Datum realizace 2020 - 2024 

Priorita opatření 1. - 2. priorita 

 

 

Číslo a název 
opatření 

7. Výstavba a rekonstrukce obecních bytů 

Cíl opatření Zajištění bydlení v obecních bytech pro občany obce 

Popis opatření  Výstavba a nabídka bytů pro občany obce jako návazné opatření 
k přilákání nových obyvatel/rodin do obce 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření 

1. Koupě objektu – Hlinka, č.p. 1 - splněno 
2. Zpracování projektové dokumentace – 2020 - 2021  
3. Rekonstrukce budovy a výstavba bytů – 2021 - 2024 

Garant opatření Vedení obce  

Zdroje financování Vlastní prostředky obce, dotace (MMR, MF, MSK, EU) 

Indikátory opatření Navýšení počtu bytů ve vlastnictví obce 

Rizika realizace Nedostatek finančních prostředků na realizaci opatření 

Datum realizace 2020 - 2024 

Priorita opatření 2. priorita 
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Číslo a název 
opatření 

8. Opravy sakrálních staveb  

Cíl opatření Oprava či rekonstrukce místních sakrálních staveb, zejména pomníku 
obětem 1. světové války včetně jeho přemístění do středu obce, dále pak 
oprava „křížů“ v obci 

Popis opatření  V obci se nachází sakrální stavby, jejichž stav vyžaduje opravy či celkovou 
rekonstrukci. Současně by mělo dojít k přemístění pomníku obětem  
1. světové války do středu obce jako součást návsi 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření 

1. Získání finančních prostředků 
2. Realizace  

Garant opatření Vedení obce  

Zdroje financování Vlastní prostředky obce a další dotační zdroje 

Indikátory opatření Zrekonstruované sakrální stavby 

Rizika realizace Nedostatek finančních prostředků na realizaci opatření 

Datum realizace 2020 - 2021 

Priorita opatření 2. – 3. priorita 

 

 

Číslo a název 
opatření 

9. Výstavba trvalého pódia 

Cíl opatření Výstavba trvalého pódia v obci k pořádání venkovních akcí 

Popis opatření  V obci chybí prostory k pořádání venkovních akcí a setkávání se, v rámci 
opatření dojde ke zpevnění povrchu, zastřešení a vybudování zázemí 
(chatka, osvětlení, zabudování stálých lavic apod.) v prostorách vedle KD 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření 

1. Odkoupení vhodného pozemku (vedle KD) 
2. Zpracování projektové dokumentace 
3. Realizace 

Garant opatření Vedení obce  

Zdroje financování Vlastní prostředky obce, nadace, dotace 

Indikátory opatření Vybudované zázemí a trvalé pódium k pořádání venkovních akcí 

Rizika realizace Nedostatek finančních prostředků na realizaci opatření 

Datum realizace 2020 - 2026 

Priorita opatření 3. priorita 
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Číslo a název 
opatření 

10. Úpravy místního hřbitova 

Cíl opatření Provedení úprav na místním hřbitově 

Popis opatření  Potřeba zmapování hřbitova a evidence hrobů, vybudování chodníků 
uprostřed hřbitova, oplocení (živý plot) a osvětlení hřbitova 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření 

1. Zpracování pasportu hřbitova – projekt MKR Osoblažsko - 2020 
2. Zpracování urbanistické studie 
3. Vymezení finančních prostředků 
4. Výběr zhotovitele 
5. Provedení úprav chodníku a oplocení hřbitova 

Garant opatření Vedení obce  

Zdroje financování Vlastní prostředky obce, dotace (EU) 

Indikátory opatření Upravený hřbitov s osvětlením, chodníky a živým oplocením 

Rizika realizace Nedostatek finančních prostředků na realizaci opatření 

Datum realizace 2020 - 2022 

Priorita opatření 3. priorita 

 

 

Číslo a název 
opatření 

11. Rekonstrukce sportovně odpočinkového areálu  

Cíl opatření Zajištění sportovního a volnočasového vyžití v obci 

Popis opatření  Kvalitu života na venkově velmi ovlivňuje nabídka sportovních  
a volnočasových aktivit. Záměrem obce je zrekonstruovat stávající 
sportovní areál s fotbalovým hřištěm a vybudovat v něm nové multifunkční 
hřiště na volejbal, basketbal, tenis či floorball, které by v zimě sloužilo jako 
kluziště, dále hřiště na petanque, mini kuželky, minigolf apod. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření 

1. Zpracování studie využitelnosti 
2. Zpracování projektové dokumentace 
3. Získání finančních prostředků 
4. Realizace  

Garant opatření Vedení obce  

Zdroje financování Vlastní prostředky obce, dotace (MMR, EU) 

Indikátory opatření Zrekonstruovaný sportovní areál s širokou nabídkou sportovního vyžití 

Rizika realizace Nedostatek finančních prostředků na realizaci opatření 

Datum realizace 2020 - 2026 

Priorita opatření 4. priorita 
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Číslo a název 
opatření 

12. Vybudování workoutového hřiště 

Cíl opatření Rozšíření nabídky sportovního a volnočasového vyžití v obci 

Popis opatření  Vybudování hřiště s posilovacími stroji v blízkosti dětského hřiště nebo 
odpočinkového areálu v obci, čímž dojde k rozšíření nabídky sportovního  
a volnočasového vyžití pro děti, mládež i seniory 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření 

1. Zpracování projektové dokumentace 
2. Realizace  

Garant opatření Vedení obce  

Zdroje financování Vlastní prostředky obce, dotace (MMR, EU) 

Indikátory opatření Vybudování workoutového hřiště 

Rizika realizace Nedostatek finančních prostředků na realizaci opatření 

Datum realizace 2022 - 2026 

Priorita opatření 4. priorita 

 

Číslo a název 
opatření 

13. Rekonstrukce sociálního zařízení a herny v budově MŠ 

Cíl opatření Zlepšení podmínek při předškolní výuce dětí 

Popis opatření  Kompletní rekonstrukce zastaralého sociálního zařízení, výměna sanitární 
techniky rozvodů vody, kanalizace a nové obklady. V herně dojde 
k rekonstrukci podlah a zdí včetně dveřních výplní a přepážek. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření 

1. Zpracování cenové nabídky 
2. Realizace  

Garant opatření Vedení obce  

Zdroje financování Vlastní prostředky obce, dotace (MMR, SZIF,MSK a EU) 

Indikátory opatření Rekonstrukce školní budovy 

Rizika realizace Nedostatek finančních prostředků na realizaci opatření 

Datum realizace 2022 - 2026 

Priorita opatření 4. priorita 

 

 

REALIZACE, HODNOCENÍ  A AKTUALIZACE 

Zajišťování naplňování programu rozvoje obce bude mít na starosti Zastupitelstvo obce v čele  

se starostou. Monitoring, tedy kontrola naplňování a realizace plánovaných aktivit, bude probíhat dle 

potřeb obce, minimálně 1x za 2 roky a bude ho provádět Zastupitelstvo obce. Plnění opatření může 

být průběžně zaznamenáváno do tabulky č. 9 na str. 13 – souhrn stanovených opatření.  

Při monitoringu bude kladen důraz především na sledování nashromážděných dat a informací, které 
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pomohou k vyhodnocení průběhu realizace dílčích aktivit jednotlivých opatření a cílů. Bude sledováno 

zejména:  

- naplňování stanovených aktivit pro dané období,  

- důvody, proč nedošlo k jejich realizaci, 

- vyhledávání a zajišťování zdrojů pro financování aktivit programu rozvoje obce a s tím spojena 

finanční náročnost,  

- projednávání změn dokumentu (např. změna klíčových aktivit, změna priority  

či plánovaná doba realizace), 

- schvalování aktualizace. 

Program rozvoje obce je strategickým dokumentem, který je potřeba aktualizovat v závislosti  

na průběhu realizace jeho částí. Každé změny a aktualizace budou schváleny na zasedání 

Zastupitelstva obce. 

Dokument bude zveřejněn na webových stránkách obce a zároveň bude přístupný k nahlédnutí  

v listinné podobě na obecním úřadě. 

 

ZÁVĚR  

Program rozvoje obce Hlinka je primárním rozvojovým dokumentem, kterým se bude řídit rozvoj obce 

v následujících 7 letech. Stanovuje rámce a priority rozvoje a každý významnější rozvojový záměr obce 

by s ním měl být v souladu, stejně jako například příprava rozpočtu obce či zpracování jiných 

strategických dokumentů. 

Aktualizace dokumentu 

Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce usnesením č. 27/9 ze dne 13.6.2022, byl tento dokument 

aktualizován dle tabulky č.13. 

 

POUŽITÉ ZDROJE 

- Webové stránky obce Hlinka 

- Český statistický úřad 

- Webové stránky Moravskoslezského kraje - 

https://geoportal.msk.cz/Public/PRVKUK/kanalizace/html/8114_018_00_05698.html 

- Mapa exekucí - www.mapaexekuci.cz 
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