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ÚVOD
Dokument „Program rozvoje obce Bělá u Jevíčka na období 2016 – 2025“ byl schválen Zastupitelstvem
obce Bělá u Jevíčka usnesením č. 12/2016 dne 18. 5. 2016. Stávající dokument jej nemá za cíl nahradit,
ale pouze doplnit o nově vzniklé skutečnosti. Z tohoto důvodu jsou v dokumentu zachovány čísla
a názvy kapitol původního schváleného Programu rozvoje obce Bělá u Jevíčka na období 2016 – 2025.

A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.2

SPRÁVA OBCE

A.2.4 Majetek obce
Budova obchodu čp. 134
Jednota, spotřební družstvo ve Svitavách se k 20. 3. 2017 rozhodla ukončit činnost prodejny potravin
v Bělé u Jevíčka a nabídla celý objekt přes realitní kancelář k prodeji. Zastupitelstvo obce se na svém
zasedání dne 19. 4. 2017 rozhodlo objekt prodejny potravin včetně přilehlých pozemků odkoupit
a prodejnu potravin znovu otevřít.
Vzhledem ke stáří a stavu budovy bylo nutné před jejím
znovuotevřením provést rozsáhlou rekonstrukci, která
zahrnovala plynofikaci objektu, opravu elektroinstalace,
snížení stropu s jeho zateplením a montáží nových
úsporných LED osvětlovacích těles, opravy podlahy,
předělení skladu zděnou příčkou, výměnu vstupních dveří
a výloh a zvětšení garáže s novými vraty, neboť část
budovy využívá obec jako skladové a parkovací prostory pro komunální techniku. Provoz obchodu byl
znovu zahájen 11. 12. 2017.
Na budově prodejny je nutné ještě provést novou fasádu se zateplením, kompletní výměnu střešního
pláště, zhotovení nové brány a plotu, zpevnění přístupové plochy do garáže pro výjezd komunální
techniky a vybudování kontejnerového stání.
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.2

PROGRAMOVÉ CÍLE

Programové cíle stanovují, čeho chce obec Bělá u Jevíčka dosáhnout realizací svého programu rozvoje,
a shrnují hlavní rozvojové priority v časovém horizontu přibližně 10 let. Tyto cíle jsou stanoveny
na základě problémů, definovaných v analytické části dokumentu, požadavků zastupitelstva obce
a potřeb občanů obce, zjištěných v rámci dotazníkové šetření uskutečněného při tvorbě tohoto
rozvojového dokumentu. Programové cíle přesněji definují hlavní rozvojové směry obce, které v sobě
zahrnují veškerá témata či problémy, na která je soustředěna pozornost v předmětném období.
Cíl 1: Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti obce


Udržovat a opravovat infrastrukturu obce



Vybudovat kanalizaci a ČOV



Dokončit rekonstrukci veřejného osvětlení



Udržovat a opravovat místní komunikace



Zlepšit bezpečnost pro chodce (vybudovat chodníky, přechod pro chodce)

Cíl 2: Rozvoj života v obci


Organizačně a finančně podporovat tradiční kulturní a společenské akce



Vybudovat kulturně společenského zařízení v obci



Vytvořit podmínky pro sportovní vyžití obyvatel obce



Podporovat bytovou výstavbu v obci



Podporovat místní podnikatele



Podporovat obecní obchod

Cíl 3: Kvalitní životní prostředí


Provést komplexní pozemkové úpravy



Rozvíjet vodní hospodářství (revitalizace rybníčku, řešení odvodu přívalových srážek atd.)



Rozšiřovat a udržovat zeleň v intravilánu i extravilánu obce



Upravovat veřejná prostranství



Rozvíjet odpadové hospodářství

Cíl 4: Rozvoj obce


Rekonstruovat a modernizovat obecní budovy



Využívat vhodné nástroje řízení a rozvojové nástroje pro efektivní správu obce



Rekonstruovat a udržovat památky místního významu a drobné sakrální památky



Podporovat vybudování cyklostezky



Propagovat obec



Spolupracovat s ostatními obcemi v regionu
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B.3

OPATŘENÍ A ROZVOJOVÉ AKTIVITY

Opatření jsou definována jako zásadní úkoly k naplnění stanovených programových cílů a formulují
přístup k řešení jednotlivých témat. Předpoklad jejich realizace je v celém návrhovém období tohoto
dokumentu nebo ve stanoveném kratším časovém úseku. Jednotlivá opatření jsou pak naplňována
prostřednictvím realizace konkrétních rozvojových aktivit, které již představují konkrétní projekt/y
nebo činnost/soubor činností vedoucí k naplnění příslušného opatření.
Cíl 1: Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti v obci
Opatření 1.1: Dobudování a modernizace technické infrastruktury
Opatření 1.2: Zlepšení dopravní infrastruktury
Opatření 1.3: Zajištění ochrany obyvatelstva

Cíl 2: Rozvoj života v obci
Opatření 2.1: Podpora kultury a společenských událostí
Opatření 2.2: Rozvoj sportovních a volnočasových aktivit
Opatření 2.3: Podpora bytové výstavby
Opatření 2.4: Podpora obchodu, služeb a podnikání v obci

Cíl 3: Kvalitní životní prostředí
Opatření 3.1: Provedení komplexních pozemkových úprav
Opatření 3.2: Obnova a údržba vodních ploch a toků
Opatření 3.3: Obnova a údržba zeleně a veřejných prostranství
Opatření 3.4: Podpora efektivního odpadového hospodářství

Cíl 4: Rozvoj obce
Opatření 4.1: Modernizace a rekonstrukce obecního majetku
Opatření 4.2: Rozvoj efektivní správy a řízení obce
Opatření 4.3: Podpora rozvoje turistického ruchu
Opatření 4.4: Podpora regionálních vazeb obce
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B.3.2 Navržená opatření a aktivity pro cíl 2: Rozvoj života v obci
Opatření 2.1: Podpora kultury a společenských událostí
Popis opatření:
Kulturní a společenský život v obci je významně omezován absencí společenského zařízení, kde by se
daly pořádat i větší kulturní a společenské akce. Také podmínky pro pořádání venkovních akcí nejsou
vyhovující. Jednak chybí vybavení (např. přenosné ozvučení), ale také možnost ochránit návštěvníky
akce v případě nepříznivého počasí nebo naopak za horkých letních dnů – kryté venkovní posezení
(pergola), velkokapacitní stany apod.
Místem pro setkávání občanů různého věků je také Místní lidová knihovna v Bělé u Jevíčka, jejímž
zřizovatelem je obec. Aby knihovna mohla poskytovat své služby a pořádat akce pro různé cílové
skupiny obyvatel, je nutné zajišťovat modernizaci a pořízení jejího vybavení vč. softwaru.
V rámci opatření budou rovněž podporovány kulturní a tradiční akce a společenské události (gratulace
jubilantům, gratulace k narození dítěte, přivítání prvňáčků, …) v obci.
Aktivity, projekty naplňující opatření:
2.1.1. Vybudování společenského zařízení obce včetně opravy stávající části kuželny
2.1.2. Vybavení společenského zařízení obce
2.1.3. Úprava venkovního areálu a pozemků u společenského zařízení obce
2.1.4. Rozšíření a obnova materiálně technického vybavení pro pořádání kulturních akcí
2.1.5. Obnova a doplňování knihovního fondu
2.1.6. Pořízení a modernizace vybavení knihovny – PC, tiskárna, čtečka čárových kódu, čtečka knih,
knihovnický vozík
2.1.7. Pořízení nebo upgrade softwaru potřebného v knihovně (knihovnický systém)
2.1.8. Podpora kulturních a tradičních akcí v obci
2.1.9. Podpora místních tradic a zvyků
2.1.10. Podpora společenských událostí v obci
Realizátor aktivit:

obec

Termín realizace aktivit:

2018 – 2025

Možné zdroje financování:

rozpočet obce
dotace a granty Pardubického kraje
dotace MMR, MK
státní rozpočet
fondy EU – IROP

Indikátory:
Počet uspořádaných kulturních a společenských akcí v obci za rok
Počet koupených nových knih do knihovny
Vybudováno společenské zařízení obce (ANO/NE)
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Cíl 2: Rozvoj života v obci
Opatření 2.4: Podpora služeb a podnikání v obci
Popis opatření:
Jedním ze základních zařízení občanské vybavenosti, které přispívá ke kvalitnímu životu v obci, je
obchod. Vlastníkem budovy obchodu je od 11. 5. 2017 Obec Bělá u Jevíčka, která jej za účelem
provozování prodejny potravin a smíšeného zboží pronajímá soukromníkovi.
K 31. 12. 2017 bylo v obci evidováno celkem 36 podnikatelských subjektů se zjištěnou podnikatelskou
aktivitou.
Cílem opatření je nejen podporovat a rozvíjet obchod, ale také nalézt možné formy podpory pro místní
podnikatele jako je propagace, oslovování místních firem ve veřejných zakázkách apod.
Aktivity, projekty naplňující opatření:
2.4.1. Podpora a rozvoj obecního obchodu
2.4.2. Propagace místních podnikatelů formou inzerce na webových stránkách obce
2.4.3. Propagace podnikatelů, kteří podporují kulturně společenské akce v obci (sponzoring, dary
do tomboly apod.), formou umístění reklam, zveřejňování, poděkování atd.
2.4.4. Propagace formou využívání a doporučení místních výrobků
2.4.5. Zejména v zakázkách malého rozsahu na dodávky a služby při průzkumu trhu či oslovení více
dodavatelů oslovovat i firmy, které mají v obci sídlo
Realizátor aktivit:

obec

Termín realizace aktivit:

2018 – 2025

Možné zdroje financování:

rozpočet obce
soukromé zdroje

Indikátory:
Objem finančních prostředků vynaložených na podporu a rozvoj obecního obchodu (v Kč)
Počet místních podnikatelů získajících zakázku malého rozsahu v obci
Počet podnikatelů zapojených do sponzorování obecních akcí
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B.3.4 Navržená opatření a aktivity pro cíl 4: Rozvoj obce
Opatření 4.1: Modernizace a rekonstrukce obecního majetku
Popis opatření:
Obec Bělá u Jevíčka má ve svém vlastnictví některé budovy, které by potřebovaly stavební opravy.
Jedná se zejména o budovu obecního úřadu, budovu obchodu a dvě hasičské zbrojnice. Při jejich
modernizaci a rekonstrukci by měl být kladen důraz na snížení jejich energetické náročnosti (zateplení
obvodového pláště budov, výměna oken a dveří, nové podlahy, snížení stropů apod.) a zajištění
bezbariérového přístupu. V rámci opatření bude rovněž řešena výstavba budovy technického zázemí
obce.
Aktivity, projekty naplňující opatření:
4.1.1. Rekonstrukce a modernizace budovy obecního úřadu
4.1.2. Rekonstrukce a modernizace budovy obecního obchodu
4.1.3. Výstavba budovy technického zázemí obce
4.1.4. Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Bělé u Jevíčka
4.1.5. Vybavení hasičské zbrojnice v Bělé u Jevíčka
4.1.6. Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Smolné
4.1.7. Vybavení hasičské zbrojnice ve Smolné
4.1.8. Zajištění bezbariérové přístupu do budov v majetku obce
Realizátor aktivit:

obec

Termín realizace aktivit:

2018 – 2025

Zdroje financování:

rozpočet obce
dotace a granty Pardubického kraje
dotace MMR
státní rozpočet
fondy EU – IROP

Indikátory:
Objem finančních prostředků vynaložených na rekonstrukci budovy OÚ (v Kč)
Objem finančních prostředků vynaložených na rekonstrukci budovy obecního obchodu (v Kč)
Provedena výstavba budovy technického zázemí obce (ANO/NE)
Objem finančních prostředků vynaložených na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Bělé u Jevíčka (v Kč)
Objem finančních prostředků vynaložených na rekonstrukci hasičské zbrojnice ve Smolné (v Kč)
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