
















































































































































 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 Harmonogram záměrů obce Bílovice dle strategického 

plánu pro období 2019 - 2025 

 

 



období  

 

strategická oblast náklady akce bez 

DPH/(část v 1 roce) 

váha 

záměru/priorita 

celkové náklady za 

období 

2019 Prodloužení vodovodu Losky 1.Ekonomický rozvoj a kv. 

života/ technická infrastruktura 

1 600 000,-    

2019 Oprava chodníků a prodloužení  VO 

hřbitov II.Etapa 

1.Ekonomický rozvoj a kv. 

života/ technická infrastruktura 

2 492 000,-    

2019 Prodloužení VO Losky 1.Ekonomický rozvoj a kv. 

života/ technická infrastruktura 

673 064,-   

2019 Rekonstrukce sport. areálu u ZŠ 1.Ekonomický rozvoj a kv. 

života/ školství, památky, volný 

čas 

7 450 000,-   

2019 Stavební úpravy a plynová kotelna OÚ 3.Životní prostředí/úspora energie 1 730 400,-   

2019 Snížení energetické náročnosti budov 

MŠ 

3.Životní prostředí/úspora energie 7 850 000,-   

2019 Pstruží stezka 3.Životní prostředí/Podpora 

environmentální výchovy 

100 000,-   

2019 Výkup pozemků za … 4.Rozvoj a propagace 

obce/hledání příležitostí pro 

rozvoj 

2 500 000,- (420 000,-)   

2019 Vytvoření odpočinkových míst 1.Ekonomický rozvoj a kv. 

života/ školství, památky, volný 

čas 

150 000,- (50 000,-)   

2019 Oprava parkoviště a vjezdu na hřbitov 2.Dopravní infrastruktura/ 

motorová doprava 
1 709 000,-   

2019 Pořízení čtyřkolky 1.Ekonomický rozvoj a kv. 

života/ technická infrastruktura 

250 000,-   

 SUMA nákladů za rok 2019    24 324 464,- bez DPH 
2020 Prodloužení vodovodu a MK Kuchyňky 1.Ekonomický rozvoj a kv. 

života/ technická infrastruktura 
4 500 000,- (2 250 000,-
) 

  

2020 Domov pro seniory v Bílovicích 1.Ekonomický rozvoj a kv. 

života/ bydlení a sociální služby 
25 000 000,- 
(12 500 000,-) 

  

2020 Územní plán 1.-4. 800 000,-    

2020 Pořízení multifunkčního vozidla pro 
TSO 

1.Ekonomický rozvoj a kv. 

života/ technická infrastruktura 
1 700 000,-   



2020 MK Nad Floriánkem II.etapa 2.Dopravní infrastruktura/ 

motorová a bezmotorová doprava 
4 027 000,-   

2020 Chodník prům. areál 2.Dopravní infrastruktura/ 

bezmotorová doprava 
1 500 000,-   

2020 Výkup pozemků za … 4.Rozvoj a propagace 

obce/hledání příležitostí pro 

rozvoj 

2 500 000,- (420 000,-)   

2020 Prodloužení vodovodu Čupy 1.Ekonomický rozvoj a kv. 

života/ technická infrastruktura 

1 000 000,-   

2020 Vytvoření odpočinkových míst 1.Ekonomický rozvoj a kv. 

života/ školství, památky, volný 

čas 

150 000,- (50 000,-)   

2020 Nabíjecí stanice pro elektro-kola 1.Ekonomický rozvoj a kv. 

života/ technická infrastruktura 

80 000,- (40 000,-)   

2020 Studna ZŚ 3.Životní prostředí/ochrana 

krajiny 

600 000,-   

 SUMA nákladů za rok 2020    24 887 000,- bez DPH 

2021 Prodloužení vodovodu a MK Kuchyňky 1.Ekonomický rozvoj a kv. 

života/ technická infrastruktura 
4 500 000,- (2 250 000,-
) 

  

  2.Dopravní infrastruktura/ 

motorová doprava 
   

2021 Domov pro seniory v Bílovicích 1.Ekonomický rozvoj a kv. 

života/ bydlení a sociální služby 
25 000 000,- 
(12 500 000,-) 

  

2021 MK Včelary-Čupy I.II.část 1.Ekonomický rozvoj a kv. 

života/ technická infrastruktura 
5 500 000,-   

2021 Výkup pozemků za … 4.Rozvoj a propagace 

obce/hledání příležitostí pro 

rozvoj 

2 500 000,- (420 000,-)   

2021 Rozvoj cyklostezek 2.Dopravní infrastruktura/ 

bezmotorová doprava 
2 500 000,- (500 000,-
) 

  

2021 Víceúčelové kulturní zařízení 1.Ekonomický rozvoj a kv. 

života/ školství, památky, volný 

čas 

20 - 25 mil. kč 
(12,5mil kč) 

  

2021 Prodloužení vodovodu Chmelnice II 1.Ekonomický rozvoj a kv. 

života/ technická infrastruktura 
1 000 000,-   



2021 Vytvoření odpočinkových míst 1.Ekonomický rozvoj a kv. 

života/ školství, památky, volný 

čas 

150 000,- (50 000,-)   

2021 Nabíjecí stanice pro elektro-kola 1.Ekonomický rozvoj a kv. 

života/ technická infrastruktura 

80 000,- (40 000,-)   

2021 Výstavba komunitní kompostárny 3.Životní prostředí/odpadové 

hospodářství 

400 000,- (200 000,-)   

 SUMA nákladů za rok 2021    34 960 000,- bez dph 

2022 víceúčelové kulturní zařízení 1.Ekonomický rozvoj a kv. 

života/ školství, památky, volný 

čas 

20 - 25 mil. kč 
(12,5mil kč) 

  

2022 rekonstrukce kanceláří OÚ 1.Ekonomický rozvoj a kv. 

života/ školství, památky, volný 

čas 

2 500 000,- 
(1 250 000,-) 

  

2022 rozvoj cyklostezek 2.Dopravní infrastruktura/ 

bezmotorová doprava 
2 500 000,- (500 000,-
) 

  

2022 Výkup pozemků za … 4.Rozvoj a propagace 

obce/hledání příležitostí pro 

rozvoj 

2 500 000,- (420 000,-)   

2022 MK ke hřišti 1.Ekonomický rozvoj a kv. 

života/ technická infrastruktura 
3 000 000,-   

2022 rekonstrukce el. rozvodů ZŠ 1.Ekonomický rozvoj a kv. 

života/ školství, památky, volný 

čas 

6 000 000,- 
(2 000 000,-) 

  

2022 Obnova třešňového sadu 3.Životní prostředí/ochrana 

krajiny 
200 000,- (50 000,-)   

2022 Výstavba komunitní kompostárny 3.Životní prostředí/odpadové 

hospodářství 

400 000,- (200 000,-)   

2022 Studna Včelary 3.Životní prostředí/ochrana 

krajiny 

600 000,-   

2022 Rekonstrukce hrobek rodiny Logothetti 1.Ekonomický rozvoj a kv. 

života/ školství, památky, volný 

čas 

400 000,-   

 SUMA nákladů za rok 2022    20 920 000,- bez DPH 



2023 Rekonstrukce kanceláří OÚ 1.Ekonomický rozvoj a kv. 

života/ školství, památky, volný 

čas 

2 500 000,- 
(1 250 000,-) 

  

2023 Rozvoj cyklostezek 2.Dopravní infrastruktura/ 

bezmotorová doprava 
2 500 000,- (500 000,-
) 

  

2023 Výkup pozemků za … 4.Rozvoj a propagace 

obce/hledání příležitostí pro 

rozvoj 

2 500 000,- (420 000,-)   

2023 MK k vodojemu 1.Ekonomický rozvoj a kv. 

života/ technická infrastruktura 
??????   

2023 rekonstrukce el. rozvodů ZŠ 1.Ekonomický rozvoj a kv. 

života/ školství, památky, volný 

čas 

6 000 000,- 
(2 000 000,-) 

  

2023 pořízení CAS 1.Ekonomický rozvoj a kv. 

života/ technická infrastruktura 
6 201 000,- 
(2 067 000,-) 

  

2023 Obnova třešňového sadu 3.Životní prostředí/ochrana 

krajiny 
200 000,- (50 000,-)   

 SUMA nákladů za rok 2023    6 287 000,- bez DPH 

2024 rozvoj cyklostezek 2.Dopravní infrastruktura/ 

bezmotorová doprava 
2 500 000,- (500 000,-
) 

  

2024 Výkup pozemků za … 4.Rozvoj a propagace 

obce/hledání příležitostí pro 

rozvoj 

2 500 000,- (420 000,-)   

2024 MK Chmelnice 1.Ekonomický rozvoj a kv. 

života/ technická infrastruktura 
3 000 000,-   

2024 rekonstrukce kotelny ZŠ 3.Životní prostředí/úspora energie 2 000 000,-   

2024 rekonstrukce el. rozvodů ZŠ 1.Ekonomický rozvoj a kv. 

života/ školství, památky, volný 

čas 

6 000 000,- 
(2 000 000,-) 

  

2024 rekonstrukce smuteční síně 1.Ekonomický rozvoj a kv. 

života/ technická infrastruktura 
2 500 000,-   

2024 pořízení CAS 1.Ekonomický rozvoj a kv. 

života/ technická infrastruktura 
6 201 000,- 
(2 067 000,-) 

  

2024 Obnova třešňového sadu 3.Životní prostředí/ochrana 

krajiny 
200 000,- (50 000,-)   

 SUMA nákladů za rok 2024    12 537 000,- 



 2025 rozvoj cyklostezek 2.Dopravní infrastruktura/ 

bezmotorová doprava 
2 500 000,- (500 000,-
) 

  

2025 Výkup pozemků za … 4.Rozvoj a propagace 

obce/hledání příležitostí pro 

rozvoj 

2 500 000,- (420 000,-)   

2025 pořízení CAS 1.Ekonomický rozvoj a kv. 

života/ technická infrastruktura 
6 201 000,- 
(2 067 000,-) 

  

2025 Obnova třešňového sadu 3.Životní prostředí/ochrana 

krajiny 
200 000,- (50 000,-)   

 SUMA nákladů za rok 2025    3 037 000,- 

      

 CELKEM NAPLÁNOVÁNO INVESTIC    ZA 126 952 464,- BEZ 
DPH 



   

Příloha č. 2 

 

PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ 

 

Vážení občané,  

 

dovolujeme si vás oslovit s žádostí o vyplnění dvou níže uvedených otázek v rámci průzkumu 

veřejného mínění v souvislosti s přípravou Strategického rozvojového dokumentu obce 

Bílovice. Prosím, věnujte chvíli času k zodpovězení uvedených otázek:  

 

Otázka č. 1: Jaké investice považujete v obci za důležité?  

 Multifunkční dům,   

 hřiště u ZŠ,   

 dům s pečovatelskou službou,   

 výstavba nových místních komunikací a rekonstrukce stávajících místních komunikací,   

 oprava smuteční síně,   

 rekonstrukce interiéru obecního úřadu,   

 rozšíření vodovodní sítě,   

 jiné.  

 

Otázka č. 2: Považujete investice v obci v posledních letech za uspokojivé?  

 ANO  

 NE  

 

 

Děkujeme Vám za zodpovězení otázek v rámci průzkumu veřejného mínění a za čas, který 

jste tomu věnovali.   

 

Pracovní skupina k přípravě Strategického rozvojového dokumentu obce Bílovice  

 

 

 



Příloha č.3 

 

Vážené přátelé,  

 

naše obec začala v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit 
priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Strategie nám umožní 
lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na 
uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit Vaši situaci a Vaše 
podnikatelské potřeby.  

Obracíme se proto na Vás s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky 
průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje 
budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete průběžně informováni.  

Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem. 

     

               místostarosta obce Bílovice      

 

 

1. Název podniku:  

…………………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 

 
2. Jak dlouho podnik v obci působí:   ……………………………………………………………………………… 

 
3. Zaměření činnosti/výroby (stručný popis):  

………………………………………………………………...………............................................................……………………… 

…...…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………….… 

 
4. Celkový počet zaměstnanců a jeho vývoj (vždy k 1. 1.):            

2013: ………      2014: ………      2015: ………      2016: ………      2017: ……… 2018:………. 

Jaké množství Vašich zaměstnanců je obyvateli obce (stačí odhad):  ................. 

 
5. Jaké jsou vaše plány na nejbližších 5 let? 

 ano ne nevím 

1  rozšíření výroby / služeb v rámci stávající činnosti 1 2 3 

2  rozšíření výroby / služeb do jiné činnosti 1 2 3 

3  rozšíření působnosti firmy do dalších míst mimo obec 1 2 3 

4  rekonstruovat současné objekty či zařízení 1 2 3 

5  zahájit výstavbu nových objektů či zařízení 1 2 3 

6  koupit další nemovitost 1 2 3 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE OBCE 
– podnikatelé 



Příloha č.3 

7  pronajmout další nemovitost 1 2 3 

8  přemístit firmu mimo obec 1 2 3 

9  odprodat nepotřebné nemovitosti 1 2 3 

 
6. Předpokládáte, že budete v budoucnosti nabírat nové zaměstnance? 

1. ano 
2. ne 
3. nedovedu posoudit 

 
7. Co pokládáte za největší překážky rozvoje Vašeho podniku (zvolte max. 3 možnosti)?  

1. obtížné získávání úvěrů           6. nedostatek kvalifikovaných pracovníků 
2. vysoké zadlužení              7. druhotná platební neschopnost 
3. silná konkurence             8. administrativní bariéry 
4. pokles poptávky             9. špatné napojení na technickou infrastrukturu 
5. špatná dopravní infrastruktura     10. Jiné: ............................................................. 
 
8. Můžete nabídnout zájemcům volné plochy a objekty v areálu podniku?  

1. ano                    •      2. ne                                          

Pokud ANO, jaké: …………………...................…………….………......…………………….....…………………..............…… 
 
9. Je pro Váš podnik důležitá nebo zajímavá spolupráce s obcí? 

1. ano                    •      2. ne                                           

Pokud ANO, co očekáváte od obce, příp. co v současnosti nejvíce postrádáte?  

.......……….…………...…….…..………………………………………………………………………………………………………………….… 

Pokud ANO, co můžete Vy nabídnout obci?  

……....................………………………… ………………………………………………………………......................………………... 

Pokud NE, z jakého důvodu? 

...……….....................………………………………………………………………………...................………………………………... 
 
10. Jaké investiční či neinvestiční akce by měla obec v nejbližší době z hlediska rozvoje vašeho 
podnikání uskutečnit?  

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
 
Vaše další náměty, připomínky, komentáře: 

 

 

Děkujeme za vyplnění. 

Vyplněné dotazníky odevzdejte, prosím, na obecním úřadě nebo odešlete zpět elektronicky. 


