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Slovo starostky

Koncepční rozvojový dokument - Strategický plán naší obce je jeden z
nejdůležitějších koncepčních dokumentů. Do současné doby strategický plán
v obci scházel a z tohoto důvodu bylo nutné vytvořit koncepční dokument strategický plán, který koncepčně přispěje k rozvoji obce na několik let.
Pokud se na strategická plánování podíváme z odborného hlediska,
výstupem je rozvojová strategie, strategický plán, plán rozvoje regionu,
programy rozvoje apod.
Nový strategický plán jako rozvojový dokument je koncipován jako
dokument střednědobé až dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých
aktivit ekonomického sociálního, kulturního a ekologického charakteru na
území municipality (regionu).
Nežádoucí faktory pro rozvoj obce budou odstraněny anebo co nejvíce
eliminovány. Hlavním cílem je zkvalitnění života jak pro rezidenty obce, tak
také pro nerezidenty obce.
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Úvod

Pomocí Strategického plánu je obec představena jak z historického
pohledu, tak je hodnocen a popisován současný stav obce, vývoj obce,
nežádoucí jevy pro dynamický rozvoj.
Na základě pravidelně pořádaných veřejných zasedání s občany
a zastupiteli, definovaných potřeb obce a v neposlední řadě rovněž možností (jak
finančních, tak časových), byly vybrány oblasti (rozvojové projekty), na které se
bude obec soustředit. Realizace projektů ve vybraných oblastech přispěje
k dynamickému rozvoji obce. Rovněž v těchto oblastech bude obec realizovat
projekty, které odbourají nežádoucí jevy bránící danému dynamickému rozvoji
naší obce.
Dané projekty jsou rozvrhnuty na určité časové období, ve kterém je obec
bude realizovat. Projekty budou financovány jak z rozpočtu obce, tak i z cizích
zdrojů (dotace ministerstev ČR, dotačních programů EU a soukromých
subjektů).
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Přínos nového strategického plánu

Ve své výsledné podobě strategický plán představuje vnitřní konzistentní
názor na možnosti a předpoklady rozvoje naší obce. Místa, na která je potřeba
soustředit pozornost. Tato místa přispějí k dynamickému rozvoji obce a celkově
se obec stane atraktivnějším místem pro život rezidentů, ale také nerezidentů.
V tomto smyslu existenci strategického plánu chápeme jako jednu ze
základních podmínek reálného řízení a koordinace rozvoje území naší obce.
Obecně úkolem strategického plánu jakožto základního rozvojového
dokumentu obce je:
• definovat společné zájmy obce, jejich obyvatel a podnikatelských
subjektů,
• definovat místní předpoklady realizace těchto společných zájmů,
• optimalizovat územně-technické a sociálně-psychologické podmínky pro
rozvoj bydlení a podnikání v obci,
• koordinovat vynakládání veřejných investic z hlediska územního a
funkčního, vzhledem k záměrům a potřebám rozvoje privátního sektoru,
• koordinovat účelnou alokaci běžných veřejných výdajů v zájmu vytváření
stabilních podmínek pro bydlení a podnikání,
• definovat dlouhodobé záměry hospodářské a sociální politiky obce,
• posilovat vědomí sounáležitosti k obci a regionu a odpovědnost za jeho
rozvoj u místních obyvatel a podnikatelů.
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Strategický plán rozvoje obce Uhlířská Lhota by měl sloužit především jako
podklad pro:
• střednědobé a dlouhodobé plánování rozvoje obce,
• zapojování občanů a podnikatelů do rozvojových aktivit obce,
• sestavování obecních rozpočtů,
• práce na tvorbě nového územního plánu obce,
• posuzování regionálních a nadregionálních plánů a programů z pohledu
obce,
• aktivní marketing obce,
• zodpovědný vstup obce do podnikání,
• vstup do různých sdružení a svazků.

Strategické plánování
kombinuje:
• Územní limity,
• Politickou vůli,
• Finanční zdroje,
• Nefinanční (zejména)
lidské zdroje.
Obrázek č. 1 Škola

zdroj: www.fotohistorie.cz

Dané projekty budou rozvrhnuty na určité časové období, ve kterém je
obec bude realizovat. Projekty budou financovány jak z rozpočtu obce, tak i z
cizích zdrojů (dotace ministerstev ČR, dotačních programů EU a soukromých
subjektů).
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Profil obce
Historické informace
Název obce vznikl z uhlířských milířů, z nichž dva poslední fungovaly
do počátku první světové války.
Obec

byla

sedleckého.
od císaře

zbožím
Roku

kláštera
1436 byla

Zikmunda

zapsána

Vaňkovi z Miletínka. Později patřila
panství

pardubickému.

světovými

válkami

bylo

Mezi
v obci

Obrázek č. 2 Historie obce zdroj: vlastní zpracování

velmi dobře zavedeno pěstování
a sušení léčivých bylin. Do roku 1960 přináležela obec do okresu Nový Bydžov,
po rekonstrukci státní správy byla přiřazena k okresu Kolín. V této době byla
původně obec Rasochy přiřazena k obci Uhlířská Lhota jako její část. Ves
Rasochy byla původně součástí Hradišťko - Žiželického panství a je doložena
již

od roku

1352.
Z té doby je i
zmínka

o

kostelu
sv. Havla, který
je

kulturní

památkou.
Stojí

nad vsí

na poměrně
výrazné

Obrázek č. 3 Pohled na obec

zdroj: www.fotohistorie.cz

vyvýšenině, která by mohla naznačovat starší původ stavby. Při kostele byla
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i fara, která od roku 1418 byla obsazována katolickými kněžími. Kostel i fara
byla pod Rožumberským patronem.
Po stržení pravděpodobně dřevěného kostela byl v roce 1680 pod patronem
hrabat Kinských ze Vchýnic a Tetova postaven kostel nový. Při kostele stála
dřevěná zvonice hranolovitého typu s vloženou vzpěradlovou konstrukcí. Tato
zvonice byla charakteristickou stavbou tohoto typu v Čechách. Koncem
šedesátých let 20. století lehla popelem. Koncem sedmdesátých let vznikla
v obci Uhlířská Lhota myšlenka na pořádání sjezdů Lhot a Lehot, jichž je
v Čechách, na Moravě a na Slovensku kolem tří set. První sjezd se konal
o prázdninách v roce 1980 právě v Uhlířské Lhotě. Nápad se ujal a tradice trvá,
přičemž Lhoty se v pořádání sjezdu střídají.

Obrázek č. 4 Kostel
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Poloha obce
Obec Uhlířská Lhota se nachází v okrese Kolín ve Středočeském kraji 19 km
východně od města Kolína. Obec se rozprostírá na katastrálním území o
velikosti 5,78 km². V obci žije zde 356 obyvatel (údaj z ČSÚ k 1.1.2019). Obec
má dvě místní částí (k.ú. Uhlířská Lhota a k.ú. Rasochy).

Obrázek č. 5 Katastrální území obce

Obrázek č. 6 Katastrální území obce
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Organizační struktura obce
Vedení a Zastupitelstvo obce
Je nejvyšším orgánem obce v oblasti samostatné působnosti. Rozhoduje o
věcech v samostatné působnosti a má 7 členů.
Vedení a zastupitelstvo obce
jméno

funkce

kandidátní listina

Markéta Pospíšilová

starostka

nezávislý kandidát

Petra Marková

místostarostka

nezávislý kandidát

Pavlína Lehká

zastupitel

nezávislý kandidát

Ing. Pavlína Lehká

zastupitel

nezávislý kandidát

Ing. Michael Novotný

zastupitel

nezávislý kandidát

Jan Jetýlek

zastupitel

nezávislý kandidát

Martin Jasiowka

zastupitel

nezávislý kandidát

Výbory obce
Finanční výbor
předseda

Ing. Pavlína Lehká

členové

Jitka Bulíčková
Věra Jetýlková
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Kontrolní výbor
předseda

Ing. Michael Novotný

členové

Jana Strejciusová
Jiří Kalousek

Výbor pro životní prostředí
předseda

Martin Jasiowka

členové

František Věříš
Daniel Nový

Výbor pro místní rozvoj a údržbu zeleně
předseda

Jan Jetýlek

členové

Martin Jetýlek
Josef Čábelka

Výbor pro občanské a kulturní záležitosti
předseda

Pavlína Lehká

členové

Kamila Bečvárovská
Romana Kalová
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Kontaktní údaje
Status:

Obec

Typ sídla:

Ostatní obce

ZUJ (kód obce):

533815

NUTS5:

CZ0204533815

Obec s pověřeným úřadem:

Týnec nad Labem

Obec s rozšířenou působností:

Kolín

LAU 1 (NUTS 4):

CZ0204 - Kolín

NUTS3:

CZ020 - Středočeský kraj

NUTS2:

CZ02 - Střední Čechy

IČO

00235849

Obecní úřad

Uhlířská Lhota 69, 281 26 Týnec nad Labem

starostka

Markéta Pospíšilová 724 179 530
marketa.pospisilova@uhlirskalhota.cz

místostarostka

Petra Marková 725 021 061
petra.markova@uhlirskalhota.cz

Katastrální plocha (ha):

909

Počet bydlících obyvatel k 1. 1. 2019: 356
Nadmořská výška (m n. m.):

235

Zeměpisné souřadnice (WGS-84):

15° 23' 28'' E , 50° 4' 44'' N

První písemná zpráva (rok):

1436

PSČ:

281 26

web

http://www.uhlirskalhota.cz/

e-mail

o.u.uhlirska.lhota@volny.cz
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Občanská vybavenost
V obou obcích se nacházejí budovy školy, které v současné době už neplní svou
funkci, a tak si rodiče musí vybrat, kam své děti poslat, zda do Krakovan (2km),
Hlavečníka (2km) nebo Týnce nad Labem (5km). Obyvatelé mají v podstatě dvě
možnosti, buď dojíždět za prací mimo obec anebo se věnovat zemědělské
výrobě. V Rasochách je koupaliště obklopené vzrostlou zelení.
Z pohledu dopravního spojení mají obyvatele obce denně autobusové spojení
z Kolína a z Přelouče. Obcí prochází pozemní komunikace silnice II/327 (Nový
Bydžov – Chlumec nad Cidlinou – Uhlířská Lhota – Týnec nad Labem).
Železniční trať obcí neprochází. V 19 km vzdáleném městě Kolín prochází jeden
ze čtyř železničních koridorů (Praha - Kolín - Brno).
V Uhlířské Lhotě je v provozu obchod se smíšeným zbožím, do Rasoch je 1x
v týdnu zaváženo pečivo pojízdnou prodejnou. Budova hostince v Rasochách je
v současné době nabízena k pronájmu. Možnost ubytování je v Rasochách
v rodinném penzionu.
Okolí obou obcí je vhodné pro výlety na kolech a pro procházky po lese, které
jsou bohaté na lesní plody. Do 20km od obce je možnost navštívit Chlumec
nad Cidlinou se zámkem rodu Kinských, Kladruby nad Labem s Národním
hřebčínem, Kutnou Horu s velkým historickým dědictvím a samozřejmě okresní
město Kolín.
Za ostatní občanskou vybaveností a pracovními příležitostmi denně obyvatelé
Uhlířské Lhoty dojíždí do 19 km vzdáleného města Kolína. Největší pracovní
příležitostí je 16 km vzdálená firma TPCA, která nabízí v automobilovém
průmyslu množství pracovních příležitostí.
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Technická a občanská vybavenost obce
Technická vybavenost
Místní rozhlas
Elektrifikace (vzdušné a zemní rozvody)
Plynofikace
Místní komunikace, blízkost dálnice D11, silnice II. třídy II/327, autobusové linky
(Hlavečník - Uhlířská Lhota - Kolín), (Týnec nad Labem - Uhlířská Lhota - Přelouč),
(Týnec nad Labem - Uhlířská Lhota - Žiželice)
Občanská vybavenost
Obchod se smíšeným zbožím, hostinec, soukromé ubytování
Podnikatelské subjekty (živnostníci)
Koupaliště
Činnost spolků na území obce
Kostel sv. Havla se hřbitovem a drobné sakrální stavby

Druhy pozemků na území obce
Celková výměra pozemku (ha)

909

Orná půda (ha)

397

Chmelnice (ha)

0

Vinice (ha)

0

Zahrady (ha)
Ovocné sady (ha)
Trvalé trávní porosty (ha)

18
8
38

Zemědělská půda (ha)

461

Lesní půda (ha)

392

Vodní plochy (ha)

5

Zastavěné plochy (ha)

12

Ostatní plochy (ha)

39

Koeficient ekologické stability (%)
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Demografický vývoj obce
Z níže uvedených tabulek vyplývá, že počet trvale hlášených obyvatel v obci
Uhlířská Lhota, je dlouhodobě vyrovnaný. Jen v posledních třech letech došlo
k mírnému poklesu. Vedení obce se snaží investovat do občanské vybavenosti a

technické infrastruktury, aby dle územního plánu docházelo k zastavování
zastavitelných ploch a rozvoji individuálního bydlení z pohledu rodinných domů
a růstu počtu mladých rodin s malými dětmi.
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Spolky v obci
Spolek SH - ČMS SDH Uhlířská Lhota
•
•
•
•
•
•

Statutární zástupce Miloslav Semenec.
Sídlo spolku Uhlířská Lhota 98.
Spolek navazuje na SDH Uhlířská Lhota založený 1.1.1897.
V současné době má 11 aktivních členů a další spolupracovníky.
Zabývá se činností v protipožární ochraně, pořádání různých
sportovních a společenských akcí a práce s dětmi.
Spolek nedisponuje vlastním zázemím, využívá nemovitosti v majetku
obce.

Spolek SH - ČMS SDH Rasochy
•
•
•
•
•
•

Statutární zástupce František Věříš.
Sídlo spolku Rasochy 26.
Spolek založen 1.1. 1895.
Spolek
má
celkem
26
členů,
z
toho
15
dětí.
Mezi hlavní činnosti spolku patří pořádání řady akcí: Hasičský ples,
Cyklo-závod a další neplánované kulturní akce.
Spolek se účastní na hasičských soutěží Polabské ligy již 6. rokem, z toho
skončil tři sezóny na 1. místě. Dále se spolek účastní Hry Plamen. Účast v
kategoriích mužů, kde jezdí na 1 hasičskou soutěž ročně.
Spolek nedisponuje vlastním zázemím, využívá nemovitosti v majetku
obce.
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Myslivecký spolek Uhlířská Lhota
•
•
•
•
•

V současné době má spolek 22 členů a 4 čekatele.
Současná činnost spolku je prezentována pouze na facebooku s názvem MS Uhlířská
Lhota.
Hlavní náplň je myslivecká činnost - péče o spárkatou zvěř a její
lov. (tlumení škod, které vznikají zvěří na kulturách atd).
Spolek obhospodařuje pastevní políčka, které jsou ve vlastnictví spolků a
členů. Pro svou činnost shání spolek další pozemky k pronájmu například pro účely
pastvy zvěře a zároveň snížení škod na sousedních pozemcích.
Spolek chce svou činnost udržet a dále rozšiřovat: ,,Velké ambice nemáme, chceme
udržet v chodu vše co vlastníme, hlavně sportovní a kulturní areál. Pokud to jen
trochu půjde zvelebíme areál, tak aby byl ku prospěchu spolku i prezentoval
nás navenek. Počítáme s provozem střelnice cca 5 sobotami v roce,
přes
léto
nabízíme
areál
k
pronájmu
na
kulturní
akce.
Pokud
nás nezničí byrokracie budeme pořádat každoroční ples. Počet členů spolku je limitován
velkostí
honitby,
kterou máme
pronajatou
na
max.
30
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Cíle rozvoje obce
Klíčové oblasti rozvoje obce:
•
•
•
•
•
•

KO 1 Rozvoj, bydlení, výstavba, urbanismus, infrastruktura vč. dopravy
KO 2 Podnikání, veřejné služby, obchod, turistický ruch, zaměstnanost, zemědělství
KO 3 Volnočasové aktivity, společenský život, kultura, sport, školství, vzdělávání
KO 4 Sociální péče a zdravotnictví, prevence, rodina, bezpečnost
KO 5 Životní prostředí, krajina, zeleň, voda, veřejné prostranství
KO 6 Obecní úřad, majetek obce, vnější vztahy – spolupráce s okolními obcemi, MAS
a svazkem obcí

KLÍČOVÁ OBLAST 1 – Rozvoj, bydlení, výstavba, urbanismus, infrastruktura vč. dopravy
Strategický cíl

Specifický cíl

1.1 Zajistit dostatečnou
infrastrukturu v obci

1. Vybudovat vodovod a kanalizaci a
v obci
2. Udržovat a obnovovat plynofikaci
v obci
3. Udržovat, obnovovat a rozvíjet
dopravní infrastrukturu v obci
4. Zpřístupnit
napojení
na
vysokorychlostní internet pro občany
obce
5. Podpora zkvalitnění pokrytí signálem
mobilních telefonních operátorů

1.2 Prosazovat udržitelnost
a odpovědný
přístup
v územním plánování obce

1. Zachovat

2.
3.
4.
5.

1.3
Zabezpečit
bezbariérovost
komunikací, zlepšit stav
místních komunikací a
zvýšit bezpečnost

architektonický
a
urbanistický ráz obce včetně zamezení
neregulovaného šíření zástavby a
regulaci dopravní zátěže
Zajistit větší zapojení veřejnosti do
procesů územního plánování
Obec bude rozšiřovat zastavitelná
území
Obec nebude podporovat nekoncepční
změny územního plánu
Aktivní
přístup
ke
stávajícím
rozvojovým plochám včetně řešení
vlastnických vztahů a hledání nového
využití

1. Zajistit bezpečný pěší a cyklistický
pohyb občanů v obci a do okolních
obcí
2. Zpomalit dopravu v obci
3. Upravit obec a okolí vzhledem
k bezpečnosti obyvatel a dětí
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KLÍČOVÁ OBLAST 2 – Podnikání, veřejné služby, obchod, turistický ruch, zaměstnanost,
zemědělství
Strategický cíl

Specifický cíl

2.1 Podpora malého a 1. Podpora drobných zemědělců
živnostníků v obci
středního podnikání v obci
2.
Zajistit dostupnost obchodu
včetně rozvoje, podpora
zaměstnanosti
2.2
Využít
přírodního
a kulturně-historického
potenciálu obce pro rozvoj
turistického ruchu

a

1. Rozvíjet

značení cyklotras a
turistických stezek v okolí obce
2. Spolupracovat
s regionem
na
prezentaci turistického ruchu

KLÍČOVÁ OBLAST 3 – Volnočasové aktivity, společenský život, kultura, sport, školství,
vzdělávání
Strategický cíl
Specifický cíl
3.1 Podporovat činnost 1. Zvýšit počet aktivit pro děti a mládež
spolků
a
organizaci 2. Zvýšit zapojení občanů do organizace
obecních akcí
kulturních a sportovních
3. Podporovat kulturní a spolkovou
akcí
činnost v obci
3.2
Vytvořit
kvalitní, 1. Budovat nová, rekonstruovat a udržovat
stávající sportovní zařízení/zázemí
dostupné
zázemí
pro
včetně jejich vybavení
veřejnost a spolky
2. Vytvoření
komunitního
nebo
polyfunkčního centra
3.3 Podporovat vzájemnou 1. Spolupracovat na propagaci akcí –
internet, zpravodaj
informovanost
subjektů
v obci a informovanost 2. Zachovat stávající informační systémy,
rozšířit je o SMS zprávy a emaily a
občanů
vyhodnocovat jejich návštěvnost
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KLÍČOVÁ OBLAST 4 – Sociální péče a zdravotnictví, prevence, rodina, bezpečnost
Strategický cíl

Specifický cíl

4.1 Zajistit dostupnost 1. Zajistit sociální péči pro potřebné
sociálních
a zdravotních 2. Podpora seniorů
služeb pro své občany
4.2 Požární ochrana

1. Podpora JSDH
2. Podpora SDH

KLÍČOVÁ OBLAST 5 – Životní prostředí, krajina, zeleň, voda, veřejné prostranství
Strategický cíl

Specifický cíl

5.1

Podporovat 1. Regenerovat a recyklovat brownfields
(JZD)
diverzifikaci krajiny
2. Rozšiřovat zábory půdy pouze v
nutné souvislosti s novou výstavbou
5.2

Zlepšovat

prostředí

5.3

Zajistit

hospodářství

životního 1. Omezovat
znečištění
ovzduší
z lokálních topenišť
2. Odstraňovat staré ekologické zátěže a
černé skládky
3. Zajistit likvidaci černých skládek
včetně prevence jejich vzniku a
čistotu veřejných prostranství
4. Udržovat a rozvíjet množství zeleně
v obci
odpadové 1. Podporovat funkční sběr, separaci a
využití biologicky rozložitelného
odpadu (komunitní kompostárny)
a dalších využitelných složek odpadu
2. Pravidelně
zajišťovat
svoz
velkoobjemového a nebezpečného
odpadu
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KLÍČOVÁ OBLAST 6 – Obecní úřad, majetek obce, vnější vztahy – spolupráce s okolními
obcemi, MAS a svazkem obcí
Strategický cíl
Specifický cíl
6.1 Rozvoj obce

1. Zavedení statutu obce jako plátce
DPH
2. Vytvoření
systému
zadávání
veřejných zakázek na obci
3. Vytváření rezervních fondů

6.2 Rozvoj OÚ

1. Zvyšování znalostí v rámci OÚ
2. Zlepšování
a
zkvalitňování
pracovních postupů OÚ
3. Aktivní hledání dalších finančních
zdrojů obecního rozpočtu

6.3 Vnější vztahy

1. Obec jako aktivní člen MAS Zálabí a
Svazku obcí Týnecko
2. Pravidelná komunikace s okolními a
zájmovými obcemi
3. Pravidelná
komunikace
se
Středočeským krajem
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Projektové záměry
Obec určila strategická místa, ve kterých budou realizovány jednotlivé
projekty. Jedná se o místa, která byla vybrána jako oblasti s určitým
potenciálem, jenž povede k dynamickému rozvoji.
Zároveň byla také vybrána místa, která byla shledána jako kritická, kde investice
a projekty jsou nezbytné z důvodu ohrožení dynamického růstu. Je zde nutná
realizace těchto projektů. Realizací obec předejde kritickým situacím v rozvoji,
které by nastaly a zároveň tato místa přispějí k dynamickému rozvoji nejen
obce, ale i celého regionu.
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Infrastruktura
Komunikace
Obec Uhlířská Lhota v novém programovém období 2019 – 2025 plánuje
realizovat několik důležitých projektů. Mezi tyto projekty bezpochyby patří
zvýšená péče o místní infrastrukturu. Projekty zaměřené na opravu či
vybudování silnic a chodníků povedou nejen ke zvýšení kvality života pro
všechny rezidenty, ale také zvýší celkovou atraktivitu obce. Infrastruktura je
nedílnou součástí každé obce v ČR a svým způsobem ji její stav významně
reprezentuje. Jedná se oblast, ve které se počítá s nejvíce projekty.
Ve sledovaném období jsou tedy naplánovány rozsáhlejší rekonstrukce
místních komunikací po celé obci (nicméně až po realizaci kompletní technické
infrastruktury), vybudování cyklostezky, vybudování chodníků pro zvýšení
bezpečnosti na místních i krajských komunikacích a další. V současné době je
v obci mnoho úseků, na kterých místní infrastruktura není ve zcela vyhovujícím
stavu. Vlivem velké intenzity vozidel a různých stavebních činností, které
probíhaly v minulosti, byly komunikace značně opotřebovány, vznikají nové
výmoly, asfaltový povrch se často trhá nebo praská a tím vzniká prostor pro
usazování prachu, který se následně rozptyluje v okolí komunikací a
znehodnocuje tím život obyvatelům obce. Z toho důvodu nelze opomínat
(výhledově) rekonstrukce veřejných komunikací v celé obci. Stav některých
chodníků není v určitých úsecích zcela bezpečný pro obyvatele, a to zvláště
v případech, kdy je na úseky působeno přírodními faktory, jakými jsou déšť,
sníh, silnější vítr apod. Na některých pasážích chodníky zcela chybí, a proto
bude zapotřebí je vybudovat. I na podněty a připomínky ze strany obyvatel obce
je výstavba nových chodníků zařazena do tohoto sledovaného období.
V rámci priorit je pro obec jedním z nejdůležitějších projektů z oblasti
infrastruktury zajistit obyvatelům maximální možnou a hlavně efektivní síť
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komunikací. Jeden ze záměru je tedy celková rekonstrukce místních
komunikací. Nicméně předpokládané plnění tohoto záměru je plánováno až po
kompletním vybudování vodovodu a kanalizace v celé obci. Jedná se o záměr,
který přispěje ke zvýšení kvality života z důvodu zlepšení dopravní obslužnosti
v obci ať již pro obyvatele, návštěvníky či firmy.
V současné době existuje dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj
(Podpora rozvoje regionů), jehož jeden dotační podtitul je přímo zaměřený na
podporu obnovy místních komunikací v obcích do 3000 obyvatel. Míra podpory
je aktuálně stanovena na maximálně 5 mil. Kč a míra dotace na 70%, čili
minimálně 30% musí hradit ze svého rozpočtu žadatel.
Následující obrázky znázorňují současný stav místních komunikací
v obci.
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Název projektu:

Obnova místních komunikací

Doba realizace:

2023 - 2025

Odhadovaná částka:

20 000 000 Kč

Odhadovaná podpora:

14 000 000 Kč

Dalším projektem z této oblasti s vysokou prioritou pro obec, je projekt
zaměřený na vybudování a rekonstrukci bezpečných, bezbariérových chodníků
v celé obci. V některých úsecích dokonce chodníky zcela chybí a lidé tak musí
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chodit podél silnice, což je velmi nebezpečné pro všechny účastníky provozu.
Na spoustě úseků jsou chodníky v alarmujícím stavu a nejsou bezpečné pro
obyvatele obce, natož pak pro pohybově omezené.
V rámci dotačních možností lze největší příležitost shledat v podobě
Státního fondu dopravní infrastruktury, nicméně zde jsou podporovány pouze
chodníky podél silnic I., II. a III. třídy. Na chodníky podél místních komunikací
je v dnešní době velmi obtížné sehnat jakoukoliv dotační podporu. Ze SFDI lze
získat podporu ve výši až 85 %. Bere se však v potaz i fakt, že některé úseky
budou vybudovány podél místních komunikací, ty však prozatím nespadají do
žádného dotačního fondu.
Následující obrázky poukazují na absenci bezpečných chodníků například
podél silnice vedoucí k OÚ (1. obrázek) a podél hlavního průtahu obcí.
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Název projektu:

Chodníky v celé obci

Doba realizace:

2023 - 2025

Odhadovaná částka:

20 000 000 Kč

Odhadovaná podpora:

15 000 000 Kč

V rámci bezpečnosti na komunikacích v obci plánuje obec i projekt
zaměřený na zpomalovací semafory v blízkosti vjezdů do obce. Jedná se o velmi
frekventovaný úsek a realizaci tohoto projektu by výrazně přispěla ke zvýšení
bezpečnosti všech obyvatel obce. Opět lze dotační podporu shledat ve Státním
fondu dopravní infrastruktury s odhadovanou podporou až 85% korun.

Název projektu:

Zpomalovací semafory v obci

Doba realizace:

2024

Odhadovaná částka:

300 000 Kč

Odhadovaná podpora:

255 000 Kč

Strategický plán obce Uhlířská Lhota

Stránka 28

Posledním projektem z kategorie komunikací je celková rekonstrukce
lesních cest v obci. Jedná se o problematickou oblast ohledně získání dotačních
prostředků. Možnost se skýtá ve Státním zemědělském intervenčním fondu.
V rámci získání dotace musí žadatel hospodařit s lesem. V rámci tohoto projektu
je pro všechny případy počítáno s maximální podporou 50% ať již ze SZIFu či
Středočeského kraje.

Název projektu:

Rekonstrukce lesních cest

Doba realizace:

2025

Odhadovaná částka:

1 500 000 Kč

Odhadovaná podpora:

750 000 Kč
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Technická infrastruktura, vodohospodářské objekty, sběr a likvidace
odpadů, plynofikace
Toto je oblast, která má aktuálně pro obec naprosto nejvyšší prioritu.
V obci chybí jak vodovodní, tak i kanalizační síť a dostačující technická
infrastruktura je v dnešní době základ pro harmonický a kvalitní život v každé
obci.
V takto velkém rozsahu je nutné dělat vodovodní i kanalizační síť
najednou, vzhledem k tomu, že jak kanalizační řady, tak i vodovodní potrubí je
vždy umístěno ve stejném výkopu.
Jedná se o velmi komplikovaný projekt s ohledem na výši nákladů a
propočet dotační příležitostí. Jelikož je projekt již důkladně připravován a jeho
realizace je plánována na rok 2021, nelze zatím příliš počítat s evropskými
dotačními prostředky, nicméně i tak by podpora vyšla poměrně podobně, navíc
v rámci tuzemských fondů lze projekt financovat od vícero poskytovatelů
(Ministerstvo zemědělství, Středočeský kraj, Ministerstvo životního prostředí).
Největší rozdíl z pohledu financí lze spatřit především v typu kanalizace.
Pokud by si obec vybrala variantu s gravitační kanalizací, byly vypočítány
náklady na kanalizaci v předpokládané výši 87 mil. Kč. U tlakové kanalizace by
se náklady měly vyšplhat na částku 47 mil. Kč.
Vybudování vodovodu s vlastním vrtem by nákladově dosahoval částky
zhruba 33 mil. Kč a náklady na vodovod s přivaděčem z Hlavečníku by dosáhl
výše nákladů 38 mil. Kč.
Pokud by se tedy vybrala nejdražší varianta obou akcí (vodovodu i
kanalizace), vyšplhaly by se náklady na 125 mil. Kč včetně DPH (spoluúčast dle
propočtu 70 mil. Kč). Nejnižší varianta by poté nákladově vycházela na 85 mil.
Kč včetně DPH (spoluúčast dle propočtu 25 mil. Kč). Pro potřeby tohoto
strategického dokumentu se počítá s variantou nejúspornější s ohledem na
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finance a podrobný rozpis financování ze státních zdrojů je v přílohách tohoto
dokumentu. Nicméně obec i s ohledem na podporu z Operačního programu
životního prostředí či dalších dotačních titulů, se kterými nelze v současné chvíli
pro potřeby tohoto plánu počítat, může sáhnout i po jiné variantě. Také je určitá
šance, že by se pro takto velký projekt mohly vyjednat individuální podmínky.

Název projektu:

Vodovod a kanalizace

Doba realizace:

2021

Odhadovaná částka:

85 000 000 Kč

Odhadovaná podpora:

60 000 000 Kč

Dalším projektem v oblasti technické infrastruktury s ohledem na
vybudování vodovodu a kanalizace v obci je i pokládka HDPE chrániček pro
optickou síť vysokorychlostního připojení internetu. Tento projekt musí být
realizován spolu s výkopy spjatých s výstavbou vodovodu a kanalizace. Pro tyto
potřeby se momentálně nevyskytuje žádný specifický dotační titul a proto je zde
raději počítáno s nejpesimičtější variantou, čili s nulovou dotační podporou.

Název projektu:

Pokládka HDPE chrániček pro
vysokorychlostní internet

Doba realizace:

2021

Odhadovaná částka:

1 000 000 Kč

Odhadovaná podpora:

0 Kč

Dalším projektem v této oblasti je modernizace veřejného osvětlení a rozhlasu.
Současná soustava VO je již přes 30 let stará a zcela nevyhovuje dnešním
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normám a požadavkům na nasvětlení komunikací a tras pro pěší. Obec od
investic rovněž očekává úsporu v rámci provozu VO a zvýšení bezpečnosti
všech účastníků provozu. Dotaci na tento projekt by bylo možné získat ze
Středočeského kraje či z Ministerstva pro místní rozvoj nebo i z Ministerstva
průmyslu a obchodu z programu EFEKT.

Název projektu:

Modernizace veřejného osvětlení a
rozhlasu

Doba realizace:

2020

Odhadovaná částka:

1 500 000 Kč

Odhadovaná podpora:

900 000 Kč

Posledním projektem v rámci technické infrastruktury je oblast odpadů.
Konkrétně zkulturnění území v oblasti kontejnerů. Jednalo by se i o zvýšení
počtu kontejnerů a úpravu prostranství v jejich blízkosti. Obec uvažuje i o
případném umístění jednotlivých popelnic na tříděný odpad u každého čísla
popisného a jejich svozu. Dotační titul lze shledat příležitosti skrze Středočeský
kraj, případně jiné státní fondy. OPŽP v době realizace tohoto projektu ještě
zcela jistě nebude poskytovat finanční příspěvky.

Název projektu:

Zkulturnění území v oblasti
kontejnerů

Doba realizace:

2021

Odhadovaná částka:

500 000 Kč

Odhadovaná podpora:

200 000 Kč
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Veřejná doprava
V současné době je v obci zastávka Uhlířská Lhota, ze které se mohou
obyvatelé dopravit například do města Kolín apod. Zastávka je v absolutně
nevyhovujícím stavu a je nebezpečná pro všechny účastníky provozu, což
dokazují i fotografie níže.
V rámci dotačních podpor je opět velmi obtížné najít vyhovující dotační
zdroj. Státní fond dopravní infrastruktury s podporou až 85% může financovat
alespoň autobusové zálivy společně s bezpečnostně dopravním řešením
chodníku, nicméně nikoliv zastávku jako takovou. Tento projekt by měl být tedy
i součástí celkové rekonstrukce a výstavby chodníků, které již tento plán
zmiňuje v předchozím bodu.
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Název projektu:

Rekonstrukce autobusové zastávky

Doba realizace:

2023

Odhadovaná částka:

400 000 Kč

Odhadovaná podpora:

200 000 Kč

Dalším významným projektem, který je prozatím plánován na rok 2020 je
výstavba cyklostezky, která by spojovala Uhlířskou Lhotu a obec Krakovany.
Tyto obce jsou od sebe vzdáleny cca 2 km a vybudování cyklostezky by značně
ulehčilo dopravu obyvatelům obou obcí a zároveň zajistilo maximální
bezpečnost pro všechny účastníky silničního provozu. Dotační příležitosti lze
spatřit především ve Státním fondu dopravní infrastruktury, který má speciálně
na cyklostezky určený dotační titul a míra dotace je stanovena na 85%. Dále je
také možné financovat cyklostezku z místních akčních skupin a všeobecně
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z Integrovaného regionálního operačního programu, nicméně zatím se
nepředpokládá, že v letech 2020 až 2021 budou nějaké evropské výzvy vypsány.

Název projektu:

Cyklostezka Uhlířská Lhota Krakovany

Doba realizace:

2020

Odhadovaná částka:

8 000 000 Kč

Odhadovaná podpora:

6 800 000 Kč
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Veřejné budovy občanské vybavenosti
Oblast občanské vybavenosti rozhodně nebude opomíjena. Obec v této
oblasti plánuje celkem tři projekty. Jedním z nich je projekt, který má pro obec
poměrně velkou prioritu a tím je modernizace obecních budov, především
budovy bývalé školy na čísle popisném 69. Škola již v současné době sice není
v provozu, ale využití objektu má pro obec obrovský potenciál. Na obecní
budovy je všeobecně vypsaný titul z Ministerstva pro místní rozvoj, ze kterého
lze získat dotaci až 10 milionů korun s maximální podporou 70%. Obrázek níže
popisuje aktuální stav.

Název projektu:

Modernizace obecní budovy (škola)

Doba realizace:

2022

Odhadovaná částka:

10 000 000 Kč

Odhadovaná podpora:

7 000 000 Kč
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Dalším projektem vybraným pro realizaci ve sledovaném období je
rekonstrukce pohostinství Rasochy. Jedná se o významnou budovu, která má
velký potenciál pro využití s ohledem na různé oslavy a události. Získat podporu
na komerční objekty je v dnešní době velmi náročné, ale není to nemožné. I
Ministerstvo pro místní rozvoj nabízí dotace na veřejné budovy, nicméně
komerční činnost musí být do určité míry omezena. Dále lze také spekulovat nad
podporou na zateplení či spolkovou činnost. V rámci těchto možností se počítá
s minimálně 50% podporou. Obrázek níže zobrazuje aktuální stav řešené
budovy.

Název projektu:

Rekonstrukce objektu pohostinství

Doba realizace:

2022

Odhadovaná částka:

5 000 000 Kč

Odhadovaná podpora:

2 500 000 Kč
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Posledním projektem, který je plánován až na rok 2025 je rekonstrukce
hasičské zbrojnice. Plnohodnotně akceschopná je jednotka pouze v případě, že
má zajištěno patřičné technické zázemí v odpovídající kvalitě a komfortu.
Z tohoto důvodu byl projekt vybrán do tohoto sledovaného období. Na dotační
prostředky si lze sáhnout prostřednictvím Generálního záchranného sboru ČR,
které nabízí dotaci až 70 %.

Název projektu:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

Doba realizace:

2025

Odhadovaná částka:

5 000 000 Kč

Odhadovaná podpora:

3 500 000 Kč
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Volnočasové aktivity
V současné chvíli je v obcích Uhlířská Lhota a Rasochy několik
plánovaných projektů, které lze považovat za volnočasové. V první řadě je
nejnákladnějším projektem z této oblasti vybudování rozhledny v Uhlířské
Lhotě. I díky svému umístění je obec ideálním místem pro umístění rozhledny.
Dotační titul na tuto aktivitu zatím aktuálně není k dispozici, ale vzhledem
k minulosti jej lze opět očekávat a počítat s podporou okolo 80%.
Název projektu:

Výstavba rozhledny

Doba realizace:

2023

Odhadovaná částka:

5 000 000 Kč

Odhadovaná podpora:

4 000 000 Kč

Dalším projektem z oblasti volnočasových aktivit je pořízení laviček do
obou obcí a především na místa, jakými jsou například oblasti okolo rybníků
apod. V rámci tohoto projektu nelze počítat pouze s lavičkami, ale i s nějakými
herními či posilovacími prvky.
Podporu na tyto prvky je možné získat z Ministerstva pro místní rozvoj,
nicméně to je podmíněno tím, že žadatelem bude územní samosprávný celek
s obyvateli do 3000 včetně. Míra podpory je stanovena na 70% celkových
způsobilých nákladů projektu.

Název projektu:

Lavičky v obci

Doba realizace:

2022

Odhadovaná částka:

400 000 Kč

Odhadovaná podpora:

240 000 Kč
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Posledním projektem z této oblasti je vybavení obcí v podobě
informačních a turistických tabulí, jež by zpřehledňovali orientaci nejen
v řešeném území. Z pohledu dotací lze podporovat projekty zaměřené například
na naučné stezky, nicméně s ohledem na pesimistickou variantu se zde nepočítá
se získáním dotační podpory.

Název projektu:

Informační a turistické tabule v obci
a okolí

Doba realizace:

2023

Odhadovaná částka:

300 000 Kč

Odhadovaná podpora:

0 Kč
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Vodní plochy
Ve sledovaném období lze v rámci Uhlířské Lhoty počítat i s projekty
v této oblasti. Jedná se o rekonstrukci místních nádrží v obci. Celkem se
v Uhlířské Lhotě nacházejí dva rybníky a dva v obci Rasochy. Tato opatření lze
financovat především z Ministerstva zemědělství a je možné počítat s podporou
až 70%. Očekávaná investice se pohybuje okolo 7 mil. Kč. Následující obrázky
ukazují současný stav vodních ploch v Uhlířské Lhotě i v části Rasochy.
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Název projektu:

Oprava vodních ploch v obci

Doba realizace:

2022

Odhadovaná částka:

7 000 000 Kč

Odhadovaná podpora:

4 900 000 Kč
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Ostatní
Do této oblasti spadají projekty nezařazené do předchozích kapitol. Jedná
se především o neinvestiční výdaje, podpora spolupráce, obnova životního
prostředí, drobné sakrální stavby, územní plánování apod.
Obec plánuje své drobné sakrální stavby udržovat v přijatelném a
reprezentovatelném stavu. Proto je záměrem v tomto sledovaném období učinit i
investice do oprav a údržba několika pomníků, božích muk apod. Dotační
příležitost lze spatřit především v Ministerstvu pro místní rozvoj a Ministerstvu
zemědělství. Dotace se pohybují kolem 70%. Na obrázku lze vidět například
křížek v obci Uhlířská Lhota.
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Název projektu:

Oprava drobných sakrálních
památek

Doba realizace:

2020

Odhadovaná částka:

400 000 Kč

Odhadovaná podpora:

280 000 Kč

Dále je pak plánována obnova stávajících větrolamů, včetně navržení
nových, obnova stromořadí u polních cest a instalace drobných interakčních
prvků v krajině. Dotace na tyto typy projektů se čas od času vyskytují od
různých poskytovatelů a podpora se pohybuje od 60% výš.
Název projektu:

Obnova stávajících větrolamů

Doba realizace:

2020

Odhadovaná částka:

700 000 Kč

Odhadovaná podpora:

420 000 Kč

Podobně zaměřeným projektem je údržba zeleně v obou obcích. Jedná se
především o výsadbu nových okrasných a ovocných dřevin. Podpora by měla
být k dispozici podobně, jako v předešlém případě, čili 60% a výš.
Název projektu:

Údržba zeleně v obci

Doba realizace:

2019 - 2020

Odhadovaná částka:

200 000 Kč

Odhadovaná podpora:

120 000 Kč
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Ve sledovaném období proběhne také změna územního plánu, konkrétně
úprava současného plánu s využitím potenciálu ploch obce pro budoucí rozvoj a
dynamický růst zástavby obce. Dotační příležitost lze spatřit především
v Ministerstvu pro místní rozvoj, které má pro podporu územních plánů přímo
zřízen dotační titul. Maximální výše podpory je 400 000 Kč.
Název projektu:

Nový územní plán obce

Doba realizace:

2021

Odhadovaná částka:

600 000 Kč

Odhadovaná podpora:

400 000 Kč

Posledními plánovanými projekty jsou projekty neinvestičního rázu.
Konkrétně podpora kulturních akcí pro děti a mládež, spolupráce se spolky
včetně SDH a myslivců a v neposlední řadě také podpora kulturních a
společenských akcí pro seniory. Tato podpora by měla být soustavná napříč
celým sledovaným obdobním. Dotační podpora na podobné neinvestice
samozřejmě existuje a lze ji získat z poměrně většího množství dotačních zdrojů,
nicméně získání dotací na tyty projekty bude řešeno operativně a tudíž se zde
zatím počítá s nulovou podporou.
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Název projektu:

Podpora kulturních akcí pro dětí a
mládež

Doba realizace:

2019 - 2025

Odhadovaná částka:

1 000 000 Kč

Odhadovaná podpora:

0 Kč

Název projektu:

Spolupráce se spolky v obci

Doba realizace:

2019 - 2025

Odhadovaná částka:

500 000 Kč

Odhadovaná podpora:

0 Kč

Název projektu:

Kulturní a společenské akce pro
seniory

Doba realizace:

2019 - 2025

Odhadovaná částka:

400 000 Kč

Odhadovaná podpora:

0 Kč
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Prioritizace
Následná

tabulka

zobrazuje

důležitost

jednotlivých

projektů

ve

stanoveném období pro obec Uhlířská Lhota. Projekty jsou seřazeny od největší
priority po nejmenší, nicméně i projekty s menší prioritou jsou pro obec velmi
důležité.

Priorita

Název projektu

1.

Nový územní plán obce

2.

Vodovod a kanalizace

3.

Chodníky v celé obci

4.

Obnova místních komunikací

5.

Rekonstrukce autobusové zastávky

6.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

7.

Zpomalovací semafory v obci

8.

Oprava vodních ploch v obci

9.

Modernizace obecní budovy (škola)

10.

Rekonstrukce objektu pohostinství
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11.
12.
13.
14.

Zkulturnění území v oblasti
kontejnerů
Modernizace veřejného osvětlení a
rozhlasu
Podpora kulturních akcí pro děti a
mládež
Kulturní a společenské akce pro
seniory

15.

Spolupráce se spolky v obci

16.

Údržba zeleně v obci

17.

Obnova stávajících větrolamů

18.

Lavičky v obci

19.

Oprava drobných sakrálních památek

20.
21.
22.
23.
24.
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Cyklostezka Uhlířská Lhota Krakovany
Rekonstrukce lesních cest
Pokládka HDPE chrániček pro
vysokorychlostní internet
Informační a turistické tabule v obci a
okolí
Výstavba rozhledny
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Souhrn čísel v novém programovém období

Obec Uhlířská Lhota má v plánu v období 2019 – 2025 uskutečnit
projekty v celkové výši 174 700 000 Kč, nicméně se může stát, že bude
zapotřebí zrealizovat projekt, který v tomto strategickém plánu není uveden. Je
samozřejmé, že tu nemohou být uvedeny projekty, které by musely být
realizovány v případě nějakých nečekaných událostí, jakými jsou například
přírodní katastrofy apod.
Podle podobných, již realizovaných projektů, byla určena u jednotlivých
záměrů, výše možné podpory. Pro sledované období činí podpora ze strany státu
či EU celkem 121 505 000 Kč. Tyto finanční prostředky pomohou naplnit
všechny projekty uvedené v tomto strategickém plánu. Současně s podporou,
byla vypočítána celková i dílčí spoluúčast obce, neboli kolik obec vyplatí
z vlastních zdrojů. Tato částka byla vypočtena na 53 235 000 Kč (30,47 %). Lze
ovšem také očekávat, že se může objevit nový dotační titul, který Uhlířské Lhotě
pomůže ještě výrazněji.
Celková částka určená pro realizaci všech projektů je úměrná velikosti
samosprávného celku a potřebnosti jednotlivých projektů. Řešené období by
díky těmto projektům mělo obec posunout blíže k úrovni států v Evropské unii a
snížit disparity na úrovni ČR.
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SWOT analýza

SWOT analýza (Strongpoints, Weakpoints, Opportunities, Threats) je standardní
metoda používaná k prezentaci analytických poznatků o nejrůznějších objektech
zkoumání. Jejím principem je jednoduchá, avšak výstižná a pokud možno
vyčerpávající a objektivní charakteristika současných vnitřních silných a slabých
stránek zkoumaného objektu a možných vnějších budoucích příležitostí a
ohrožení jeho rozvoje.
Akceptováním silných stránek a naopak důrazem na odstraňování nebo alespoň
omezování slabých stránek roste pravděpodobnost využití nabízejících se
příležitostí a omezuje se dopad identifikovaných ohrožení.
Při formulaci analytických poznatků SWOT analýzy se vycházelo především z
profilu obce Uhlířská Lhota a doručených podnětů ze strany rezidentů obce.
Obec uspořádala 22.3.2019 veřejné zasedání s občany, kde byl občanům
představen záměr obce k tvorbě strategického plánu a rovněž byli občané
vyzvání k zapojení se do tvorby strategického plánu, formou zasílání svých
podnětů (elektronicky, písemně, nebo sdělením podnětů osobně v úředních
hodinách obce). Občané mohli podněty předkládat po celý duben. Na začátku
května byly podněty předány zhotoviteli strategického plánu, kde byly dále
podrobně analyzovány a zapracovány do strategického plánu.
Výsledky analýz, koncentrované do závěrečné SWOT analýzy, jsou využity pro
upřesnění kritických oblastí, jako základ pro zaměření celé rozvojové strategie
obce a jako základ pro formulaci strategických cílů a rozvojových priorit,
opatření a aktivit.
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Základní SWOT analýza obce
Silné stránky
•

Slabé stránky

Dobrá dopravní dostupnost (D11 Hradec

•

Králové - Praha).
•

chodců a cyklistů na komunikacích.

Autobusová doprava dostupnost větších

•

Zvýšená průjezdnost vozidel.

měst a obcí (Týnec nad Labem, Žiželice,

•

Nedostatek

Přelouč, Kolín).
Klidné prostředí pro bydlení.

•

Rozvojové plochy pro další výstavbu.

•

Nízká

míra

•

nezaměstnanosti

díky

•

na

informační

kanály

Nedostatečné sportovní plochy a zázemí

Omezené interní finanční zdroje obce pro
realizaci větších projektů.

(webové
•

stránky, zpravodaj).

Absence veřejného vodovodu a splaškové
kanalizace s ČOV.

•

pracovních příležitostí.

•

prvků

pro volnočasové aktivity občanů.

dostupnosti větších měst a obcí s dostatkem

Rozvinuté

bezpečnostních

komunikacích.

•

•

Nedostatečné řešení bezpečnosti pohybu

Zvyšování

množství

projíždějících

automobilů - zhoršení stavu ovzduší.

Činnost spolků na území obce, historické
kořeny.

Příležitosti
•
•

Ohrožení

Možnost získání zdrojů financí z dotačních
fondů pro rozvoj obce.
Rozvoj spolků – posílení současné
spolupráce obce se spolky.
Spolupráce s místními podnikateli.

•

Cílená propagace obce.

•

Zlepšení nabídky sportovních zařízení,
vyžití

Zásobení obyvatel pitnou vodou.

•

Nakládání se splaškovými vodami.

•

Nedostatečné řešení bezpečnosti chodců a
cyklistů.

•

volnočasového

•

•

a

odpočinkové

všech účastníků provozu.
•

Udržení kvalitního životního prostředí,
citlivá péče o krajinu.

•

Vybudování

veřejného

vodovodu

a

splaškové kanalizace s ČOV.
•

Trávení volného času obyvatel (sport,
kulturní vyžití a volnočasové aktivity).

plochy.
•

Nedostatek prvků zvyšujících bezpečnost

•

Havarijní stav obecních budov.

•

Fungování spolků bez zázemí.

•

Nedostatečně řešení nakládání s dešťovými
vodami.

Dobrá dopravní dostupnost.
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Obyvatelstvo a bydlení
Silné stránky

Slabé stránky

•

Kladný přirozený přírůstek.

•

Vyšší naděje dožití u obyvatel.

•

Demograficky

vyvážená

•

obyvatel (dvě místní části obce poměrně
daleko vzdálené od sebe s členitostí

struktura

obyvatelstva.
•

•

Vysoká územní dekoncentrovanost

terénu).

Relativní stabilita domácností – vysoký

•

Regresivní věková struktura populace.

podíl úplných rodin.

•

Absence

zázemí

sportovní

vyžití

Poměrně velmi dobré vybavení domácností
předměty

dlouhodobé

spotřeby

a

technickými zařízeními.
•

Vysoký podíl trvale obydlených domů.

•

Vyšší vzdělanost obyvatel.

•

Kulturní zázemí (množství kulturních akcí).

•

Vysoká občanská participace na dění

pro

kulturní

občanů,

a

veřejné

prostranství, odpočinková zóna.
•

Absence kvalitních sportovních ploch a
zázemí pro činnost spolků na území
obce.

•

Špatný

stav

vybavenosti

v obci.

současné
a

občanské

nedostatečné

řešení

technické infrastruktury.
•
Příležitosti
•

Zlepšení základních životních podmínek

Ohrožení
•

zvyšuje atraktivitu pro trvalé bydlení.
•

Podpora individuální výstavby – příprava a

•

Rozvoj a spolupráce jednotlivých spolků,

•

Rozšíření volnočasových aktivit (kulturní,

Zánik

některých

kulturních

akcí

z nedostatku finančních prostředků.
•

Technický stav obecních objektů a
veřejných prostranství.

podpora vzniku dalších.
•

Zánik spolků a zájmových sdružení
vlivem nedostatečného zázemí.

zasíťování pozemků, podpora mladých
stavebníků.

Absence lékaře v obci.

•

Nárůst obyvatelstva nad plánovaný stav

vzdělávací, sportovní) - podle cílových

dle územního plánu a rozvojových

skupin: děti, mládež, dospělí, ženy, senioři.

ploch.
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Rozvoj podnikání a zaměstnanost
Silné stránky

Slabé stránky

•

Podpora podnikání ze strany obce.

•

Územní

•

plán

s možností

•

podnikání.

umístění

dalších objektů pro podnikání.

•

Menší velikost obce.

Dobrá dopravní dostupnost - možnost

•

Neujasněná

Zázemí

pro

rozvoj

ekonomických

•

Příležitosti

•

Rozvoj

Podnikatelé

převážně

v rámci

počítačové

gramotnosti

a

•

Vnější ekonomické vlivy (zdražování,

dalších kompetencí požadovaných na

daňové reformy, pokles ekonomiky

trhu práce.

ČR).

Informovanost o možnostech čerpání

•

rozvoji,

rozvoj

•

spolupráce

rozvoj

podnikání,

v profesní

struktuře

a

budování

nových podnikatelských lokalit.
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Úbytek občanů v produktivním věku,
růst

veřejného a soukromého sektoru.
Další

Změny

požadavcích na zaměstnance.

Angažovanost místních podnikatelů na
dalším

•

obce

Ohrožení

dotací z různých zdrojů.
•

vztahu

zemědělské činnosti.

aktivit a služeb.

•

koncepce

místním podnikatelům.

rozvoje drobného podnikání.
•

Nedostatečný zájem o další plochy pro

ekonomicky

neaktivní

složky

obyvatel.
•

Nízké

využívání

dotací

u

podnikatelských subjektů.
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Rozvoj území a nová výstavba
Silné stránky

Slabé stránky

•

•

Příjemné a klidné prostředí, atraktivní
poloha obce vhodná pro rezidentní
bydlení.

•

•

•

Možný příliv nových obyvatel bez

•

Nutné

do

technické

infrastruktury (nedostatek finančních

občanské vybavenosti).

prostředků na realizaci).

Existence volných ploch pro případnou

•

Velice

dobrá

dopravní

Nevyužití

vhodných

pozemků

pro

novou zástavbu.

dostupnost,

•

Nutné investice do současné občanské

blízkost dálnice D11.

vybavenosti (obecní úřad, hospoda,

Existence územního plánu.

rekonstrukce hasičské zbrojnice).
Ohrožení

•

•

Využití volných ploch pro: výstavbu
RD,

volnočasové

vyžití

občanů,

podnikatelské účely.
Kapacitní
současné
•

investice

technické infrastruktury a rozšíření

Příležitosti

•

v soukromém

historických vazeb k obci.

Vhodné podmínky pro rozvoj nové

zástavbu i pro jiné alternativy.
•

pozemků

vlastnictví.
•

výstavby (v návaznosti na vybudování

Většina

zefektivnění
infrastruktury

koordinace

územních

nároků jednotlivých investic.
•

využívání
v souvislosti

Nedostatečná

Soukromé vlastnictví volných ploch
využitelných pro rozvoj výstavby.

•

Menší množství vhodných ploch pro

s rozvojem a novou výstavbou.

výstavbu sportovních zařízení a míst

Dobré napojení regionu na celostátní

pro volnočasové aktivity v centru obce.

dálniční.
•

Budování cyklostezek a chodníku.
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Dopravní a technická vybavenost obce
Silné stránky

Slabé stránky

•

•

•

Výborná dopravní dostupnost (dálnice

Nedostatečné

řešení

D11.

pohybu

Zastávky autobusové dopravy -spojení

komunikacích.

do větších měst

a obcí (Týnec nad

Labem, Kolín, Žiželice, Přelouč).

chodců

bezpečnosti

a

cyklistů

•

Nedostatečné možnosti parkování.

•

Zhoršený

stav

některých

na

místních

komunikací a absence chodníků.
Příležitosti
•

•

Modernizace

Ohrožení
a

údržba

současné

•

infrastruktury.

budování,

Využití dotací z evropských, národních

komunikací.

•

rekonstrukce,

údržby

či krajských prostředků na financování

•

Vysoká rychlost projíždějících vozidel.

obnovy a výstavby nových prvků

•

Nedostatek zdrojů na údržbu a nutné

dopravní a technické infrastruktury.
•

Rostoucí automobilismus – nutnost

Dobré napojení regionu na celostátní

opravy místních komunikací.
•

Bezpečnost

dálniční síť.

(absence

Budování cyklostezek s napojením na

povrch).

projekty okolních obcí.

•

Nedostatek

chodců

po

chodníků,

parkovacích

chodnících
nevyhovující

ploch

pro

rezidenty obce.
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Péče o životní prostředí a cestovní ruch
Silné stránky

Slabé stránky

•

•

Množství kulturních akcí pořádaných
obcí a spolky.

•

sezóně (pálení tuhých paliv a plastů).

Neexistence významných ekologických

•

zátěží.
•

Kvalitní

Nižší kvalita čistoty vzduchu v topné

Mizivé využití alternativních zdrojů
energií.

svoz

komunálního

a

nebezpečného odpadu (třídění).

•

Nedostatečná ekologická osvěta.

•

Absence

veřejného

vodovodu

a

splaškové kanalizace s ČOV.
Příležitosti

Ohrožení

•

Další rozvoj otázky nakládání s odpady.

•

•

Výsadba

zeleně,

stromů

Zvýšení nákladů na vytápění zemním
plynem – přechod k neekolog. palivům.

(veřejná

prostranství, podél komunikací).

•

Znečišťování kvality vzduchu.

•

Ochrana biokoridorů.

•

Nárůst

•

Využití obnovitelných a alternativních

následné zhoršení kvality životního

zdrojů energie.

prostředí (vysoká dopravní zátěž díky

•

Ekologická osvěta obyvatel (především

automobilového

provozu

a

projíždějícím automobilům).

dětí).
•

Historické

kořeny

obce

(bohatá

historie).
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Využití fondů ČR a EU pro rozvojové záměry obce
Silné stránky

Slabé stránky

•

•

Zkušenosti z oblasti čerpání

stavebně technických podkladů pro

prostředků z fondů ČR a EU.
•

Zájem

o

dotace

ze

•

Široké

•
zaměření

fondů

EU

Omezené finanční prostředky z fondů
EU zaměřené na zkvalitnění občanské

pro

vybavenosti.

programové období 2014 – 2020 a
•

2021+.

Administrativní, časová a finanční
náročnost přípravy projektu.

Možnost čerpat finanční prostředky
z OP ČR.

•

přípravu projektů.

strany

podnikatelských subjektů.
•

Finanční náročnost přípravy nezbytných

Omezené

finanční

prostředky

na

finanční spoluúčast v rámci dotačních
možností.
Příležitosti

Ohrožení

•

•

Zvýšení informovanosti o možnostech
financování rozvojových záměrů pro
podnikatelskou a neziskovou sféru.

•

Využívání

poradenství

•

Využívání

služeb

dotačního

managementu.
•

Konzultace

z programů ČR a EU.
•

odborných

agentur a firem.

Dodržení podmínek pro příjemce dotace

Projekty

mohou

být

ohroženy

po

stránce technické a majetkoprávní.
•

Nadměrná složitost žádostí.

•

Náročnost

následné

administrace

projektů.
záměrů

s

gestory

jednotlivých programů OP fondů EU.
•

Projektová příprava vhodných záměrů,
příprava projektů.
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Harmonogram

Jednotlivé projekty jsou rozvrhnuty v následující tabulce. Projekty, které
chce obec realizovat, předpokládané časové rozložení realizace, finanční
náročnost a možné získání části finančních prostředků na realizaci. Projekty jsou
seřazeny dle let, ve kterých by je obec ráda realizovala. V předchozích
kapitolách byly projektům přiřazeny priority, podle kterých se bude obec rovněž
řídit při samotné realizaci.

Realizace projektů je podmíněna získáním

dostatečných finančních prostředků.
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Rozvojová
aktivita

Popis

Odhadovaný

Realizační

Předpokládané

Předpokláda

termín realizaci

výstup

finanční náklady

ná dotace

200.000 Kč

120.000 Kč

1.500.000 Kč

900.000 Kč

700.000 Kč

420.000 Kč

8.000.000 Kč

6.800.000 Kč

400.000 Kč

280.000 Kč

500.000 Kč

200.000 Kč

Vysázení a
Údržba zeleně v

obnova nových

obci

okrasných a

Nová zeleň a
2019 - 2020

v obci

ovocných dřevin

Modernizace

Doplnění

veřejného

světelných bodů

osvětlení a

v obci a instalace

rozhlasu

nového rozhlasu

udržovaná zeleň

Nové veřejné
2020

osvětlení a
rozhlas

Obnovení
Obnova

stromořadí a

stávajících

pořízení

větrolamů

interaktivních

2020

Obnovené
stromořadí

prvků
Vybudování
Cyklostezka
Uhlířská Lhota Krakovany

nové cyklostezky
spojující
Uhlířskou Lhotu

2020

Nová
cyklostezka

a obec
Krakovany

Oprava

Restaurátorské

drobných

práce na

sakrálních

místních

památek

památkách

2020

Zrestaurované
památky v obci

Úprava území
Zkulturnění
území v oblasti
kontejnerů

kolem
kontejnerů,
včetně zvýšení

2020

Udržované okolí
kontejnerů

počtu
kontejnerů
Výstavba zcela

Vodovod a

nového

kanalizace

vodovodu a

2021

Nový vodovod a
kanalizace v obci

85.000.000 Kč

60.000.000
Kč

kanalizace v obci
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V rámci

Pokládka

výstavby

HDPE

kanalizace a

chrániček pro

vodovodu bude

vysokorychlost

položen do země

ní internet

vysokorychlostní

2021

Vysokorychlostní
internet v obci

1.000.000 Kč

0 Kč

600.000 Kč

400.000 Kč

5.000.000 Kč

2.500.000 Kč

7.000.000 Kč

4.900.000 Kč

10.000.000 Kč

7.000.000 Kč

400.000 Kč

240.000 Kč

internet
Tvorba nového

Nový územní

územního plánu

plán obce

obce Uhlířská

2021

Nový územní
plán obce

Lhota

Rekonstrukce

Obecné

objektu

rekonstrukce

pohostinství

objektu hostince

Opravený objekt
2022

místního
hostince

Rekonstrukce 4

Oprava

různých vodních

vodních ploch v

nádrží v obcích

obci

Rasochy a

Zrekonstruované

2022

rybníky v obcích
Uhlířská Lhota a
Rasochy

Uhlířská Lhota
Rekonstrukce
Modernizace

bývalého

obecní budovy

objektu školy

(školy)

pro budoucí

Zrekonstruovaná

2022

obecní budova
k budoucímu
užití

využití
Instalace
Lavičky v obci

několika laviček
a dalších prvků

2022

Lavičky a další
zařízení v obci

v obci
Kompletní
obnova povrchů
Obnova místních
komunikací

místních
komunikací po

Nové povrchy
2023 - 2025

dokončení

místních
komunikací

20.000.000 Kč

14.000.000
Kč

projektu
vodovodu a
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kanalizace
Vybudování
nových chodníků
Chodníky v celé

a rekonstrukce

obci

stávajících

Zrekonstruované

2023 - 2025

a nově
vybudované

20.000.000 Kč

15.000.000
Kč

chodníky v obci

s ohledem na
bezpečnost
Kompletní
Rekonstrukce

rekonstrukce

autobusové

autobusové

zastávky

zastávky

Nová
2023

autobusová

400.000 Kč

200.000 Kč

300.000 Kč

0 Kč

5.000.000 Kč

4.000.000 Kč

300.000 Kč

255.000 Kč

1.500.000 Kč

750.000 Kč

5.000.000 Kč

3.500.000 Kč

zastávka

Uhlířská Lhota
Instalace nových
Informační a

informačních a

turistické tabule

turistických

v obci a okolí

tabulí v obci a

Informační a
2023

turistické tabule
v obci a okolí

okolí
Výstavba
rozhledny

Výstavba zcela
nové rozhledny v

2023

Nová rozhledna

obci
Instalace
zpomalovacích

Zpomalovací

semaforů v obci

semafory v obci

pro větší

Semafor pro
2024

bezpečnost

zvýšení
bezpečnosti
chodců

obyvatel
Rekonstrukce
lesních cest

Postupná
rekonstrukce

2025

lesních cest

Zrekonstruované
lesní cesty v obci

Kompletní
Rekonstrukce

rekonstrukce

hasičské

hasičské

zbrojnice

zbrojnice, která

Zrekonstruovaná

2025

hasičská
zbrojnice

bude splňovat
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veškeré normy
HZSČR
Podpora
kulturních akcí
pro děti a

Podpora
různých akcí či

Akce a
2019 - 2025

společenské

aktivit

události

Kulturní a

Podpora

Akce a

společenské akce

různých akcí či

pro seniory

aktivit

události

Podpora

Akce a

mládež

Spolupráce se
spolky v obci

různých akcí či

2019 - 2025

2019 - 2025

aktivit
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společenské

společenské

1.000.000 Kč

0 Kč

400.000 Kč

0 Kč

500.000 Kč

0 Kč

události
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Závěrečné slovo
Strategický plán je klíčovým dokumentem obce Uhlířská Lhota, který
povede k dynamickému rozvoji. Projekty budou postupně realizovány. Jsou
závislé na finančních prostředcích rozpočtu obce.
Obec chce svou rozvojovou politiku stavět z veliké části na dotačních
titulech. Na projekty, které jsou koncepčně naplánované ve strategickém plánu,
chce obec v co nejvyšší míře využít dotačních titulů a získat co nejvíce
finančních prostředků.
Obec Uhlířská Lhota plánuje investice dlouhodobě od 2019 do 2025, kde
v závislosti na dotační podpoře plánuje realizovat projekty v celkové výši
174 700 000 mil. Kč.
Tuto částku by obec chtěla dle současných dotačních podmínek, kde se
dotace průměrně pohybují okolo 70%, financovat minimálně 121 mil. Kč
z dotačních zdrojů a 54 mil. Kč z vlastních nebo bankovních zdrojů.
Celková částka určená pro realizaci všech projektů je úměrná velikosti
obce a potřebnosti jednotlivých projektů a podmíněna dotačním možnostem ČR.
Také je nutné si uvědomit, že celková částku masivně ovlivňuje tolik potřebná
výstavba vodovodu a kanalizace v obci, která na sledované období šesti let, tvoří
téměř polovinu všech finančních projektů uvedených v tomto strategickém
plánu.
Obec se snaží vyjít vstříc všem svým občanům, a proto chce pro všechny své
obyvatele zajistit zvýšení kvality života. Je obcí aktivní a bude provádět
investice, které jsou více než nutné pro harmonické soužití obyvatel obce, pro
zajištění maximální bezpečnosti pohybu v obci a pro pomoc těm, kteří to
opravdu potřebují. Projekty uvedené ve strategickém plánu byly vybrány na
základě dlouhodobé interakce zastupitelů obce s občany a rovněž na základě
podnětů jednotlivých zastupitelů obce. Obec by dané projekty nebyla schopná
Strategický plán obce Uhlířská Lhota
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financovat z vlastních zdrojů. Dotační politika a strategické plánování přispějí k
realizaci těchto projektů a dynamickému rozvoji.
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Tento strategický dokument byl schválen na zasedání zastupitelstva dne
10.10.2019, č. usnesení 149/2019.

dne: 10.10.2019

Markéta Pospíšilová
starostka obce Uhlířská Lhota
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Přílohy

Propočet nákladů a dotačních možností k vodovodu a
kanalizaci v obci Uhlířská Lhota ze státních fondů

Náklady na stavbu gravitační kanalizace
Uhlířská Lhota
Stoky gravitační PP DN 250-300 – 3828m , průměrná hloubka cca 2m – 7 000,-Kč / bm
Cena 26 796 000,-Kč bez DPH
Veřejná část gravitačních přípojek- 107 ks x průměrná délka 10 m = 1070 m – 4 000,-Kč / bm
Cena 4 280 000 ,-Kč bez DPH
Čerpací stanice – 4 Ks , stavební a strojní část včetně přípojky NN - 1 000 000,-Kč /kus
Cena 4 000 000,-Kč bez DPH
Výtlaky z čerpacích stanic PE DN 80 celková délka 640 m – 4 000,-Kč/bm
Cena 2 560 000 ,- Kč bez DPH
Celková cena – 37 636 000 ,-Kč bez DPH
Rasochy
Stoky gravitační PP DN 250-300 – 2390 m , průměrná hloubka cca 2m – 7 000,-Kč / bm
Cena 16 730 000,-Kč bez DPH
Veřejná část gravitačních přípojek- 76 ks x průměrná délka 10 m = 760 m – 4 000,-Kč / bm
Cena 3 040 000 ,-Kč bez DPH
Čerpací stanice – 1 Ks , stavební a strojní část včetně přípojky NN - 1 000 000,- Kč/kus
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Cena 1 000 000,-Kč bez DPH
Výtlaky z čerpacích stanic PE DN 80 celková délka 739 m – 4 000,-Kč/bm
Cena 2 956 000 ,- Kč bez DPH
Celková cena – 23 726 000 ,-Kč bez DPH
ČOV- Čistírna odpadních vod pro 500 EO , včetně mechanického předčištění , přípojky NN ,
příjezdné komunikace
Cena 11 000 000,- Kč bez DPH
Cena celkem gravitační kanalizace včetně ČOV - Uhlířská Lhota , Rasochy – 72 362 000,-Kč
bez DPH
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Propočet dotačních možností MZE a kombinace Středočeský kraj
Počet obyvatel obce Uhlířská Lhota (místní část Uhlířská Lhota a místní část Rasochy)
celkově 367 trvale hlášených obyvatel (údaj k 1.1.2019 dle ČSÚ)
Přepočet nákladů dle metodiky MZE maximální náklad na jednoho trvale připojeného
obyvatele dohromady kanalizační řady a ČOV 80 000 Kč z ceny bez DPH/obyvatel
Propočet maximálních nákladů dle MZE při 367 obyvatel x 80 000 Kč = 29 360 000 Kč
z toho dotace maximálně 65% = 19 084 000 Kč vč. DPH
Náklady na gravitaci a ČOV 72 363 000 Kč bez DPH (87 559 230 Kč vč. DPH)
87 559 230 Kč vč. DPH - maximální výše dotace 19 084 000 Kč = výše spoluúčasti 68 475
230 Kč
Pro MZE jsou uznatelné pouze stavební náklady a veřejnou část přípojek.
Lze žádat díky malé velikosti obce o individuální navýšení o 5% dotace, kde by z 65%
byla dotace při navýšení 70% a výše dotace by byla 20 552 000 Kč V případě obce
Uhlířská Lhota je navýšení pravděpodobné.
87 559 230 Kč vč. DPH - maximální výše dotace 20 552 000 Kč = výše spoluúčasti 67 007
230 Kč
Možnost kofinancování stavebních nákladů s krajem, kde lze získat maximálně 5 000 000 Kč
Dále je možné získat dotaci na tvorbu PD maximálně 400 000 Kč od kraje z fondu, který bude
schválen v červnu 2019.
Rovněž lze získat z kraje na přípojky z fondu pro drobné vodohospodářské stavby, kde lze na
přípojky získat až 2 000 000 Kč

Při sečtení těchto zdrojů:
Dotace ze Středočeského kraje na PD maximálně 400 000 Kč
Dotace ze Středočeského kraje na veřejnou část přípojek maximálně 2 000 000 Kč
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Dotace ze Středočeského kraje na kofinancování stavební části kanalizačních stoky a ČOV
maximálně 5 000 000 Kč
Dotace z MZE na kanalizační stoky a ČOV při maximálním možném navýšení 70%
celkem 20 552 000 Kč
Výše spoluúčasti po odečtení všech výše uvedených zdrojů na stavebních nákladech
celkem
60 007 230 Kč vč. DPH bez nákladů na PD, autorský dozor, TDI, BOZP a VŘ

Strategický plán obce Uhlířská Lhota

Stránka 69

Náklady na stavbu tlakové kanalizace řízeným vrtáním
Uhlířská Lhota
Větve takové kanalizace PE 63,75,80 – 3586 m , průměrná hloubka cca 1.8 m – 2 700,-Kč /
bm
Cena 9 682 200 Kč bez DPH
Čerpací stanice u nemovitostí včetně výtlaků z čerpacích stanic kusů 107 - 70 000,-Kč / kus
Cena 7 490 000,-Kč bez DPH
Celková cena – 17 172 200 ,-Kč bez DPH
Rasochy
Větve takové kanalizace PE 63,75,80 – 2898 m , průměrná hloubka cca 1.8 m – 2 700,-Kč /
bm
Cena 7 824 600,- Kč bez DPH
Čerpací stanice u nemovitostí včetně výtlaků z čerpacích stanic kusů 76 - 70 000,-Kč / kus
Cena 5 320 000,-Kč bez DPH
Celková cena – 13 144 600 ,-Kč bez DPH
ČOV- Čistírna odpadních vod pro 500 EO , včetně přípojky NN , příjezdné komunikace
Cena 9 000 000,- Kč bez DPH

Cena celkem tlaková kanalizace včetně ČOV - Uhlířská Lhota , Rasochy –
39 316 800,-Kč bez DPH
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Propočet dotačních možností MZE a kombinace Středočeský kraj
Počet obyvatel obce Uhlířská Lhota (místní část Uhlířská Lhota a místní část Rasochy)
celkově 367 trvale hlášených obyvatel (údaj k 1.1.2019 dle ČSÚ)
Přepočet nákladů dle metodiky MZE maximální náklad na jednoho trvale připojeného
obyvatele dohromady kanalizační řady a ČOV 80 000 Kč z ceny bez DPH/obyvatel
Propočet maximálních nákladů dle MZE při 367 obyvatel x 80 000 Kč = 29 360 000 Kč
z toho dotace maximálně 65% = 19 084 000 Kč vč. DPH
Náklady na tlakovou kanalizaci a ČOV 39 316 800 Kč bez DPH (47 573 328 Kč vč. DPH)
47 573 328 Kč vč. DPH - maximální výše dotace 19 084 000 Kč = výše spoluúčasti 28 489
328 Kč
Pro MZE jsou uznatelné pouze stavební náklady a veřejnou část přípojek.
Lze žádat díky malé velikosti obce o individuální navýšení o 5% dotace, kde by z 65%
byla dotace při navýšení 70% a výše dotace by byla 20 552 000 Kč V případě obce
Uhlířská Lhota je navýšení pravděpodobné.
47 573 328 Kč vč. DPH - maximální výše dotace 20 552 000 Kč = výše spoluúčasti 27 021
328 Kč
Možnost kofinancování stavebních nákladů s krajem, kde lze získat maximálně 5 000 000 Kč
Dále je možné získat dotaci na tvorbu PD maximálně 400 000 Kč od kraje z fondu, který bude
schválen v červnu 2019.
Rovněž lze získat z kraje na přípojky z fondu pro drobné vodohospodářské stavby, kde lze na
přípojky získat až 2 000 000 Kč

Při sečtení těchto zdrojů:
Dotace ze Středočeského kraje na PD maximálně 400 000 Kč
Dotace ze Středočeského kraje na veřejnou část přípojek maximálně 2 000 000 Kč
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Dotace ze Středočeského kraje na kofinancování stavební části kanalizačních stoky a ČOV
maximálně 5 000 000 Kč
Dotace z MZE na kanalizační stoky a ČOV při maximálním možném navýšení 70%
celkem 20 552 000 Kč
Výše spoluúčasti po odečtení všech výše uvedených zdrojů na stavebních nákladech
celkem
20 021 328 Kč vč. DPH bez nákladů na PD, autorský dozor, TDI, BOZP a VŘ
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Náklady na stavbu vodovodu řízeným vrtáním s vlastním vrtem
Uhlířská Lhota, Rasochy
Hydrogeologický průzkum , georadar , včetně vyhotovení průzkumného vrtu – 800 000,-Kč
bez DPH
Vystrojení vrtu , včetně šachty nad vrtem , přípojky NN a příjezdné komunikace – 600 000,Kč bez DPH
Úpravna vody na 1 l/s, včetně objektu přípojky NN příjezdu – 2 300 000,-Kč bez DPH
Vodojem pro obě obce ideálně 100 m3, včetně požární zásoby a ATS - 4 000 000 ,-Kč bez
DPH
Vodovodní řady v obcích celková délka včetně veřejné části přípojek 6 957m – 2 800,-Kč /bm
cena 19 479 600,-Kč bez DPH

Cena celkem vodovodní síť - Uhlířská Lhota , Rasochy s vlastní zdrojem – 27 179 600,-Kč
bez DPH
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Propočet dotačních možností MZE, kombinace Středočeský kraj a MŽP
Počet obyvatel obce Uhlířská Lhota (místní část Uhlířská Lhota a místní část Rasochy)
celkově 367 trvale hlášených obyvatel (údaj k 1.1.2019 dle ČSÚ)
Přepočet nákladů dle metodiky MZE maximální náklad na jednoho trvale připojeného
obyvatele na vodovod 70 000 Kč z ceny bez DPH/obyvatel
Propočet maximálních nákladů dle MZE při 367 obyvatel x 70 000 Kč = 25 690 000 Kč
z toho dotace maximálně 65% = 16 698 500 Kč vč. DPH
Náklady na vodovod s vlastním vrtem 27 179 600 Kč bez DPH (32 887 316 Kč vč. DPH)
32 887 316 Kč vč. DPH - maximální výše dotace 16 698 500 Kč = výše spoluúčasti 16 188
816 Kč
Pro MZE jsou uznatelné pouze stavební náklady a veřejnou část přípojek.
Lze žádat díky malé velikosti obce o individuální navýšení o 5% dotace, kde by z 65%
byla dotace při navýšení 70% a výše dotace by byla 17 983 000 Kč V případě obce
Uhlířská Lhota je navýšení pravděpodobné.
32 887 316 Kč vč. DPH - maximální výše dotace 17 983 000 Kč = výše spoluúčasti 14 904
316 Kč
Možnost kofinancování stavebních nákladů s krajem, kde lze získat maximálně 5 000 000 Kč
Dále je možné získat dotaci na tvorbu PD maximálně 400 000 Kč od kraje z fondu, který bude
schválen v červnu 2019.
Rovněž lze získat z kraje na přípojky z fondu pro drobné vodohospodářské stavby, kde lze na
přípojky získat až 2 000 000 Kč

Při sečtení těchto zdrojů:
Dotace ze Středočeského kraje na PD maximálně 400 000 Kč
Dotace ze Středočeského kraje na veřejnou část přípojek maximálně 2 000 000 Kč
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Dotace ze Středočeského kraje na kofinancování stavební části vodovodu maximálně 5 000
000 Kč
Dotace z MZE na vodovod při maximálním možném navýšení 70% celkem 17 983 000 Kč
Dotace MŽP na vrty a přivaděče maximálně 3 000 000 Kč
Výše spoluúčasti po odečtení všech výše uvedených zdrojů na stavebních nákladech
celkem
4 904 316 Kč vč. DPH bez nákladů na PD, autorský dozor, TDI, BOZP a VŘ
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Náklady na stavbu vodovodu řízeným vrtáním s přivaděčem z Hlavečníku
Hlavečník, Uhlířská Lhota, Rasochy

Vodojem pro obě obce ideálně 100 m3, včetně požární zásoby a ATS - 4 000 000 ,-Kč bez
DPH
Vodovodní řady v obcích celková délka včetně veřejné části přípojek 6 957m – 2 800,-Kč /bm
cena 19 479 600,-Kč bez DPH
Přivaděč z obce Hlavečník 2 300 m, PE DN 100 – 3 500,-Kč /bm
Cena 8 050 000,-Kč bez DPH
Cena celkem vodovodní síť - Hlavečník, Uhlířská Lhota, Rasochy – 31 529 600,-Kč bez
DPH
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Propočet dotačních možností MZE, kombinace Středočeský kraj a MŽP
Počet obyvatel obce Uhlířská Lhota (místní část Uhlířská Lhota a místní část Rasochy)
celkově 367 trvale hlášených obyvatel (údaj k 1.1.2019 dle ČSÚ)
Přepočet nákladů dle metodiky MZE maximální náklad na jednoho trvale připojeného
obyvatele na vodovod 70 000 Kč z ceny bez DPH/obyvatel
Propočet maximálních nákladů dle MZE při 367 obyvatel x 70 000 Kč = 25 690 000 Kč
z toho dotace maximálně 65% = 16 698 500 Kč vč. DPH
Náklady na vodovod s přivaděčem 31 529 600 Kč bez DPH (38 150 816 Kč vč. DPH)
38 150 816 Kč vč. DPH - maximální výše dotace 16 698 500 Kč = výše spoluúčasti 21 452
316 Kč
Pro MZE jsou uznatelné pouze stavební náklady a veřejnou část přípojek.
Lze žádat díky malé velikosti obce o individuální navýšení o 5% dotace, kde by z 65%
byla dotace při navýšení 70% a výše dotace by byla 17 983 000 Kč V případě obce
Uhlířská Lhota je navýšení pravděpodobné.
38 150 816 Kč vč. DPH - maximální výše dotace 17 983 000 Kč = výše spoluúčasti 20 167
816 Kč
Možnost kofinancování stavebních nákladů s krajem, kde lze získat maximálně 5 000 000 Kč
Dále je možné získat dotaci na tvorbu PD maximálně 400 000 Kč od kraje z fondu, který bude
schválen v červnu 2019.
Rovněž lze získat z kraje na přípojky z fondu pro drobné vodohospodářské stavby, kde lze na
přípojky získat až 2 000 000 Kč

Při sečtení těchto zdrojů:
Dotace ze Středočeského kraje na PD maximálně 400 000 Kč
Dotace ze Středočeského kraje na veřejnou část přípojek maximálně 2 000 000 Kč
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Dotace ze Středočeského kraje na kofinancování stavební části vodovodu maximálně 5 000
000 Kč
Dotace z MZE na vodovod při maximálním možném navýšení 70% celkem 17 983 000 Kč
Dotace MŽP na vrty a přivaděče maximálně 3 000 000 Kč
Výše spoluúčasti po odečtení všech výše uvedených zdrojů na stavebních nákladech
celkem
10 167 816 Kč vč. DPH bez nákladů na PD, autorský dozor, TDI, BOZP a VŘ
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