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1 Strategie obce
V letech 2006 – 2013 vedení obce postupně stabilizovalo stav obecních financí a investovalo do nezbytných
projektů v obci. Nová etapa, ve které se nyní obec nachází, je fáze strategická, kdy je nutné nastavit
strategický rozvoj obce a určit postupné kroky k realizaci vytyčené vize. Prostředkem je naplnění
Strategického plánu, který je určen tímto dokumentem – jedná se o písemnost, kterou je nutné neustále
udržovat v aktuálním stavu a zaznamenávat vývoj jednotlivých aktivit a nově vzniklých vlivů.
Analytická část dokumentu je rozdělena do jednotlivých logických celků, kdy ke klíčovým kapitolám přiléhá
SWOT analýza.
SWOT je zkratka anglických slov
= STRENGHTS – silné stránky, přednosti, výhody: CO JE NA NÁS DOBRÉ
= WEAKNESSES – slabé stránky, nedostatky, slabiny: ČÍM SE SAMI OHROŽUJEME
= OPPORTUNITIES – příležitosti, možnosti: CO SE NÁM NABÍZÍ
= THREATS – hrozby, nežádoucí ohrožení: CO BY NÁS MOHLO BLOKOVAT

Smysl SWOT analýzy spočívá v akceptování silných stránek a odstraňování (nebo alespoň omezování)
stránek slabých, čímž se zvyšuje pravděpodobnost budoucí realizace příhodných možností, a naopak se
omezuje dopad pojmenovaných hrozeb.
Na analytickou část navazuje výčet strategických oblastí s jednotlivými strategickými cíli s následným
akčním plánem.
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2 Popis obce
2.1 Základní údaje o historii obce
Obec Poříčí nad Sázavou se nachází v okrese Benešov, kraj Středočeský. Dnešní obec Poříčí nad Sázavou
vznikla z bývalého panského (rytířského) sídla sloučením tří historických osad ( Poříčí, Kouty a Balkovice) v
15. stol. Balkovice se vyskytují v oficiálních pramenech v letech 1361 - 1395 a Kouty v letech 1318 - 1453
První písemné prameny se zmiňují o Poříčí r. 1351. Románský kostel sv. Petra a Pavla z přelomu 11. a 12.
stol. a archeologické vykopávky dokazují, že tu existovala osada Poříčí již v 11. stol.

Dějiny obce jsou nerozlučně spjaty s obdobím husitských válek. Vítězná bitva Jana Žižky v noci 20. 5. 1420 v
Poříčí s vojsky pánů ze Šternberka, Dubé a dalších českých pánů stojících na straně císaře Zikmunda, se
připomíná žulovým památníkem z r. 1924. Další kulturní památkou je kostel sv. Havla z počátku 13. stol.,
významná je tu především podzemní kaple – krypta (jedna ze čtyř krypt téhož stáří a druhu, které
se v Čechách zachovaly v původní podobě). Mezi další významné stavby se řadí budovy škol v obci. Nejstarší
škola se uvádí ve farních účtech (1672 - 73), původně dřevěná, po povodni 30. 5. 1757 na stejném místě
postavená zděná jednopatrová. Patron školy hrabě František z Vrtby, pán na Konopišti, postavil roku
1823 další jednopatrovou školu, kterou navštěvovalo např. v r. 1887 419 žáků. Pro potřeby školství byly
dále postaveny dvě budovy. Nová škola byla postavena v letech 1949 – 52, je devítitřídní s kompletním
stravovacím, sportovním a předškolním zařízením a i po 60 letech je velice moderní. Významnou stavbou je
také kamenný most na státní silnici Praha – Linec z r. 1850. Na místě dříve dřevěného, zakrytého mostu byl
postaven dodnes používaný most z žulových kvádrů o pěti obloucích na šesti pilířích.
(http://www.poricinadsazavou.cz/obec-1/historie-a-soucasnost/)

2.1.1 Geografická poloha
Obec Poříčí nad Sázavou se nachází ve Středočeském kraji, 5 minut jízdy autem od okresního města
Benešova a 30 minut jízdy od Prahy, konkrétní souřadnice jsou 49°50´16´´ s.š. a 14°40´17´´ v.d.. Obec leží
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v nadmořské výšce 284 m.n.m. Rozloha obce je 9,26 ha. V obci je trvale hlášeno přibližně 1.200 obyvatel, v
letních měsících se počet díky chatařům téměř zdvojnásobuje.
Dopravní spojení je zajišťováno především autobusovou dopravou na Benešov - Vlašim a Prahu a železniční
dopravou na Čerčany nebo přes Vrané nad Vltavou do Prahy.
Obec Poříčí nad Sázavou má vlastní čistírnu odpadních vod, kanalizační řad, veřejný vodovodní řad a je
plynofikována. Na území obce je provozována bezdrátová internetová síť.
Z významných institucí se v obci nachází základní škola, mateřská škola, obecní úřad, pošta, praktický lékař,
dětský lékař a zubní lékař. Dále jsou v obci 2 obchody se smíšeným zbožím, drogerie, řeznictví, restaurace,
trafika a množství řemeslníků.
Pro porovnání, v roce 1932 měla obec 831 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad a telefonní úřad.
Poloha obce v rámci České republiky je znázorněna modrým bodem (viz. mapa níže):

2.1.2 Správa obce
Vzhledem k velikosti obce z komunálních voleb vzejde 15 členné zastupitelstvo. Radu tvoří 5 členů.
Aktuální složení zastupitelstva:
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Funkce

Jméno

Starosta

Mgr.Jan Kratzer

Místostarosta

Jiří Krema

Radní

Mgr. Radim Navrátil

Místostarosta

Tomáš Jeníček

Radní

Ing.Pavel Mikoláš

Zastupitel

Ing. Ondřej Kučera

Zastupitelka

Bc.Martina Vojtíšková

Zastupitel

Richard Puška DiS.

Zastupitel

Josef Kaška

Zastupitel

Olga Bartáková

Zastupitel

Jan Krůta ml.

Zastupitel

Zdeněk Mikoláš

Zastupitel
Zastupitel
Zastupitel

Ing. Marta Prachařová
Ing. Alena Lopatková
Ing. Michal Stibůrek

Finanční výbor:
Předseda: Ing. Marta Prachařová
Členové: Mgr. Radim Navrátil, Olga Bartáková

Kontrolní výbor:
Předseda: Ing. Pavel Mikoláš
Členové: Ing. Ondřej Kučera, Ing. Pavel Mikoláš, Bc. Martina Vojtíšková, Zdeněk Mikoláš, Josef Kaška

Obecní úřad sídlí na adrese:
Sázavská 57, 257 21 Poříčí nad Sázavou
IČ 00232513
Tel.: +420 317 779 415
Datová schránka: irubi8b

Otevírací doba je každý všední den a každá první sobota v měsíci je sobotou úřední. Tehdy je otevřeno od 8
do 9 hodin a občané mohou vyřizovat všechny běžné záležitosti.
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Na obecním úřadě je mj. možné vyřídit záležitosti prostřednictvím služby CzechPoint, dále obec nabízí SMS
servis občanům, E-mail infokanál, Facebook či tzv. „Úřad do každé rodiny“ (úředníci přijedou na požádání
k obyvatelům domů, aby ji poskytli běžné služby OÚ).
SWOT analýza
SWOT - Komunikace směrem k obyvatelům
Silná: SMS servis, e-mail infokanál, Facebook, Poříčský zpravodaj zdarma
Slabá: nízká frekvence vydávání občasníku, neaktuální informace na webových stránkách
Příležitost: poskytovat obyvatelům více informací, pořádat besedy s obyvateli, průzkumy
veřejného mínění
Ohrožení: desinformovanost obyvatel, chybné pochopení činnosti obecního úřadu a
strategie obce

2.1.3 Ekonomická situace obce
V roce 2006 byla obec dle veřejně dostupných zdrojů (Ministerstvo financí ČR, Mladá Fronta Dnes, ČT24) 6.
nejzadluženější obcí v České republice, což způsobovalo značné potíže při získávání dotací. Zastupitelstvo
obce proto nastavilo úsporný režim a za 8 let se podařilo obec ekonomicky stabilizovat a vytvořit finanční
rezervu v řádech několika milionů korun, která slouží k realizaci rozvojových projektů a jako dotační
spoluúčast.
Rozpočtové příjmy obce závisí na daňové výtěžnosti v ČR. Konkrétně obec ročně hospodaří s cca 15 mil. Kč.
Největší výdajovou položkou je každoročně financování chodu ZŠ a MŠ, a to ve výši cca 25%
z rozpočtovaných výdajů. Dále se splácí úvěr na vybudování tělocvičny (ve výši 1.200.000 Kč ročně; do cca
2025).
Při realizaci větších investičních akcí je obec závislá na vypsaných dotačních titulech, které pro obec sleduje
externí společnost, a obci následně aktivně pomáhá v získání dotace a dokládání nutných administrativních
požadavků.

SWOT analýza
SWOT – Finance
Silná: stabilizace obecních financí, kladný stav na běžném účtu
Slabá: nedostatek finančních prostředků na realizaci potřebných projektů
Příležitost: větší míra sponzorských darů, čerpání dotací
Ohrožení: nekonzistentní politika Vlády ČR, časté změny zákonů, především o RUD

2.2 Obyvatelstvo
Analýza obyvatelstva obce vznikla na základě dat Českého statistického úřadu aktuálních ke dni zpracování
této strategie.
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Počet obyvatel v obci se od roku 1997 vyvíjel následovně:

Vývoj počtu obyvatel v Poříčí nad Sázavou
k 31.12.
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Z grafu je patrné, že od začátku sledovaného období počet obyvatel s menšími výkyvy vzrůstá. Tento trend
je nutné promítnout do plánování strategie, jelikož budou vzrůstat nároky na současnou infrastrukturu a
občanskou vybavenost.
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K 31.12.2015 byl průměrný věk obyvatele obce 40,4 let. Obec měla 1263 obyvatel (z toho 615 mužů a 648
žen) v následující věkové struktuře:

Počet obyvatel v Poříčí nad Sázavou v
jednotlivých věkových kategoriích k 31.12.2015

203

246
0-14
15-64
65 a více

814

Nejsilnější věková skupina obyvatel obce je tzv. ekonomicky aktivní obyvatelstvo v produktivním věku (2064 let). Jedná se ale o věkově nejširší skupinu, je tedy nutné zohlednit šíři jednotlivých kategorií, z čehož
vyplývá, že velmi významná je skupina dětí ve věku do 14 let.
K 31.12.2015 byl podíl nezaměstnaných osob v obci na úrovni 1,8% což je velice nízká hodnota vzhledem
k celorepublikovému stavu, který byl ve stejném období 6,24%. Na nízké míře nezaměstnanosti se
významnou měrou podílí výhodná poloha obce, dostatečné množství spojů do Benešova a Prahy a také
dostatečné množství podnikatelských subjektů v obci.
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2.3 Podnikatelské subjekty
V obci se nachází lékaři (zubní lékař, praktický lékař pro dospělé a praktický lékař pro děti a dorost), Česká
pošta, základní škola, mateřská škola, farnost a další podnikatelé. V obci je velmi významná podnikatelská
aktivita s různorodým zaměřením:
Podlahářství Hromas a Švácha, Autoopravna Svoboda, COMAC spol. s r.o. (výroba a dodávky CNC
gravírovacích a frézovacích strojů, Hodinářství, SportTenis, Stavebniny Smetana, trafika, prodejna se
smíšeným zbožím, Jednota Coop, benzína StaJam, Mars kom.spol., kadeřnictví, Řeznictví Všetečka,
Restaurace Homolka, drogerie, Jídelna u řezníka, Elektrokomplex, malířství a lakýrnictví, oprava a prodej
jízdních kol, zámečnictví, velkoobchod vodo-topo-plyn, AGRO Poříčí spol. s r. o., Voda+topení a montáž
sádrokartonu, Proratio s.r.o, Kemper spol. s r.o., Realizace staveb Matoušek, Elektroslužby, DASO účetní
firma, masážní salon, Pilates, kosmetický salon, atd.
Pro porovnání zde byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody: výroba cementového zboží, 2 holiči,
4 hostince, kamnář, kolář, kovář, 4 krejčí, 2 lakýrníci, lom, mlýn, 4 obuvníci, 2 pekaři, pohřební ústav,
pokrývač, 2 porodní asistentky, 8 rolníků, 2 řezníci, sedlář, 3 obchody se smíšeným zbožím, Spořitelní a
záložní spolek pro Poříčí nad Sázavou, obchod se střižním zbožím, 3 trafiky, 2 truhláři, 2 velkostatky,
zámečník, zahradník.

2.4 Vzdělávání
Současná škola navazuje na několikasetletou tradici školství v naší obci. Školy v obci byly na několika
místech: u kostela sv. Havla (dřevěná budova, která stála na místě dnešní fary), budova obecního úřadu,
budova pošty a tzv. Pastouška (dnešní ulice Sportovní).
Výstavba současné budovy školy byla zahájena v r. 1949 a první žáci začali chodit do školy v r. 1952. Budova
mateřské školy byla postavena v 60. letech minulého století a současnou podobu získala dostavbou 2
půdních bytů v 90.letech. Do roku 2002 fungovaly ZŠ a MŠ jako samostatné části a v témže roce byly
sloučeny do jedné příspěvkové organizace pod názvem Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou,
okres Benešov, příspěvková organizace. Ve školním roce 2016/2017 základní školu navštěvuje 261 žáků,
mateřskou školu 78 a školní družinu 150 žáků. Pracuje zde 48 zaměstnanců. Žáci jsou z několika obcí - Poříčí
nad Sázavou, Městečko, Mrač, Nespeky, Borová Lhota, Čerčany a Benešov. Děti mohou navštěvovat různé
kroužky – rybářský, divadelní, sportovní, taneční, zdravotnický, cizojazyčný, hudební, dramatický,
rukodělný.
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SWOT analýza
SWOT - Vzdělávání
Silná: rozloha školního areálu, vlastní vybavení hřištěm, tělocvičnou a jídelnou, stabilní
učitelský sbor, sportovní úspěchy, přítomnost asistentů ve třídách, opravená střecha, okna,
kamerový systém, spoluúčast okolních obcí na financování provozu školy, rozšíření ZŠ o 2
ateliérové třídy v roce 2016
Slabá: nedostatečné kapacity tříd, vzrůstající náklady na provoz, splácení úvěru tělocvičny
obcí, stav stropu v tělocvičně
Příležitost: provázanost se školami v zahraničí, vyšší využití tělocvičny, symbolické vstupné
pro místní spolky
Ohrožení: vysoká finanční zátěž pro obecní rozpočet

2.5 Infrastruktura
V obci je k dispozici veškerá základní infrastruktura, zejména veřejné osvětlení, kanalizace a ČOV, vodovodní
řad, ve vybraných lokalitách dešťová kanalizace, plynofikace, bezdrátová internetová síť WiFi, elektrická síť
a telefonní rozvody provozovatele CETIN.
Ve vlastnictví obce je kanalizace a ČOV a vodovodní řad s dešťovou kanalizací a VO. Ostatní sítě jsou
v majetku soukromých provozovatelů.
2.5.1 Komunikace
Komunikační síť sestává z veřejně přístupných účelových komunikací, místních komunikací a silnic vyšších
tříd (I., II.).
Komunikace jsou v některých ulicích doplněny chodníky pro pěší (např. Benešovská, Čerčanská, Pražská).
Chodníky jsou z větší části nové nebo po celkové rekonstrukci v dobrém technickém stavu.
Komunikace ve vlastnictví obce jsou naopak obecně ve špatném technickém stavu, zejména po stavbě
kanalizace – propady, výmoly, odlamování krajnic apod. Kompletní rekonstrukcí prošly do roku 2016
komunikace v ulicích Bálkovická, Nad Cihelnou, Protivínská, Ke Kříži a V Radešovkách.
SWOT analýza
SWOT - Dopravní opravy a stavby
Silná: opraveny silnice V Radešovkách, Bálkovická, Nad Cihelnou, Na Závisti, Protivínská, část
Potoční, Ke Kříži
Slabá: stav ostatních obecních komunikací a cest pro pěší
Příležitost: čerpání dotací
Ohrožení: majetkoprávní vztahy pod komunikacemi, úpravy v rozvodech umístěných pod
povrchem komunikací
2.5.2 Veřejné osvětlení
O správu veřejného osvětlení se nyní plně stará společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. , se kterou obec
spolupracuje již řadu let.
V současné době se nachází v Poříčí nad Sázavou 189 světelných lamp a 1 přisvětlený přechod.
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2.5.3 Doprava
Obec leží 5 minut jízdy autem od Benešova a 30 minut jízdy autem od Prahy. Poříčí leží na nájezdu na silnici
I. třídy, která po 15 km ústí v dálnici D1.
Obcí vede krajská silnice (ulice: Benešovská, Pražská, Čerčanská). Chodníky a bezpečnostní opatření přilehlé
k těmto silnicím jsou v majetku obce. Celkem jsou v obci vyasfaltované komunikace v délce: 32 km.
Stav většiny místních komunikací je ve špatném stavu - v některých případech čekáme na realizaci vodovodu
a kanalizace a následně může dojít k opravě silnic, případně chodníků. Obec je schopna realizovat opravu 1
až 2 ulic ročně - zbytek závisí na případných získaných dotacích. V roce 2013 proběhla oprava silnic v ulicích:
Bálkovická, Nad Cihelnou, Na Závisti (celkové náklady cca 3 mil. Kč). V roce 2014 proběhla oprava silnic v
ulicích: V Radešovkách za 2,5 mil. Kč., v roce 2015 oprava ulice Protivínské (cca 2,5 mil.Kč), v roce 2016 ulice
Ke Kříži (cca 1,4 mil. Kč).
V roce 2016 byl dle zákona zpracován pasport komunikací.
Z pohledu bezpečnosti byly v roce 2008/2009 instalovány ukazatele rychlosti v ulici Benešovská, Čerčanská,
Pražská (náklad činil 270 tis. Kč). V roce 2011 se ve spolupráci se Středočeským krajem podařilo realizovat
opravy a dostavbu chodníků pro chodce v ulicích Čerčanské a Pražské (náklad obce cca 1 mil.Kč). V roce
2012 byly instalovány zastavovací semafory v ulici Benešovská a Čerčanská (ve výši 400 tis. Kč). Do další
etapy patří pořízení retardérdů v ulicích V Koutech, Pod Lutovem, Bálkovická, Potoční, Školní a zábradlí
v ulici Bálkovická (investice ve výši 200 tis. Kč). Od roku 2013 fungují u přechodů asistenti v dopravě, kteří
zabezpečují přechod dětí k základní a mateřské škole (roční náklad činí 50 tis. Kč). V roce 2014 byla
instalována dopravní zrcadla v ulicích Tichá a Na Cihelně (cena 12 tis. Kč). Dopravně bezpečnostní situace
v obci stále není definitivně vyřešena. I přes mnohá opatření činí rychle jedoucí automobily značné riziko
pro chodce.
V říjnu roku 2014 byly opraveny a vybudovány chodníky na návsi a vyvýšený přechod u mateřské školky výše investice byla 2,8 mil. Kč. Dále byly upraveny chodníky v ulici Benešovská (cca 150 m) – výše investice
byla 150 tis. Kč.
V obci staví pravidelné autobusové linky na trasách Benešov – Praha, Benešov – Pyšely, Benešov – Čerčany,
Český Šternberk – Praha. Dále je možné využít vlakovou dopravu na lince Praha – Čerčany, Týnec-Čerčany.
Spoje jezdí jak v pracovní dny, tak o víkendech a svátcích. Frekvence hromadné dopravy je dostačující.
Z blízkého Benešova jezdí ve směru na Prahu spoje každou půlhodinu (autobusové či vlakové).
SWOT analýza
SWOT - Dopravní bezpečnost
Silná: retardéry, asistenti v dopravě, vyvýšené chodníky, měřiče rychlosti
Slabá: počet přechodů, chybějící chodníky, bezpečnostní situace před ZŠ v ulici Potoční,
chybějící chodník v Benešovské ulici ke hřbitovu
Příležitost: využití dopravně-bezpečnostních dotací
Ohrožení: zvyšující se množství dopravy, rychlost projíždějících aut, majetkoprávní vztahy s
majiteli pozemků pod komunikacemi
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2.5.4

Vodovod a kanalizace

SWOT analýza
SWOT – Vodovod a kanalizace
Silná: pokrytí velké části obce, mísení místní vody s Želivkou, kvalita vody, tvorba fondu
obnovy ve výši 1 mil.Kč ročně
Slabá: nutné přečerpávání v kanalizačních "uzlech", nekompletní napojení obyvatel na
kanalizaci (vypouštění odpadu do potoka)
Příležitost: čerpání dotací
Ohrožení: cena vodného a stočného, závislost na vodě ze Želivky v případě místní havárie
2.5.5 Plynofikace
Obec je plynofikována. Majitelem a správce sítě je společnost INNOGY.

2.6 Občanská vybavenost
V obci se nachází pobočka České pošty, kde jsou obyvatelům k dispozici 2 přepážky pro hotovostní a
bezhotovostní operace a standardní poštovní zásilky. Pobočka má otevřeno každý pracovní den.
Dále v Poříčí nad Sázavou ordinuje zubní lékař, který má ordinační hodiny každý pracovní den, praktický
lékař je občanům k dispozici dvakrát týdně a stejně tak i dětský lékař. V dojezdové vzdálenosti 5 minut je
Benešovská nemocnice s pohotovostní službou.
Občané mohou využít i místní knihovnu, která je občanům k dispozici každé úterý v podvečer.
V obci fungují dva obchody s potravinami a smíšeným zbožím a drogérie. Denní tisk a papírenské potřeby
je možné zakoupit v trafice. Dále se v obci nachází řeznictví s přilehlou jídelnou a další dvě restaurace.
V rámci kabin SK Posázavan je možné se ubytovat v tamním penzionu.
Také jsou v obci 3 zastávky autobusu a jedna železniční.
Děti mohou navštěvovat místní mateřskou a základní školu včetně četných kroužků.
Nejvýznamnější veřejným prostranstvím je obecní náves, která slouží k setkávání (matky s dětmi, senioři,..).
Dále se využívá především k pořádání kulturních setkání místních obyvatel při akcích pořádaných obcí.
V obci se nachází 3 hřbitovy – jeden obecní a dva katolické hřbitovy v přímém sousedství místních kostelů.
Pohřbívání na katolických hřbitovech bylo ukončeno před více než 50 lety.

2.7 Zemědělství a lesnictví
Celková rozloha obce je 926 ha. Z toho zemědělská plocha zabírá 65% (598 ha - z toho orná půda 86% a
trvalé travní porosty 14%), lesní plochy 16% (148 ha), zastavěné a ostatní plochy činí 15% (139 ha) a vodních
ploch 4% (37 ha).
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Na největší části půdy hospodaří společnost AGRO Poříčí, spol. s r.o. Struktura pěstovaných plodin se mění
podle požadavku trhu. Z celkové rozlohy obhospodařované plochy 1520 ha se v krátkodobém horizontu
pěstují nejvíce obiloviny (570 ha), následně kukuřice (410 ha) a řepka ozimá (270 ha). Živočišná výroba
společnosti je zaměřena na produkci hovězího (aktuálně 670 ks) a drůbežího masa (cca 130 000 ks ročně).

2.8 Bydlení a výstavba
Většina obyvatel obce žije v rodinných domech. Aktuálně je v obci evidováno 443 čísel popisných. V obci je
5 bytových domů se 45 byty a obecní bytový dům s 8 byty, dále obec pronajímá tři sociální byty v budově
v Čerčanské č.p 77.
V současné době má obec platný územní plán, upravený naposledy změnou č. 5. Dne 6.9.2016 schválilo
zastupitelstvo obce zadání územního plánu obce.

SWOT analýza
SWOT – Výstavba
Silná: územní plán (rozčlenění obce do logických oblastí)
Slabá: vzhled nově budovaných "chat", vzhled budov v osobním vlastnictví v centru obce
Příležitost: odkoupení budovy místní Jednoty, čerpání dotací
Ohrožení:

SWOT - Opravy nemovitostí
Silná: obsazení všech obecních bytů solidními nájemníky
Slabá: technický stav budovy č.p. 96, stav plotu na hřbitově, nutná rekonstrukce márnice
Příležitost: motivace opravy budov v osobním vlastnictví, spolupráce okolních obcí na údržbě
hřbitova
Ohrožení: pokračující chátrání budov v centru obce (v soukromém vlastnictví)

2.9 Životní prostředí
Obcí protéká řeka Sázava a Konopišťský potok. Vzhledem k vodním tokům se obec často potýká se zvýšeným
výskytem povodňových stavů.
Dle ČSÚ má obec Poříčí nad Sázavou ukazatel Koeficient ekologické stability (KES) ve výši 0,53. Jedná se o
základní ukazatel ekologické stability v obci a na jejím k.ú. Jde o podíl ekologicky významných ploch (lesy,
pastviny, mokřady, rybníky, sady, louky, atd.) ku plochám nízké ekologické stability (zastavěná plocha, orná
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půda, chmelnice, vinice a sady s černým úhorem, atp.). Obce s KES nižším než 0,9 se nacházejí v neutěšeném
krajinném prostoru, který je hodnocen jako člověkem zcela pozměněný a kde jednotlivé vazby v krajině
přestávají fungovat i na místní úrovni a nelze je jednoduchým způsobem obnovit.
Obec je lokalizována v údolí v těsné blízkosti státní silnice I. třídy a obcí vede vlaková trať - tudíž zátěž z
výfukových plynů je značná. Velká část obyvatelstva používá k vytápění fosilní paliva a v jarních a podzimních
měsících dochází k pálení biologického odpadu, což ekologickou zátěž ještě zvyšuje. V obci je dosud zajištěn
svoz biologického odpadu prostřednictvím společnosti Marius Pedersen (obyvatelé si mohou platit
biopopelnici cca 240l za 1300Kč ročně, kdy v zimních měsících ke svozu nedochází nebo mohou využívat
rozmístěné kontejnery v určených lokalitách), dále jsou po obci rozmístěny kontejnery na biologický odpad.
Za účelem snížení objemu biologického odpadu Obec pořídila štěpkovač pro likvidaci větví menšího
průměru. Díky kanalizaci bylo výrazně omezeno znečištění potoka, potažmo řeky. O louky a pole v katastru
obce se stará místní zemědělský podnik Agro Poříčí, spol. s r.o. Nadměrný odpad je možno prostřednictvím
technických pracovníků obce nechat odvézt na svozové místo u ČOV. Několikrát do roka probíhá také svoz
nadměrného odpadu a nebezpečného odpadu.
Zeleň v obci není řešena globálně, ale jednotlivě po oblastech. Ve výborném stavu je centrum obce, park u
kostela sv. Havla a pěší trasa podél řeky. V různých částech obce se neřízeně rozrůstají náletové stromy a
křoviny, které je nutné regulovat.

SWOT analýza
SWOT – Životní prostředí
Silná: třídění odpadu, domácí separace odpadu, cena odpadu pro obyvatele, sáčky na psí
exkrementy
Slabá: stav ovzduší, hodnota ukazatele EKS, vypouštění odpadu do potoka, přítomnost
silnice I. třídy v těsné blízkosti obce, lokalizace v údolí, nerovnováha mezi jednotlivými druhy
odpadu, nedisciplinovanost obyvatel a chatařů při třídění (nepořádek kolem kontejnerů,
nedostatečné vytřídění)
Příležitost: využití bioodpadu
Ohrožení: černé skládky, při nižších frekvencích svozu odpadu zvýšené množství poházených
odpadků v obci

2.10 Volnočasové aktivity
V Poříčí nad Sázavou působí řada sportovních a zájmových sdružení.
Mezi nejvýznamnější patří SDH Poříčí nad Sázavou, který zajišťuje pomoc obyvatelům v případech požárů či
přírodních katastrof (vichřice, povodně, průtrže mračen,…), vykonávají údržbové práce v obci a ve
spolupráci s obecním úřadem pomáhají zajišťovat různé typy aktivit pro obyvatele obce (advent, dožínky,
dětský den, atd.). Počet členů SDH je v současnosti 38. Hasiči mají k dispozici hasičskou zbrojnici a klubovnu
v obecních budovách.
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Dalším významným sdružením je fotbalový klub SK Posázavan založený roku 1933. Klub má 5 aktivních
mužstev. „A“ mužstvo složené z hráčů z jiných klubů hraje Krajský přebor (5. nejvyšší soutěž v ČR), „B“
mužstvo složené převážně z hráčů původem z Poříčí n. Sázavou a Mrače, hraje 3. třídu (2. nejnižší soutěž
v ČR), Dalším mužstvem je „Dorost“. Mužstvo žáků (věk 10-15 let) nyní neexistuje, ale o to větší hráčskou
základnu má přípravka, která má dokonce 2 týmy (A a B). Práce s mládeží v Poříčí n. Sázavou je v posledních
letech na velmi vysoké úrovni. Stadionem SK Posázavanu je Ondrášovka aréna s umělým osvětlením.
Budova SK Posázavan prošla takřka kompletní rekonstrukcí v letech 2009-2010. Rekonstrukce byla z velké
části kryta dotací ve výši cca 3,1M Kč. V budově šaten se nachází penzion SK Posázavan.
Automoklub Poříčí obhospodařuje a k činnosti využívá závodní areál Homolka. Zde se realizují jednotlivé
tréninky a závody (autokros, motokros, fichtlkros, atd.) a četné kulturní akce (dětský den, lampionový
průvod). Od roku 2010 prochází areál péčí členů Automotoklubu postupnou obnovou a revitalizací. Opět se
pořádají závodní podniky na mezinárodní úrovni.
Občanské sdružení zdravotně postižených v Poříčí nad Sázavou má celkem 94 členů. OSZP v naší obci
zajišťuje nejen pomoc či poradenství ve zdravotní oblasti, ale je i významnou kulturní složkou. Zajišťuje pro
své členy velké množství akcí – například výlety na významné české hrady a zámky, na divadelní hry, atd.
Sdružení je financováno z příspěvků od okolních obcí a obce Poříčí nad Sázavou. K setkávání členové
využívají mimo jiné prostory v č.p. 77 a dále prostory základní školy.
Další aktivity, které občané mohou využívat, jsou například cyklistický závod Bike Trans Poříčí, Zumba či Fit
Klub.
V obci je aktivní i Místní Agenda 21, která je především způsobem praktického uplatňování principů
udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Členové neformální pracovní skupiny plánují společně
kulturní, společenské a sportovní akce pro své členy a pro veřejnost. Kromě toho připravují také plánovací
akce s veřejností.
Pro trávení volného času je možné využít tělocvičnu místní ZŠ, dětské hřiště na návsi, prostor pro seniory,
pingpongový stůl, hřiště na streetball, fotbalové hřiště, parčík před kostelem, návštěvu mší v místním
kostele, tenisovou halu, bowling, posilovnu, cyklotrasu či realizovat vodní sporty.
Žáci základní školy mohou mimo vyučovací hodiny využít některý z nabízených kroužků.
V kostele sv. Havla se pravidelně (každou neděli) konají bohoslužby, na které se sjíždí věřící z okolních obcí.
V kostele sv. Petra se mše konají každou středu.
Pro milovníky četby je možné si vypůjčit knihu v místní knihovně.

SWOT analýza
SWOT – Sport
Silná: přítomnost fotbalového klubu, tenisové haly, bowlingové dráhy, beach volejbalového
hřiště, streetbalového hřiště, pingpongového stolu, závodiště pro motokros, fitklub, pilates,
Bike Trans Poříčí, cyklotrasa, turistická trasa, pouštění modelů letadel
Slabá: nedostatečné venkovní zázemí v areálu ZŠ – atletické hřiště
Příležitost: založení dalších sportovních klubů (házená, florbal, pingpong), vybudování
atletického okruhu u ZŠ
Ohrožení: neaktivita dětí
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SWOT – Kultura
Silná: akce pořádané obcí, vyžití v okolních městech, obnova tradic (dožínky, pouť)
Slabá: neexistence vyloženě kulturního spolku (např. divadelníků)
Příležitost: zvýšení četnosti promítání filmů
Ohrožení: nezájem o kulturu vzhledem k nízkým možnostem v obci

2.11 Cestovní ruch
Turistická aktivita v obci je závislá na počasí a ročním období. Nejaktivnější jsou turisté především v letních
měsících a to spíše ve sportovní než kulturní oblasti. Za kulturou do obce přijíždějí návštěvníci především na
aktivity pořádané obcí či základní školou (besídky, sportovní soutěže, advent, dožínky, mše).
Mezi sportovní aktivity, které lákají turisty, se řadí především:
Cyklistika: Obcí vede cyklotrasa č. 19 Havlíčkův Brod - Sázava - Čerčany - Poříčí nad Sázavou - Týnec nad
Sázavou - Davle.
Pěší turistika: z obce vycházejí turistické trasy
Týnec nad Sázavou - Jílové u Prahy a

Poříčí nad Sázavou - Konopiště,

Poříčí nad Sázavou -

Poříčí nad Sázavou - Čerčany.

Vodáctví: každoročně obcí projíždí velké množství „vodáků“. Sice v obci není vybudované tábořiště, ale tito
turisté v obci často zastavují na oběd v místní restauraci.
Pamětihodnosti:
Kostel sv. Petra a Pavla na návsi z 11. století
Kostel sv. Havla z poč. 13. století s kryptou z 11. století (zde se konají pravidelné bohoslužby)
Fara
Budova obecního úřadu (dříve škola z r. 1757)
Kamenný most přes Sázavu z roku 1850 („Most Františka Josefa I.“)
Kamenný most přes Konopišťský potok z r. 1858
Železniční most přes Konopišťský potok z r. 1896

2.12 SWOT analýza obce
Kompletní analýza obce Poříčí nad Sázavou:
Silné
setrvalá imigrace obyvatelstva
dynamická výstavba rodinných domů
ZŠ, MŠ, kroužky pro děti v rámci ZŠ
sportovní vyžití (fotbal, sportovní prostory - tenis, Homolka, volejbal,..)
zájmové skupiny (fit klub, hasiči, duhová kulička,…)
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výhodná poloha (Praha, Benešov, řeka, cyklotrasa)
dopravní obslužnost (dálnice, silnice, vlak, autobus)
nízká nezaměstnanost v obci
četné kulturní a tradiční aktivity pro obyvatele (masopust, advent, neckiáda, den dětí,…)
klidné prostředí pro bydlení
dobrá vybavenost základní technickou infrastrukturou (plyn, vodovod, kanalizace)
rozvinuté informační kanály obce (web, SMS servis, zpravodaj, Facebook)
fungující samospráva (krizový mng, investiční aktivity)
upravené centrum obce, parčík u kostela
pozemky pro výstavbu
občanská vybavenost (lékaři, pošta, hřbitov, knihovna)
supermarkety v okolních městech
bohatá historie obce
přítomnost na trati Posázavského pacifiku
přítomnost bezpečnostních převaděčů přes přechody u ZŠ a MŠ
územní plán obce (rozmístění budov)
přítomnost průmyslové zóny
obnova tradic (dožínky, pouť)
domácí separace odpadu
investice do ZŠ a MŠ (zvyšování kapacity a kvality prostředí)
dohoda s okolními obcemi na sdílení nákladů pro provoz školství v obci
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Slabé
silnice I. třídy podél obce (ekologický dopad)
vzhled budov v soukromém vlastnictví v centru obce
stav zeleně v obci
nekompletní pokrytí kanalizací a vodovodem
ekologická situace na podzim a na jaře (spalování bioodpadu)
nízká prezentace obce ohledně cestovního ruchu
nevyhovující stav místních komunikací
vysoká rychlost jedoucích aut
nedostatečná reálná kapacita školy a školky
chybějící kulturní spolek (například divadelní)
stav a vybavenost smíšených obchodů a restauračních zařízení
prostorově separovaná oblast RD "U Vrby"
omezené interní finanční zdroje pro realizaci větších projektů
chybějící interiérové prostory pro setkávání (kavárna, cukrárna,..)
přítomnost praktických lékařů jen 2x týdně
nedostatečná aktivita Policie ČR při dopravně bezpečnostních situací
nevyužitý prostor bývalého sportovního hřiště u panelových domů v Potoční ulici
vypouštění odpadu do Konopišťského potoka
stav cest pro pěší
neznalost obecní historie (nezájem obyvatel o historii obce) - chybějící info tabule
nízký počet kmenových zaměstnanců na údržbu obce

Příležitosti
sdílení zkušeností s ostatními obcemi
rozvoj aktivit pro mládež
budování učeben a vybavení školy a školky
revitalizace objektů v majetku obce (bytový dům, budova pošty)
zklidnění dopravy v obci
plně nevyužitá průmyslová zóna
využívání dotačních fondů pro rozvoj obce
další rozvoj malého a středního podnikání
citlivá péče o krajinu
využití budovy místní Sokolovny
partnerské vztahy se zahraničními obcemi
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Hrozby
snižující se zájem o sport a kulturu ze strany dětí a mládeže
nedostatek kapitálu na investice do dalšího rozvoje obce
snížení úrovně maloobchodních služeb
ekologická situace
nekompletní vybavení z pohledu cestovního ruchu
Povodně
omezené pracovní příležitosti pro absolventy škol
zvýšení nákladní dopravy v obci (průmyslový rozvoj okolních obcí)
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3 Strategický plán rozvoje obce
VIZE
Bezpečná obec s kvalitním životním prostředím, jež vytváří pro obyvatele všech věkových kategorií důstojné
životní podmínky pro všestranný rozvoj, zajišťuje dostatečnou občanskou vybavenost, kvalitní
infrastrukturu a široké spektrum dostupných služeb, a to zejména pro občanské společensko-kulturní a
sportovní aktivity. Obec intenzivně využívá svého potenciálu k rozvoji podnikatelských aktivit s dostatečným
počtem pracovních příležitostí, a to vše v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje a aktivně využívá
všech potřebných dotačních titulů. Vize je naplňována v souladu s novým územním plánem.
Z Vize vyplývají strategické oblasti s konkrétními strategickými cíli. Strategické cíle jsou následně
přetransformované v akční plán určený k realizaci

STRATEGICKÉ OBLASTI A K NIM PŘÍSLUŠNÉ STRATEGICKÉ CÍLE
1. Dopravní bezpečnost
1.1. Situace chodců na mostě přes Sázavu
1.2. Rychlost provozu v Čerčanské ulici
1.3. Rychlost provozu v ulicích V Koutech a Pod Lutovem
1.4. Nový chodník v ulici Benešovská
1.5. Nový přechod v Pražské ulici
1.6. Zavedení obecní policie
1.7. Nový chodník v ulici V Koutech a nový přechod pro chodce
2. Dopravní stavby a jejich údržba
2.1. Obnova místních komunikací
2.2. Úprava vycházkových tras
2.3. Dopravní sloupy a CITY BLOKY
3. Vodovodní a kanalizační síť
3.1. Prodloužení vodovodu a kanalizace v ulicích Na Hrázi a K Zádušnímu
3.2. Prodloužení kanalizace a vodovodu v ulici Žižkova
3.3. Prodloužení kanalizace a vodovodu v ulicích Pod Lutovem, Lutov a Hvozdec
3.4. Přepojení nemovitostí v lokalitě U Vrby na gravitační kanalizaci
3.5. Vystrojení čerpacích stanic kanalizačních uzlů
3.6. Hydrologický průzkum nad obecní studnou v ulici Benešovská
3.7. Plán oprav a údržby kanalizace a vodovodu
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4. Školství
4.1. Pravidelný sponzoring / partnerství
4.2. Úprava způsobu financování školy z obecního rozpočtu
4.3. Příručka údržby, oprav a rozvoje vybavení ZŠ a MŠ
4.4. Snižování provozních nákladů školy
4.5. Účast v projektech Socrates Comenius, Lingua, Arion a dalších
4.6. Vlastnictví sadu ve školním areálu
4.7. Komunikační strategie školy
4.8. Prolínání aktivit obce a školy
4.9. Vzdělávací činnost pro veřejnost
4.10. Zajištění dostatečných výukových kapacit
4.11. Modernizace školní kuchyně
5. Ekologie
5.1. Pasport veřejných prostranství
5.2. Revitalizace „Háječku“ v ulici Za Kapličkou
5.3. Revitalizace separačních míst
5.4. Zelený úřad
5.5. Zlepšení stavu ovzduší v obci
6. Výstavba
6.1. Pořízení nového územního plánu
6.2. Budova prodejny na návsi
6.3. Prostor vlakového nádraží
6.4. Budova sokolovny v Čerčanské ulici
7. Opravy nemovitostí
7.1. Opravy soukromých budov v obci
7.2. Prostranství na rozhraní mezi ploty a silnicí
7.3. Údržba veřejných prostranství soukromými vlastníky
8. Komunikace obce směrem k obyvatelům
8.1. Naučné tabule
8.2. Veřejné debaty, ankety a průzkumy
8.3. Stejnokroje pracovníků obce
8.4. Propagační materiály obce
8.5. Distribuce Poříčského zpravodaje a dalších tiskovin

9. Finance
9.1. Revize smluv s dodavateli služeb
9.2. Revize nájemních smluv
9.3. Prodej nepotřebných pozemků
9.4. Provozní náklady hřbitova
9.5. Služebnost (věcná břemena)
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9.6. Obecně závazná vyhláška o zhodnocení nemovitostí
9.7. Rekonstrukce budovy Jednoty (v případě koupě)
9.8. Budoucí využití a stav obecního domu č.p. 97
10. Kultura a sport
10.1. Venkovní víceúčelové hřiště u ZŠ
10.2. Podpora místních zájmových spolků a sdružení
11. Cestovní ruch
11.1. Turistické zázemí
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4 Akční kroky pro naplnění strategického plánu
0blast

1.

Název strategického cíle

1.1. Situace chodců na mostě přes Sázavu

Aktuální stav

Na mostě jsou vybudované úzké chodníky po obou stranách, ale jsou velmi
úzké (není možná pohodlná chůze jedné osoby). Pěší často sestupují z úzkého
chodníku a most přecházejí po komunikaci, což je velmi nebezpečné
vzhledem k vysoké rychlosti projíždějících automobilů.

Popis aktivity

Rozšířit prostor pro chodce a zpomalit automobilovou dopravu přes most

Přepokládaný termín realizace

2018

Předpokládaný náklad aktivity

500.000 Kč

Stadium připravenosti

Dokumentace pro stavební povolení

0blast

1.

Název strategického cíle

Popis aktivity

1.2. Rychlost provozu v Čerčanské ulici
V Ulici Čerčanská ve směru z obce není žádný limitující faktor, který by nutil
řidiče zpomalit. Automobily tudíž projíždí v části pošta-most vysokou
rychlostí.
Dopravní architekt navrhne možná řešení

Přepokládaný termín realizace

2018

Předpokládaný náklad aktivity

1.000.000 Kč

Stadium připravenosti

Vize

0blast

1. Dopravní bezpečnost

Název strategického cíle

1.3. Rychlost provozu v ulicích V Koutech a Pod Lutovem

Aktuální stav

Výše zmíněné ulice jsou typické svou délkou a přehledností, což řidiče svádí
k rychlejší jízdě. Velká část řidičů skutečně překračuje rychlost, což je velice
nebezpečné. Jsou zde sice nainstalovány retardéry, ale bohužel nemají
patřičný efekt. V těchto ulicích zcela chybí chodníky (v ulici V Koutech je
částečně řešeno turistickou stezkou podél řeky).

Popis aktivity

Doprava by měla být zpomalena pomocí zpomalovacích prahů

Přepokládaný termín realizace

2017 – 2018

Předpokládaný náklad aktivity

200.000 Kč

Stadium připravenosti

Dokumentace pro stavební povolení

Aktuální stav

Dopravní bezpečnost

Dopravní bezpečnost
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0blast

1. Dopravní bezpečnost

Název strategického cíle

1.4. Nový chodník v ulici Benešovská

Aktuální stav

V současné době je chodník vybudován pouze od přejezdu ke kapličce.
Spousta chodců ale ulicí pokračuje dále na hřbitov či do přilehlé ulice, kdy
případně přecházejí silnici. Tento úsek je nebezpečný díky rychlosti
projíždějících automobilů, neoddělenému prostoru pro pěší a chybějícímu
přechodu pro chodce s adekvátním osvětlením.

Popis aktivity

Bude vybudován vyvýšený chodník až na konec ulice Benešovská (podél
vystavěných domů) a přechod pro chodce s osvětlením

Přepokládaný termín realizace

2018

Předpokládaný náklad aktivity

1.500.000 Kč

Stadium připravenosti

Vypracovaná projektová dokumentace před vydáním rozhodnutí

0blast

1. Dopravní bezpečnost

Název strategického cíle

1.5. Nový přechod v Pražské ulici

Aktuální stav

Od Jídelny u řezníka až k mostu přes řeku Sázavu chybí přechod pro chodce.
Je zde pouze prostor pro přecházení cca 30 m pod autobusovou zastávkou.

Popis aktivity

Bude vytvořen přechod pro chodce v dolní části Pražské ulice

Přepokládaný termín realizace

2018

Předpokládaný náklad aktivity

200.000 Kč

Stadium připravenosti

Bude prověřena proveditelnost s majitelem komunikace (Středočeský kraj)

0blast

1. Dopravní bezpečnost

Název strategického cíle

1.6. Zavedení obecní policie

Aktuální stav

Z důvodu nedostatečné personální obsazenosti a časového střetu "příjezd
rodičů s dětmi do školy X předávání noční a denní směny na policii" je pro
Policii ČR obtížné zajistit dohled v čase 7.15 hod. až 7.45 hod. u školy. Málo
časté jsou také kontroly cílené na měření rychlosti vozidel při průjezdu obcí,...
Situaci by pomohlo vyřešit zřízení obecní policie.

Popis aktivity

Zajistit spolupráci s městem zřizujícím MP (např. Benešov nebo Týnec nad
Sázavou)

Přepokládaný termín realizace

2018

Předpokládaný náklad aktivity

450 tis.Kč / ročně

Stadium připravenosti

Probíhá jednání s městem Týnec n.S.
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0blast

1.

Název strategického cíle

1.7. Nový chodník v ulici V Koutech a nový přechod pro chodce

Aktuální stav

Popis aktivity

Dopravní bezpečnost

Při chůzi z Pražské ulice do ulice v Koutech končí chodník pro chodce před
statkem p. Marka a následně není ani po jedné straně silnice bezpečné místo,
kudy by mohli chodci pokračovat.
Vytvořit přechod pro chodce od chodníku vedoucího z Pražské ulice na
protilehlou stranu silnice a následně vytvořit chodník, který povede od mostu
(ve směru jízdy) až k prostoru u řeky naproti Breburdovým

Přepokládaný termín realizace

2017

Předpokládaný náklad aktivity

150.000 Kč

Stadium připravenosti

Vypracována projektová dokumentace

0blast

2. Dopravní stavby a jejich údržba

Název strategického cíle

Popis aktivity

2.1. Obnova místních komunikací
Místní komunikace jsou ve velice špatném technickém stavu, dochází k
propadům a výtlukům. Lokální opravy jsou nadále nerentabilní a neúčinné.
Řešením je postupná kompletní obnova ulic jako celku. Prioritou je obnova
komunikací po předchozích investičních akcích (vodovod, kanalizace,
rekonstrukce elektrického vedení). Dále nutná výměna pěších lávek přes
Konopišťský potok.
Opravit silnice

Přepokládaný termín realizace

2017 – 2023

Předpokládaný náklad aktivity

23.000.000 Kč

Stadium připravenosti

Plán

0blast

2. Dopravní stavby a jejich údržba

Název strategického cíle

2.2. Úprava vycházkových tras

Aktuální stav

Stávající pěšiny zarůstají travou a jsou nerovné. Řešením je jejich oprava. V
ulicích V Koutech a Pod Lutovem se nabízí možnost prodloužení stávající
pěšiny podél vody.

Popis aktivity

Upravit stávající pěšinky a prodloužit je

Přepokládaný termín realizace

2017

Předpokládaný náklad aktivity

100.000 Kč

Stadium připravenosti

Průběžné plnění

Aktuální stav
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2. Dopravní stavby a jejich údržba

Název strategického cíle

2.3. Dopravní sloupy a CITY BLOKY

Aktuální stav

Na křižovatce ulic Bukovanská a Benešovská se nachází poškozené svodidlo,
na křižovatce ulic Čerčanská a Pražská starý (r.2008) CITY BLOK. Tato opatření
lze nahradit dopravními sloupky či zábradlím, která splní stejnou funkci a
dojde i ke zlepšení vzhledu obce (DBÁT NA JEDNOTNÝ ODSTÍN RAL).

Popis aktivity

Na křižovatce ulic Bukovanská a Benešovská vybudovat chráněný prostor pro
chodce navazující na stávající chodník na návsi. CITY BLOKY naproti řeznictví
budou řešeny samostatně poté, co obec případně odkoupí pozemek od SŽDC.

Přepokládaný termín realizace

2017

Předpokládaný náklad aktivity

215.000 Kč

Stadium připravenosti

Projektová dokumentace

0blast

3. Vodovodní a kanalizační síť

Název strategického cíle

3.1. Prodloužení vodovodu a kanalizace v ulicích Na Hrázi a K Zádušnímu

Aktuální stav

Na akci je vydáno stavební povolení. Projektována je tlaková kanalizace.
U vodovodu jsou plánovány domovní přípojky na hranici pozemků. Stavba
komunikace bude společně s odvodněním komunikace řešena po dokončení
vodovodu a kanalizace.

Popis aktivity

Vybudovat přípojky vodovodu a kanalizace

Přepokládaný termín realizace

2018 – 2019

Předpokládaný náklad aktivity

1.200.000 Kč

Stadium připravenosti

Dokončeny první 2 etapy, 3. a 4. etapa připraveny k realizaci

0blast

3. Vodovodní a kanalizační síť

Název strategického cíle

3.2. Prodloužení kanalizace a vodovodu v ulici Žižkova

Aktuální stav

Na akci je vydáno stavební povolení. Projektována je tlaková kanalizace.

Popis aktivity

Vybudovat přípojky kanalizace

Přepokládaný termín realizace

2018

Předpokládaný náklad aktivity

1.000.000 Kč

Stadium připravenosti

Vydáno stavební povolení
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0blast
Název strategického cíle

Aktuální stav
Popis aktivity

3.

Vodovodní a kanalizační síť

3.3. Prodloužení kanalizace a vodovodu v ulicích Pod Lutovem, Lutov a
Hvozdec
Vydáno stavební povolení. Projektována je gravitační kanalizace s
přečerpáváním v zařízení ve vlastnictví obce. Výchozím bodem
prodlužovaného vodovodního řadu je ATS U Vrby (r. 2015). V říjnu 2016 byl
vybrán zhotovitel 1. etapy kanalizace.
Vybudovat přípojky kanalizace

Přepokládaný termín realizace

První etapa kanalizace 2017 (5,5 mil.Kč), další etapy dle finančních možností
obce

Předpokládaný náklad aktivity

20.000.000 Kč

Stadium připravenosti

Plán

0blast

3. Vodovodní a kanalizační síť

Název strategického cíle

3.4. Přepojení nemovitostí v lokalitě U Vrby na gravitační kanalizaci

Aktuální stav

Nemovitosti v lokalitě U Vrby jsou odkanalizovány technicky problematickou
tlakovou kanalizací. Řešením je přepojit tyto nemovitosti na gravitační
systém.

Popis aktivity

Zrekonstruovat kanalizaci

Přepokládaný termín realizace

2019

Předpokládaný náklad aktivity

200.000 Kč

Stadium připravenosti

Vize

0blast

3. Vodovodní a kanalizační síť

Název strategického cíle

3.5. Vystrojení čerpacích stanic kanalizačních uzlů

Aktuální stav

Není nutné zvláštní povolení. Čerpací stanice je nutné vystrojit zařízením
dálkové přenosu, které umožní včasné odstranění závady (vypnutí čerpadla)
a tím zabrání přetékání odpadních vod.

Popis aktivity

Výměna stávajícího vybavení

Přepokládaný termín realizace

2019

Předpokládaný náklad aktivity

120.000 Kč

Stadium připravenosti

Plán
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0blast

3.

Vodovodní a kanalizační síť

Název strategického cíle

3.6. Hydrologický průzkum nad obecní studnou v ulici Benešovská

Aktuální stav

Kapacita stávajícího vodního zdroje je využívána na maximum. K zajištění
větší soběstačnosti je navrženo provedení hydrologického průzkumu v
háječku nad stávající studnou. V případě kladného výsledku může dojít ke
stavbě druhého vodního zdroje.

Popis aktivity

Objednání průzkumu

Přepokládaný termín realizace

2019

Předpokládaný náklad aktivity

200.000 Kč

Stadium připravenosti

Plán

0blast

3. Vodovodní a kanalizační síť

Název strategického cíle

3.7. Plán oprav a údržby kanalizace a vodovodu

Aktuální stav

S ohledem na včasné zajištění finančních zdrojů a dokumentace se
doporučuje zpracovat plán oprav a údržby kanalizace a vodovodu s výhledem
na 10 let

Popis aktivity

Vytvořit plán a revidovat rezervy

Přepokládaný termín realizace

2017

Předpokládaný náklad aktivity

Zpracuje VHS Benešov s.r.o.

Stadium připravenosti

Plán

0blast

4. Školství

Název strategického cíle

4.1. Pravidelný sponzoring / partnerství

Aktuální stav

Škola usiluje o realizace celé řady nadstavbových projektů, např. vzdělávací
zájezdy do zahraniční, podpora dětí ze sociálně slabších rodin apod. Jedním z
prostředků může být zajištění pravidelného sponzoringu ze strany
soukromých firem a podnikatelů.

Popis aktivity

Získat pravidelné sponzory

Přepokládaný termín realizace

Průběžně

Předpokládaný náklad aktivity

0 Kč

Stadium připravenosti

Průběžné plnění
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0blast

4.

Školství

Název strategického cíle

4.2. Úprava způsobu financování školy z obecního rozpočtu

Aktuální stav

Příspěvek z rozpočtu obce je zasílán obvykle ve 2 splátkách v průběhu
kalendářního roku

Popis aktivity

Zefektivnění plánování uvolňování finančních prostředků škole k zajištění
platební schopnosti obou institucí (obce i školy)

Přepokládaný termín realizace

2017

Předpokládaný náklad aktivity

0 Kč

Stadium připravenosti

Realizace

0blast

4.

Název strategického cíle

4.3. Příručka údržby, oprav a rozvoje vybavení ZŠ a MŠ

Aktuální stav

Škole i zřizovateli chybí ucelený přehled o nutné údržbě a rozvoji vybavení
školského zařízení s výhledem na 5 - 10 let. Tento dokument by poskytl lepší
základ pro plánování finančních zdrojů

Popis aktivity

Vytvoření a aktualizace dokumentu

Přepokládaný termín realizace

2017

Předpokládaný náklad aktivity

0 Kč

Stadium připravenosti

Realizace

0blast

4. Školství

Název strategického cíle

4.4. Snižování provozních nákladů školy

Aktuální stav

Škola i zřizovatel budou pokračovat v přijatelném snižování provozních
nákladů školského zařízení, zejména prostřednictvím úspor (výběr
dodavatelů dle aktuálních nabídek, fixace cen energií apod.).

Popis aktivity

Hledání příležitostí k finanční úspoře

Přepokládaný termín realizace

2017

Předpokládaný náklad aktivity

0 Kč

Stadium připravenosti

Realizace

Školství
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0blast

4. Školství

Název strategického cíle

4.5. Účast v projektech Socrates Comenius, Lingua, Arion a dalších

Aktuální stav

Škola nevyužívá možnosti plynoucí z účasti v těchto projektech

Popis aktivity

Zajistit účast v programech Socrates Comenius, Lingua, Arion a dalších je
příležitostí rozšířit nadstavbového vzdělávání poskytovaného žákům a
učitelům

Přepokládaný termín realizace

Průběžně

Předpokládaný náklad aktivity

0 Kč

Stadium připravenosti

Plán

0blast

4. Školství

Název strategického cíle

4.6. Vlastnictví sadu ve školním areálu

Aktuální stav

Školní sad není ve vlastnictví obce (vlastní ho církev), přestože ho škola
historicky využívá a obhospodařuje

Popis aktivity

Získat sad do majetku školy

Přepokládaný termín realizace

2020

Předpokládaný náklad aktivity

0 Kč

Stadium připravenosti

V roce 2016 bylo projednáno s majitelem, tj. římskokatolickou církví, se
závěrem, že církev nebude v současné době sad prodávat

0blast

4. Školství

Název strategického cíle

4.7. Komunikační strategie školy

Aktuální stav

V současné době využívá škola k vlastní prezentaci především prostředky
obce (Poříčský zpravodaj, Facebook, akce pořádané obcí). Nabízí se další
posílení komunikačních kanálů, např. E-mail Infokanál, SMS Infokanál,
webová prezentace, on-line žákovská knížka, vlastní zpravodaj, tiskový
mluvčí školy.

Popis aktivity

Změnit způsob komunikace školních záležitostí vůči veřejnosti

Přepokládaný termín realizace

2017

Předpokládaný náklad aktivity

0 Kč

Stadium připravenosti

Plán

33

0blast

4.

Název strategického cíle

4.8. Prolínání aktivit obce a školy

Aktuální stav

Škola i obec společně organizují vybrané aktivity v průběhu roku (např.
advent). Vzhledem k širokému záběru mimoškolních činností a kroužků se
nabízí větší míra spolupráce, např. pravidelná vystoupení žáků na akcích obce
nebo místních sdružení, výstavy na veřejných prostranstvích apod.

Popis aktivity

Zvýšit aktivitu žáků na veřejných akcích

Přepokládaný termín realizace

Průběžně

Předpokládaný náklad aktivity

0 Kč

Stadium připravenosti

Plán

0blast

4.

Název strategického cíle

4.9. Vzdělávací činnost pro veřejnost

Aktuální stav

Škola příležitostně zapůjčí své prostory místním sdružením na organizaci
vzdělávacích přednášek a seminářů (např. Trénujeme paměť). Nabízí se tuto
činnost organizovat pravidelně a vlastními silami, mimo jiné i s pomocí dětí
(např. kurzy PC pro seniory).

Popis aktivity

Vytvořit program a představit ho veřejnosti

Přepokládaný termín realizace

2017

Předpokládaný náklad aktivity

0 Kč

Stadium připravenosti

Plán

0blast

4.
Školství
4.10. Zajištění dostatečných výukových kapacit

Název strategického cíle

Školství

Školství

Aktuální stav

Obec Poříčí nad Sázavou i okolní obce vzhledem ke své výhodné poloze
v blízkosti Prahy a okresního města Benešova výrazným způsobem rostou, což
se nutné reflektovat postupným navyšováním výukových kapacit.

Popis aktivity

Nástavba učeben nad jídelnu do ZŠ v Poříčí nad Sázavou

Přepokládaný termín realizace

2021

Předpokládaný náklad aktivity

10 000 000 Kč

Stadium připravenosti

Projektová dokumentace a stavební povolení v r. 2020
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0blast
Název strategického cíle

4.
Školství
4.11. Modernizace školní kuchyně

Aktuální stav

Obec Poříčí nad Sázavou i okolní obce vzhledem ke své výhodné poloze
v blízkosti Prahy a okresního města Benešova výrazným způsobem rostou, což
se nutné kromě postupného navyšování kapacit reflektovat také modernizací
podpůrných aktivit a funkcí, zejména školní kuchyně.

Popis aktivity

Modernizace školní kuchyně v ZŠ Poříčí nad Sázavou

Přepokládaný termín realizace

2021

Předpokládaný náklad aktivity

6 900 000 Kč

Stadium připravenosti

Projektová dokumentace a platné stavební povolení

0blast

5. Ekologie

Název strategického cíle

5.1. Pasport veřejných prostranství

Aktuální stav

V současné době se v obci nachází řada veřejných míst, která jsou využívána
k odpočinku (lavičky apod.), ale nejsou vzájemně propojena (např. naučná
stezka). Mnoho těchto a dalších míst je navíc možné dále vylepšovat.
Systematický přístup umožní zpracovaný pasport veřejných prostranství,
který tato místa popíše, včetně stručného návrhu dalších opatření.

Popis aktivity

Vytvořit pasport

Přepokládaný termín realizace 2017
Předpokládaný náklad aktivity

0 Kč

Stadium připravenosti

Plán

0blast

5. Ekologie

Název strategického cíle

5.2. Revitalizace "Háječku" v ulici Za Kapličkou

Aktuální stav

Někteří lidé z blízkého okolí využívají háječek k ukládání bioodpadu (větve,
listí). Zajímavý a klidný přírodní prostor přitom po úpravě vybízí k
odpočinku. Možné je také zřízení naučné stezky (infocedule).

Popis aktivity

Vytvořit návrh a realizovat revitalizaci

Přepokládaný termín realizace
Předpokládaný náklad aktivity
Stadium připravenosti

2018
30.000 Kč
Vize
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0blast

5. Ekologie

Název strategického cíle

Popis aktivity

5.3. Revitalizace separačních míst
Separační místa s kontejnery na tříděný odpad nejsou organizována a jsou
nevzhledná. Řešením je úprava a zpevnění povrchu a úprava okolí (např.
umístění plotu, vysekání náletové zeleně). Uvedený odhad nákladů je za
úpravu 3 míst. V roce 2016 byla upravena místa v ul. Sportovní (2x) a u
kostela sv. Petra
Úprava okolí separačních míst

Přepokládaný termín realizace

2017

Předpokládaný náklad aktivity

40.000 Kč

Stadium připravenosti

Průběžná realizace

0blast

5. Ekologie

Název strategického cíle

5.4. Zelený úřad

Aktuální stav

V kancelářích úřadu není zaveden centrální tisk. Jeho zavedením by se snížily
náklady na tisk a kopírování.

Popis aktivity

Zavést centrální tisk

Přepokládaný termín realizace

2017

Předpokládaný náklad aktivity

10.000 Kč

Stadium připravenosti

V roce 2015 došlo k výměně žárovek za LED, včetně instalace
samozhasínacího systému ve společných prostorách

0blast

5. Ekologie

Název strategického cíle

5.5. Zlepšení stavu ovzduší v obci

Aktuální stav

Velké množství obyvatel v sezoně pálí bioodpad na zahradách či topí
nevhodným palivem a vytváří v obci nesnesitelný dým. Vzhledem k poloze
obce (v údolí) je nutné smogovým situacím předcházet.

Popis aktivity

Vytvořit vyhlášku ohledně pálení odpadu

Přepokládaný termín realizace

2017

Předpokládaný náklad aktivity

0 Kč

Stadium připravenosti

Plán – vymahatelnost podmíněna zřízením městské policie

Aktuální stav

36

0blast

6. Výstavba

Název strategického cíle

6.1. Pořízení nového územního plánu

Aktuální stav

Obec nyní disponuje územním plánem z roku 1998, upravených celkem 5
změnami (poslední z roku 2014). Tento územní plán již nesplňuje požadavky
zákona a obec je do roku 2020 povinna zpracovat nový územní plán. Dne
6.9.2016 schváleno zadání ÚP. V říjnu 2016 podána žádost MMR o dotaci.

Popis aktivity

Vypracovat ÚP

Přepokládaný termín realizace

2018

Předpokládaný náklad aktivity

500.000 Kč

Stadium připravenosti

Schválené zadání ÚP

0blast

6.

Název strategického cíle

6.2. Budova prodejny na návsi

Aktuální stav

Budovu prodejny na návsi vlastní družstvo Jednota, které ji zároveň
provozuje. Budova je zanedbaná a neudržovaná. Záměrem obce je budovu
koupit, zrekonstruovat a provozovat jako společenský dům a obchod
potravin (nájemce).

Popis aktivity

Vyjednat koupi

Přepokládaný termín realizace

2018

Předpokládaný náklad aktivity

2.000.000 Kč

Stadium připravenosti

V roce 2016 majitel budovy – JEDNOTA družstvo – prodej odmítl

0blast

6.

Název strategického cíle

6.3. Prostor vlakového nádraží

Aktuální stav

Od roku 2006 se jednalo o zanedbaný prostor, o který se vlastník (SŽDC) ani
obec nestarala. Od r. 2006 je prostor pravidelně udržován, obec s ním ale
nemůže dále nijak nakládat. V případě odkupu by bylo možné část u prodejny
TOMPO upravit jako parkoviště, opravit chodník a zelené prostranství využít
např. jako venkovní galerii.

Popis aktivity

Vyjednat koupi pozemku od SŽDC

Přepokládaný termín realizace

2018

Předpokládaný náklad aktivity

1.000.000 Kč

Stadium připravenosti

Na přelomu října a listopadu vypracoval SŽDC znalecký posudek,
připravenost k prodeji odhadována na únor 2017

Výstavba

Výstavba
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0blast

6.

Výstavba

Název strategického cíle

6.4. Budova sokolovny v Čerčanské ulici

Aktuální stav

Budovu sokolovny spravuje místní tělocvičná jednota, objekt je ale letitě
neudržovaný a zanedbaný, nepořádá se v něm žádná činnost. Řešením je
získat objekt do majetku obce a s pomocí dotací ho rekonstruovat a navrátit
původnímu účelu.

Popis aktivity

Vyjednat převod nemovitosti

Přepokládaný termín realizace

2020

Předpokládaný náklad aktivity

-

Stadium připravenosti

V roce 2015 majitel budovy – TJ Sokol Poříčí nad Sázavou – nabídku na
odprodej budovy odmítl

0blast

7. Opravy nemovitostí

Název strategického cíle

7.1. Opravy soukromých budov v obci

Aktuální stav

V intravelánu obce se nachází řada neudržovaných budov (poškozená fasáda
apod.) v soukromém vlastnictví, které utvářejí celkový obraz obce. Řešením
je nabídnout vlastníkům finanční spoluúčast na opravě (např. formou
obecních dotací).

Popis aktivity

Vyjednat opravu poškozených budov v centru obce

Přepokládaný termín realizace

2019

Předpokládaný náklad aktivity

-

Stadium připravenosti

Vize

0blast

7. Opravy nemovitostí

Název strategického cíle

7.2. Prostranství na rozhraní mezi ploty a silnicí

Aktuální stav

Není jednotný normativ pro řešení prostoru mezi ploty soukromých pozemků
a veřejnými komunikacemi. Vlastníci řeší různě: kameny, kačírek, stromky,
tráva. Některé z těchto úprav jsou potencionálně nebezpečné (kameny).
Normativ by pomohl sjednotit vzhled obce a zajistit bezpečnost.

Popis aktivity

Vytvořit normu pro úpravu prostoru před RD

Přepokládaný termín realizace

2017

Předpokládaný náklad aktivity

0 Kč (návratnost)

Stadium připravenosti

Plán
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0blast

7. Opravy nemovitostí

Název strategického cíle

Popis aktivity

7.3. Údržba veřejných prostranství soukromými vlastníky
O veřejná prostranství se stará obec vlastními pracovníky. S ohledem na
omezení personální i finanční zdroje není možné pravidelně udržovat
všechna prostranství. Jednou z možností je motivovat majitele sousedních
nemovitostí k údržbě prostranství před jejich nemovitostmi (zelené pásy,
květináče apod.), a to např. úhradou prokazatelných / paušálních nákladů.
Uzavřít dohodu s obyvateli o údržbě přilehlých prostor

Přepokládaný termín realizace

2017

Předpokládaný náklad aktivity

-

Stadium připravenosti

Plán

0blast

8.

Název strategického cíle

8.1. Naučné tabule

Aktuální stav

Informační tabule jsou umístěny pouze na návsi (historie obce jako celku) a
u kostela sv. Havla. Celá řada dalších zajímavých míst označena není (kostel
sv. Petra, budova OÚ, škola, hasičská zbrojnice, kamenný most, fauna a flora
v prostorách u řeky atd.).

Popis aktivity

Vytvoření a umístění naučných tabulí

Přepokládaný termín realizace

Průběžně

Předpokládaný náklad aktivity

50.000 Kč

Stadium připravenosti

V roce 2016 byla zpracována grafická podoba informačních tabulí a byla
pořízena první z nich (Most císaře Františka Josefa)

0blast

8. Komunikace obce směrem k obyvatelům

Název strategického cíle

8.2. Veřejné debaty, ankety a průzkumy

Aktuální stav

Přes rozšíření komunikačních kanálů obce směrem k veřejnosti (SMS, emaily, SMS, Facebook) a výrazně vyšší zájem o veřejné dění ve srovnání s
okolními obcemi (např. návštěvnost zasedání ZO) stále nízké zapojení
veřejnosti do rozhodovacích procesů, nízká návratnost dotazníků ze
Zpravodajů apod.

Popis aktivity

Uskutečnit setkání s občany

Přepokládaný termín realizace

2017

Předpokládaný náklad aktivity

-

Stadium připravenosti

Vize

Aktuální stav

Komunikace obce směrem k obyvatelům
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8. Komunikace obce směrem k obyvatelům

Název strategického cíle

8.3. Stejnokroje pracovníků obce

Aktuální stav

Úklidoví pracovníci nejsou vybaveni stejnokroji a používají vlastní oblečení.
Jsou pro obyvatele těžko rozlišitelní (i s ohledem na vysokou fluktuaci).

Popis aktivity

Nakoupit stejnokroje s logem a popisem

Přepokládaný termín realizace

2017

Předpokládaný náklad aktivity

6.000 Kč

Stadium připravenosti

Plán

0blast

8.

Název strategického cíle

8.4. Propagační materiály obce

Aktuální stav

Obec má k dispozici omezené množství propagačních materiálů, kterými by
mohla zvyšovat povědomí o obci

Popis aktivity

Objednat promo materiály - mapky, pohlednice, historické letáčky, kalendáře

Přepokládaný termín realizace

2017

Předpokládaný náklad aktivity

20.000 Kč

Stadium připravenosti

V roce 2016 vyrobeny turistické známky, turistická razítka, přání pro seniory,
pozvánky na vítání občánků

0blast

8. Komunikace obce směrem k obyvatelům

Název strategického cíle

8.5. Distribuce Poříčského zpravodaje a dalších tiskovin

Aktuální stav

Poříčský zpravodaj a další dokumenty obce (letáky, pozvánky atd.) jsou
distribuovány Českou poštou a v omezeném množství k odběru na obecním
úřadě. Nabízí se umístit je po obci (např. autobusové zastávky, ZŠ, pěšinka
podle vody apod.) prostřednictvím stojanů na tiskoviny.

Popis aktivity

Koupit stojany na tiskoviny a rozmístit je

Přepokládaný termín realizace

2017

Předpokládaný náklad aktivity

5.000 Kč

Stadium připravenosti

Vize

Komunikace obce směrem k obyvatelům

40

0blast

9.

Finance

Název strategického cíle

9.1. Revize smluv s dodavateli služeb

Aktuální stav

Obec využívá dodatelů služeb, např. provoz veřejného osvětlení, elektřina,
plyn, telekomunikace apod. Z větší části se jedná o smlouvy historické (před
r. 2006), které nebyly revidovány s ohledem na finance. Jako vhodný postup
se nabízí revize smluv s cílem nalézt prostor pro zlevnění poskytovaných
služeb.

Popis aktivity

Provést průzkum a vyhlásit tendr na dodavatele

Přepokládaný termín realizace

2017

Předpokládaný náklad aktivity

0 Kč

Stadium připravenosti

Realizace

0blast

9. Finance

Název strategického cíle

9.2. Revize nájemních smluv

Aktuální stav

Obec pronajímá 40+ pozemků k rekreačním účelům za ceny stanovené v
době regulace. Regulace výše nájemného byla zrušena MFČR a nájemné lze
stanovit dohodou.

Popis aktivity

Zvýšení cen nájemného u rekreačních nemovitostí

Přepokládaný termín realizace

2017

Předpokládaný náklad aktivity

0 Kč

Stadium připravenosti

Plán

0blast

9. Finance

Název strategického cíle

9.3. Prodej nepotřebných pozemků

Aktuální stav

Řada chatařů stále využívá možnosti pronájmu obecních pozemků za nízké
(dříve regulované ceny), případně vlastní chaty na pozemcích obce. Nabízí se
nabídnout tyto zbytné pozemky k prodeji.

Popis aktivity

Prodej pozemků u přilehlých chat

Přepokládaný termín realizace

Průběžně

Předpokládaný náklad aktivity

0 Kč

Stadium připravenosti

Plán

41

0blast

9.

Finance

Název strategického cíle

9.4. Provozní náklady hřbitova

Aktuální stav

Provoz hřbitova - sekání, prořezy, odvoz odpadu - je zcela hrazen z
rozpočtových prostředků obce Poříčí. Úspory, resp. zkvalitnění údržby lze
dosáhnout např. zvýšením nájmu hrobových míst nebo meziobecní
spoluprací (např. využívání pracovních čet jednotlivých obcí).

Popis aktivity

Vyjednat podílení se na nákladech za údržbu s okolními obcemi

Přepokládaný termín realizace

2017

Předpokládaný náklad aktivity

0 Kč

Stadium připravenosti

V roce 2017 bude velkokapacitní kontejner nahrazen nádobou 1.100 litrů
s pravidelným svozem – dojde k provozní úspoře cca 20 tis.Kč.

0blast

9. Finance

Název strategického cíle

9.5. Služebnost (věcná břemena)

Aktuální stav

V současné době má obec stanovenou sazbu na věcná břemena ve výši 100
Kč / bm, min. 1.000 Kč. Zvýšením této sazby by došlo ke zvýšení příjmů obce.

Popis aktivity

Zvýšit sazby pro věcná břemena na obecních nemovitostech

Přepokládaný termín realizace

2017

Předpokládaný náklad aktivity

0 Kč

Stadium připravenosti

Plán

0blast

9.

Název strategického cíle

9.6. Obecně závazná vyhláška o zhodnocení nemovitosti

Aktuální stav

Jednou z možností, jak navýšit příjem obecní pokladny, je přijetí OZV o
zhodnocení nemovitosti (pozemku) připojením na inženýrské sítě (voda,
kanalizace)

Popis aktivity

Zvýšení zhodnocení infrastrukturních pozemků

Přepokládaný termín realizace

2017

Předpokládaný náklad aktivity

0 Kč

Stadium připravenosti

Plán

Finance
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9. Finance

Název strategického cíle

9.7. Rekonstrukce budovy Jednoty (v případě koupě)

Aktuální stav

V případě koupě budovy na návsi by byla nezbytná její kompletní
rekonstrukce

Popis aktivity

Provést rekonstrukci budovy Jednoty

Přepokládaný termín realizace

2020

Předpokládaný náklad aktivity

4.000.000 Kč

Stadium připravenosti

Hotova architektonická studie

0blast

9.

Název strategického cíle

9.8. Budoucí využití a stav obecního domu č.p. 97

Aktuální stav

Obecní dům v Bálkovické ul. č.p. 97 se nachází ve špatném technickém stavu
(rozvody IS, zatékající střecha). Dům je využíván jako nejlevnější nájemní
varianta pro staré obyvatele, přičemž nájmy ani poměrnou částí nemohou
pokrýt nutnou údržbu a modernizaci.

Popis aktivity

Rozhodnout o budoucím využití budovy v závislosti na aktuálním stavu
legislativy (např. povinnost obcí poskytovat sociální bydlení)

Přepokládaný termín realizace

2018

Předpokládaný náklad aktivity

0 Kč

Stadium připravenosti

Plán

0blast

10.

Název strategického cíle

10.1. Venkovní víceúčelové hřiště u ZŠ

Aktuální stav

Škola disponuje moderní tělocvičnou pořízenou v letech 2005 - 2008.
Venkovní areál nesplňuje kritéria pro venkovní sporty, zejména atletiku (běh,
skok daleký apod.). Řešením je příprava projektové dokumentace a získání
dotačních prostředků na realizaci nového víceúčelového hřiště.

Popis aktivity

Výstavba víceúčelového hřiště

Přepokládaný termín realizace

2018 (dle dotace)

Předpokládaný náklad aktivity

1.500.000 Kč

Stadium připravenosti

V roce 2016 objednána projektová dokumentace.

Finance

Kultura a sport
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0blast

10. Kultura a sport

Název strategického cíle

Popis aktivity

10.2. Podpora místních zájmových spolků a sdružení
V obci funguje několik zájmových a sportovních spolků a sdružení. Obec tato
sdružení podporuje finančně i materiálně (např. dotace na pronájem
tělocvičny apod.). V roce 2016 byly zakoupeny a darovány klubu SK
Posázavan dresy v hodnotě 100 tis.Kč.
Poskytovat dotace na pronájem v tělocvičně

Přepokládaný termín realizace

2017

Předpokládaný náklad aktivity

120.000 Kč

Stadium připravenosti

Realizace

0blast

11. Cestovní ruch

Název strategického cíle

11.1. Turistické zázemí

Aktuální stav

Obec nedisponuje veřejným sociálním zařízením, toaletami. Turisté (vodáci,
cyklisté apod.) pak často využívají veřejných prostranství a zákoutí.

Popis aktivity

Vybudovat sociální zázemí pro turisty

Přepokládaný termín realizace

2020

Předpokládaný náklad aktivity

100.000 Kč

Stadium připravenosti

Vize

Aktuální stav
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Souhrnné zobrazení akčních kroků pro jednotlivé roky:

Rok

Oblast

Strategický cíl

1. Dopravní bezpečnost

2. Dopravní stavby a jejich údržba

3.

Vodovodní a kanalizační síť

2017
4. Školství

1.3. Rychlost provozu v ulicích V Koutech a Pod Lutovem

200.000 Kč

1.7. Nový chodník v ulici V Koutech a nový přechod pro chodce
2.1. Opravy místních komunikací
2.2. Úprava vycházkových tras
2.3. Dopravní sloupy a CITY BLOKY

150.000 Kč
3.000.000 Kč
100.000 Kč
215.000 Kč

3.3. Prodloužení kanalizace a vodovodu v ulicích Pod Lutovem, Lutov a Hvozdec

5.500.000 Kč

3.7. Plán oprav a údržby kanalizace a vodovodu

0 Kč

4.1. Pravidelný sponzoring / partnerství

0 Kč

4.2. Úprava způsobu financování školy z obecního rozpočtu

0 Kč

4.3. Příručka údržby, oprav a rozvoje vybavení ZŠ a MŠ

0 Kč

4.4. Snižování provozních nákladů školy

0 Kč

4.5. Účast v projektech Socrates Comenius, Lingua, Arion a dalších

0 Kč

4.7. Komunikační strategie školy

0 Kč

4.8. Prolínání aktivit obce a školy

0 Kč

4.9. Vzdělávací činnost pro veřejnost

0 Kč

4.10. Zajištění dostatečných výukových kapacit
4.11. Modernizace školní kuchyně
5. Ekologie

Předpokládaný
náklad

10 000 000 Kč
6 900 000 Kč

5.1. Pasport veřejných prostranství

0 Kč

5.3. Revitalizace separačních míst

40.000 Kč

5.4. Zelený úřad

10.000 Kč
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7. Opravy nemovitostí
8. Komunikace obce směrem k
obyvatelům

5.5. Zlepšení stavu ovzduší v obci

0 Kč

7.2. Prostranství na rozhraní mezi ploty a silnicí

0 Kč

7.3. Údržba veřejných prostranství soukromými vlastníky

0 Kč

8.1. Naučné tabule
8.2. Veřejné debaty, ankety a průzkumy
8.3. Stejnokroje pracovníků obce
8.4. Propagační materiály obce
8.5. Distribuce Poříčského zpravodaje a dalších tiskovin

9.

Finance

10. Kultura a sport
Součet
1. Dopravní bezpečnost

2018
2. Dopravní stavby a jejich údržba
3. Vodovodní a kanalizační síť
5. Ekologie

50.000 Kč
0 Kč
6.000 Kč
20.000 Kč
5.000 Kč

9.1. Revize smluv s dodavateli služeb

0 Kč

9.2. Revize nájemních smluv

0 Kč

9.3. Prodej nepotřebných pozemků

0 Kč

9.4. Provozní náklady hřbitova

0 Kč

9.5. Služebnost (věcná břemena)

0 Kč

9.6. Obecně závazná vyhláška o zhodnocení nemovitostí

0 Kč

10.2. Podpora místních zájmových spolků a sdružení

120.000 Kč
9.416.000 Kč

1.1. Situace chodců na mostě přes Sázavu

500.000 Kč

1.2. Rychlost provozu v Čerčanské ulici

1.000.000 Kč

1.4. Nový chodník v ulici Benešovská

1.500.000 Kč

1.5. Nový přechod v Pražské ulici

200.000 Kč

1.6. Zavedení obecní policie

450.000 Kč

2.1. Opravy místních komunikací

3.000.000 Kč

3.1. Prodloužení vodovodu a kanalizace v ulicích Na Hrázi a K Zádušnímu

1.200.000 Kč

3.2. Prodloužení kanalizace a vodovodu v ulici Žižkova

1.000.000 Kč

5.2. Revitalizace "Háječku" v ulici Za Kapličkou

30.000 Kč
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6. Výstavba

6.1. Pořízení nového územního plánu
6.2. Budova prodejny na návsi

2.000.000 Kč

6.3. Prostor vlakového nádraží

1.000.000 Kč

6.4 Přeměna nevyhovující zahrady MŠ Poříčí nad Sázavou na školní přírodní zahradu“
9. Finance

9.8. Budoucí využití a stav obecního domu č.p. 97

10. Kultura a sport

10.1. Venkovní víceúčelové hřiště u ZŠ
Součet

800.000 Kč
1.500.000 Kč
13.880.000 Kč

2. Dopravní stavby a jejich údržba

2.1. Opravy místních komunikací

3. Vodovodní a kanalizační síť

3.4. Přepojení nemovitostí v lokalitě U Vrby na gravitační kanalizaci

200.000 Kč

3.5. Vystrojení čerpacích stanic kanalizačních uzlů

120.000 Kč

3.6. Hydrologický průzkum nad obecní studnou v ulici Benešovská

200.000 Kč

2019
7. Opravy nemovitostí

3.000.000 Kč

7.1. Opravy soukromých budov v obci

Součet

2020

500.000 Kč

0 Kč
3.520.000 Kč

2. Dopravní stavby a jejich údržba

2.1. Opravy místních komunikací

4. Školství

4.6. Vlastnictví sadu ve školním areálu

0 Kč

6. Výstavba

6.4. Budova sokolovny v Čerčanské ulici

0 Kč

9. Finance

9.7. Rekonstrukce budovy Jednoty (v případě koupě)

11. Cestovní ruch

11.1. Turistické zázemí

2021

4.000.000 Kč
100.000 Kč

Součet
4. Školství

3.000.000 Kč

7.100.000 Kč
Nástavba učeben nad jídelnu do ZŠ v Poříčí nad Sázavou

10 000 000 Kč

Modernizace školní kuchyně

6 900 000 Kč

Stavební úpravy a změna užívání objektu čp. 4 v ulici V Uličkách v Poříčí nad Sázavou

17 500 000 Kč
34 400 000 Kč

Součet
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2022

2. Dopravní stavby a jejich údržba

2.1 Obnova místních komunikací

15 000 000 Kč

2.1 Obnova místních komunikací

2 000 000 Kč

Součet
2023

2. Dopravní stavby a jejich údržba

17 000 000 Kč
2.1 Obnova místních komunikací

Součet

Součet předpokládaných nákladů v období 2017 – 2020

5 000 000 Kč
5 000 000 Kč
83.316.000 Kč

Poznámky:
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