Program rozvoje obce Hořičky na období 2020–2025 – Úvod

1 Úvod
Program či strategie rozvoje obce Hořičky je základní plánovací dokument, který představuje hlavní
nástroj řízení rozvoje obce. V podstatě definuje postup, jak se dostat z bodu A do bodu B. Bod A je
současnost, tedy jak to v obci v současnosti vypadá, jakými různorodými prostředky obec disponuje,
které služby jsou v obci k dispozici atd. Bod B představuje budoucí stav, tedy jak chceme, aby to v obci
vypadalo v budoucnosti, co zde má být přítomno, co naopak odstraněno apod. Celý dokument je
rozdělen do několika hlavních částí.
První částí je analytická část, která popisuje stávající situaci v obci. Převážně je zde věnována pozornost
charakteristice obce, která je rozdělena do sedmi hlavních kapitol – území, obyvatelstvo, hospodářství,
infrastruktura, vybavenost obce, životní prostředí a správa obce. Dále jsou zhodnoceny výsledky
získané z dotazníkového šetření a z veřejných projednávání týkajících se rozvoje obce. Analytická část
dále obsahuje východiska pro návrhovou část. Rozebrán je potenciál vyplývající z analýzy současného
stavu, návaznost dokumentu na jiné rozvojové dokumenty, dále jsou definovány limity rozvoje a
provedena tzv. analýza SWOT.
Druhou částí je strategická část. Zde je formulována vize, která definuje to, o co v území usilujeme
a čeho chceme dosáhnout. Následně jsou formulovány strategické cíle (prioritní rozvojové oblasti),
které vyplynuly z vyhodnocení současného stavu a z provedených šetření (dotazníkové šetření, veřejná
projednávání, konzultace s vedením obce), a na které by bylo vhodné se zaměřit, aby
v obci docházelo k rozvoji. V rámci jednotlivých strategických cílů jsou navržena konkrétní opatření
a aktivity, jejichž realizace by měla vést k naplnění a dosažení daných strategických cílů.
Třetí částí je akční plán. Náplní je plán realizace projektů pro nejbližší časové období, zpravidla jednoho
až dvou let. Konkrétní projekty jsou blíže popsány, zdůvodněn je jejich přínos k rozvoji obce, zdroje
financování a návaznost na rozpočet obce, předpokládané časové období nutné pro realizaci, místo
realizace projektu atd. Projekty, jejichž realizace bude naplánována v dalších letech programového
období, budou obsaženy v zásobníku projektů.
Čtvrtou, závěrečnou částí, je implementační část. Obsaženy jsou informace o organizačním zajištění
realizace programu, dále jsou definovány monitorovací indikátory, díky kterým lze sledovat, zda
dochází k realizaci opatření a konkrétních aktivit a následně k naplňování strategických cílů. Obsaženy
jsou i informace, jak bude plán zaveden do rozhodovacích mechanismů obce. Nelze opomenout ani
informace, jak bude probíhat aktualizace programového dokumentu.
Významným aspektem strategie je zapojení veřejnosti. Každý obyvatel obce a každý subjekt v obci
působící měl možnost se vyjádřit k rozvoji obce prostřednictvím dotazníkového šetření (proběhlo
v prosinci 2018 a lednu 2019) či na veřejném projednávání, které proběhlo 21. 10. 2019 (blíže viz kap.
2.2 Zhodnocení dotazníkové šetření a kap. 2.3 Výsledky veřejného projednávání).
Celý proces tvorby Programu rozvoje obce (dále jen PRO) Hořičky na období 2020–2025 byl zahájen 1.
3. 2018.
Zpracování analytické části probíhalo od března roku 2018. Analytická část byla průběžně
aktualizována, aby uvedené informace byly co nejvíce aktuální. V rámci této části bylo provedeno
i dotazníkové šetření a veřejné projednávání (viz výše). Zpracování strategické části navázalo
na analytickou část, přičemž pracovní verze této části byla představitelům obce elektronicky předána
v září 2019. I tato část PRO byla podle potřeby aktualizována do finální podoby. Další části PRO, tj. akční
plán (včetně zásobníku projektových záměrů) a implementační část byly představitelům obce
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elektronicky předány v únoru 2020. V průběhu února 2020 byl PRO finalizován. Finální verze PRO
Hořičky na období 2020–2025 byla představitelům obce Hořičky předána v dohodnutém formátu.
V rámci zpracování tohoto dokumentu byly využity různorodé informační zdroje. Jmenovat lze knihy,
odborné časopisy, statistické materiály, množství internetových zdrojů, strategické dokumenty
celostátní, regionální a místní úrovně, které s tímto rozvojovým dokumentem souvisí či mapové
podklady. Všechny použité zdroje dat jsou v práci řádně citovány a jejich kompletní přehled je uveden
v závěru práce. Řada informací byla získána prostřednictvím konzultací s představiteli obce Hořičky, z
provedeného dotazníkového šetření a z výstupů z veřejného projednávání.
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