PROGRAM OBNOVY VENKOVA

OTRADOV
OKRES CHRUDIM, PARDUBICKÝ KRAJ

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA PRO OBEC OTRADOV
NA OBDOBÍ ROKŮ 2019 – 2023
Schváleno zastupitelstvem obce Otradov dne 6. listopadu 2019, usnesením č. 03/006/2019.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBCI OTRADOV
Obec Otradov
IČ: 64782701
Obecní úřad Otradov
Otradov 112, 539 43 Krouna
www.otradov.cz
e-mail: obec@otradov.cz
tel.: 724826288
číslo účtu: 94-12712531/0710
Zastoupení obce: Mgr. Petra Pražanová, starostka obce

Zpracování programu:
Mgr. Petra Pražanová, starostka obce
Zastupitelstvo obce

Obsah dokumentu
1. Úvod a cíle programu
2. Charakteristika obce
3. Historie obce
4. Situační zařazení obce
5. Kulturní a společenský život
6. Základní cíle programu
7. Místní program obnovy venkova
8. Způsob financování
9. Závěr

1. Úvod a cíle programu
Místní program obnovy venkova pro obec Otradov v návaznosti na Územní plán obce Otradov.
Program plynule navazuje na předchozí program obnovy venkova obce Otradov vypracovaný v
předešlých letech.
Cílem programu je nastavení podmínek pro vyváženou obnovu a rozvoj obce Otradov v rámci
jejího katastru.
Prostřednictvím naplňování tohoto rozvojového dokumentu by mělo zastupitelstvo obce, ve
spolupráci s místním obyvatelstvem, postupnými kroky dosáhnout zvelebení obce a zlepšení
životních podmínek obyvatel a v konečném důsledku dosáhnout stabilizace počtu obyvatel v obci.
V dalším období by mělo dojít, v rámci trvale udržitelného rozvoje venkova, k dalšímu rozvoji obce
za podmínek zachování venkovského rázu obce.
Časový horizont platnosti programu je stanoven na čtyři roky a to tak, aby tento program částečně
pokryl období mandátu současného zastupitelstva obce a dále umožnil plynulou návaznost plnění
programu novému zastupitelstvu, které vzejde z voleb v roce 2023.

2. Charakteristika obce
Rozsah katastrálního území obce činí 553 ha. K 31. 10. 2019 má obec 272 trvale žijících občanů.
Obec usiluje o zlepšení celkového vzhledu obce a jejího okolí. Pravidelně se stará o údržbu zeleně
a o budovy v majetku obce. Plánovány jsou opravy budovy objektu občanské vybavenosti.
Z důvodu nedostatku kvalitní pitné bude připravován projekt s následnou realizací vybudování
vodovodu. Dále je připravován projekt k vybudování nového sídliště k výstavbě rodinných domů.
Opravy místních komunikací, údržba a opravy místního sportovního areálu, vybudování dětského
hřiště pro volnočasové aktivity, oprava požární nádrže.
V obci působí několik spolků: SDH, Myslivci, naši obec reprezentuje hokejový tým HC Pstruzi
Otradov. V naší obci se konají každoročně soutěže v požárním sportu. Tyto organizace i obec

využívají objektu občanské vybavenosti (kulturní zařízení) ke společenským, kulturním činnostem,
k setkávání občanů apod.

3. Historie obce a situační zařazení obce
První zmínka o obci je z roku 1349. V obci se nachází kostel sv. Bartoloměje. Původně dřevěný
kostel byl po svém vyhoření přestavěn. Další kulturní památkou je Blažkův mlýn a stodola
nedaleko něj.
Otradov se nachází na Českomoravské Vysočině ve svažitém terénu údolí říčky Krounky
v nadmořské výšce 520 metrů.
Obcí prochází silnice III. třídy - odbočka silnice mezi Krounou a Skutčí. Dopravní spojení s okolím
je autobusem nebo vlakem z 1 km vzdálené zastávky Krouna.

Nyní v katastru obce hospodaří zemědělská společnost KABLANĚ, spol. s r. o. a další zemědělské
subjekty, které provozují jak rostlinnou, tak živočišnou výrobu. Dále v naší obci je provozována
chráněná dílna DŘEVOVÝROBOU OTRADOV.
Otradov spadal do roku 1995 pod obec Krouna, od 1. 1. 1996 je to samostatná obec.

4. Kulturní a společenský život
V obci od roku 1884 působí Sbor dobrovolných hasičů, který využívá víceúčelový sportovní areál,
kde pořádá soutěže v požárním sportu a taneční zábavy. Ve spolupráci s obcí jsou pořádány
každoročně dětské dny, různé oslavy, rozsvícení vánočního stromu s jarmarkem, výročí obce
a založení sboru.
V obci jsou pořádány plesy, besedy a setkávání občanů v místním kulturním zařízení.

5. Základní cíle programu
Místní program obnovy venkova si klade za základní cíl určit hlavní rozvojové akce v oblasti
kulturní, osvětové a společenské, rozvoje venkovské zástavby, úpravy veřejných prostranství,
občanské vybavenosti a ochrany a obnovy životního prostředí. Pomocí těchto plánovaných akcí se
obec snaží zajistit příjemný, klidný a plnohodnotný život v obci a tím zabránit odlivu obyvatel,
postupnému stárnutí populace a v konečném důsledku zabránění postupného upadání obce.
Při všech plánovaných akcích je zohledněno několik základních zásad:
1) obec se bude vyvíjet jako samostatný správní a urbanistický celek,
2) při veškeré stavební činnosti a využití území bude hájen venkovský ráz obce,
3) upřednostňovány budou veřejně prospěšné stavby,
4) nová zástavba bude přednostně umísťována na pozemky navazující na zastavěná území,
5) budou chráněny plochy pro technickou infrastrukturu,
6) bude kladen důraz na zachování a rozšíření zeleně uvnitř a vně obce,
7) realizací plánovaných akcí by neměly být dotčeny stávající pracovní příležitosti v obci.
Obec je zapojena do celostátního Programu obnovy venkova od roku 1999. Postupným plněním
úkolů programu se podařilo vytvořit podmínky, které vedly k zvýšení zájmu o trvalé bydlení v obci
a následně k nárůstu počtu obyvatel. V předchozích letech se podařilo opravit většinu místních

komunikací, zateplit obecní úřad s vybudováním dvou bytových jednotek, opravit prostor sálu,
podporovat dobrovolné spolky a organizace v jejich činnosti.
Dlouhodobým úkolem pro obec je vyřešení zásobování obce pitnou vodou.
Program obnovy obce Otradov vychází z předchozí koncepce programu obnovy.
Na základě nových podnětů a potřeb obyvatel obce je doplněn o nové úkoly.

6. Místní program obnovy venkova
6.1 Akce v oblasti kulturní, osvětové a společenské
6.1.1 Kronika
Pokračovat ve vedení kroniky obce Otradov pro zachování historie obce dalším generacím.
Termín realizace: trvale 2019—2023
Předpokládané náklady: 10 000 Kč/rok
Způsob financování: obec
6.1.2 Obecní knihovna
Obnovení místní knihovny ve spolupráci s Městskou knihovnou v Chrudimi.
Termín realizace: trvale 2019—2023
Předpokládané náklady: 30 000 Kč
Způsob financování: obec
6.1.3 Podpora tradičních společenských akcí
Program počítá s podporou tradičních společenských akcí organizovaných s občanskými sdruženími
a spolky. Podpora je cílená na všechny věkové skupiny občanů od předškolních dětí (různé besídky
a dětské karnevaly), přes akce pro školní děti (dětský den, pravidelné loučení s prázdninami), až po
dospělé občany a seniory (obecní plesy, společná setkání seniorů, tematické besedy, přednášky,
výlety a exkurze seniorů). Podpora je zaměřena na všechny veřejné akce mají za úkol pobavit a
vzdělávat občany.
Termín realizace: trvale 2019—2023
Předpokládané náklady: 40 000 Kč/rok
Způsob financování: obec

6.1.4 Činnost dobrovolných spolků
Obec bude podporovat v rámci svých možností činnost všech dobrovolných spolků v obci. Obec
bude pomáhat i při zakládání nových, případně obnově dříve zaniklých spolků. Záměrem obce je
motivovat občany k zájmové a společenské činnosti a dosáhnout prostřednictvím dobrovolných
spolků jejich aktivního zapojení do dění v obci.
Termín realizace: trvale 2019—2023
Předpokládané náklady: 60 000 Kč/rok
Způsob financování: obec
6.1.5 Objekt občanské vybavenosti – kulturní zařízení
Modernizovat venkovní prostory objektu občanské vybavenosti. Vybudovat přístřešek, vybavit
venkovní prostory lavičkami, stoly, odpadkovými koši, stojany na kola a zázemí pro přípravu
občerstvení.
Termín realizace: trvale 2019—2023
Předpokládané náklady: 300 000 Kč
Způsob financování: obec - 50 %
dotace - 50 %

6.2 Akce v oblasti zachování, obnovy a rozvoje venkovské zástavby
6.2.1 Nové sídliště k výstavbě rodinných domů
Výstavba příjezdové cesty, rozdělení pozemků na stavební parcely a zasíťování inženýrskými
sítěmi.
Termín realizace: 2019—2023
Předpokládané náklady: 500 000 Kč
Způsob financování: obec + dotace
6.2.2 Výstavba dětského hřiště
Výstavba víceúčelového dětského hřiště pro volnočasové aktivity.
Termín realizace: 2019– 2023
Předpokládané náklady: 1 000 000 Kč
Způsob financování: obec – 25 %
dotace – 75 %

6.3 Akce v oblasti veřejných prostranství
6.3.1 Řešení umístění nádob na tříděný odpad a kontejnerů na biologický odpad
Vybudování nových sběrných míst a oprava stávajících sběrných míst včetně stavebních úprav.
Termín realizace: 2019—2023
Předpokládané náklady: 660 000 Kč
Způsob financování: obec – 15 %
dotace – 85 %

6.4 Akce v oblasti k úpravě a budování občanské a technické vybavenosti
6.4.1 Vodovod
Zajištění pitné vody vybudováním vodovodní řadu. Projekt a realizace.
Termín realizace: 2019—2023
Předpokládané náklady: 15 000 000 Kč
Způsob financování: obec
dotace
úvěr
6.5 Akce v oblasti k zachování a obnovy zeleně
6.5.1 Výsadba vhodných stromů kolem říčky Krounky
Termín realizace: 2019—2023
Předpokládané náklady: 50 000 Kč
Způsob financování: obec
6.5.2 Úpravy travnatých ploch v obci
Výsadba stromků, keřů apod. v obci.
Termín realizace: 2019—2023
Předpokládané náklady: 15 000 000 Kč
Způsob financování: obec
6.6 Technická vybavenost
Nákup komunální techniky včetně příslušenství a postupné pořizování techniky dle potřeby.
Termín realizace: 2019—2023
Předpokládané náklady: 500 000 Kč
Způsob financování: obec + dotace

7. Způsob financování
Roční rozpočet obce se pohybuje okolo 4,3 milionu Kč. Největší část příjmů tvoří daňové příjmy, a
to především DPH a daň z nemovitosti. Obec bude usilovat o dotační prostředky z fondů Evropské
unie, Programu rozvoje venkova, Mikroregionu Hlinecko, dotačních programů ministerstev, MAS
Litomyšlsko a Krajského úřadu Pardubického kraje.

9. Závěr
V místním programu obnovy venkova obce Otradov jsou zařazeny stěžejní projekty malého
i většího rozsahu, které by měly směřovat k obnově a rozvoji celé obce.
Místní program obnovy venkova obce Otradov je koncipován tak, aby byl reálně splnitelný
v navrhovaném časovém horizontu v návaznosti na předpokládané finanční možnosti obce. Do
finančních možností obce byly zahrnuty reálné rozpočtové výhledy na budoucí období.
Tento dokument může být průběžně doplňován a aktualizován dle potřeb a finančních možností
obce Otradov. Veškeré změny v tomto projektu budou projednány zastupitelstvem obce.

