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ÚVOD
Základním plánovacím dokumentem, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
je program rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Česká právní úprava se nevěnuje nijak
významně vymezení struktury, obsahu ani procesu vytváření koncepčních dokumentů regionálního
rozvoje. Zákon o obcích užívá termín program rozvoje obce [§ 84 odst. 2 písm. a)], resp. program
rozvoje města [termín je použit v § 130 písm. g) a v § 131 písm. a)] v souvislosti s úpravou vztahů mezi
statutárními městy a jejich městskými obvody a částmi v rámci statutu města a oprávněním městských
obvodů a částí vyjadřovat se k programu rozvoje města jako celku.
Program rozvoje obce formuluje představy o budoucnosti obce spolu s činnostmi, které vedou
k naplnění dohodnutých představ. Program rozvoje obce:
●

●
●
●
●
●
●
●

zachycuje hlavní problémy a předpoklady rozvoje obce a formuluje možná řešení – umožňuje
tak komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání finančních a
personálních kapacit obce i celkového potenciálu obce,
je podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech,
slaďuje představy jednotlivých subjektů o rozvoji obce – slouží tak k prevenci budoucích sporů
a zajišťuje kontinuitu rozvoje,
podporuje vytvoření platformy spolupráce různorodých subjektů v obci tak, aby byl využit
potenciál lidí i organizací působících v obci,
zvyšuje šance získat finanční prostředky z vnějších zdrojů (z veřejných dotací, ze soukromého
sektoru),
je podkladem pro cílený a zdůvodněný územní průmět rozvojových aktivit v územním plánu,
je marketingovým nástrojem, který slouží k propagaci cílů obce a zvyšuje její
konkurenceschopnost,
je nástrojem koordinace rozvoje v širším území (reflexe rozvojových záměrů okolních obcí,
zohlednění vazeb jednotlivých programů rozvoje obcí).

Hlavní motivací obce k vytvoření Programu rozvoje obce Horní Loděnice na období let 2021–2027 je
efektivně dosáhnout stanovených cílů a lépe využít finančních, personálních a jiných zdrojů.
Program rozvoje obce Horní Loděnice byl vytvářen v průběhu roku 2020 na sedmileté plánovací období
2021–2027. Zpracovatelem byl autorský kolektiv pracovníků Mikroregionu Šternbersko. Hlavním
řešitelem za obec byl starosta Gustav Repaň. Program rozvoje obce je zpracován v souladu
s metodikou Ministerstva pro místní rozvoj ČR vydanou pro potřeby tvorby rozvojových dokumentů
obcí (v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ METODICKÁ PODPORA TVORBY
ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ OBCÍ).
Program rozvoje obce byl zpracován s podporou projektu s názvem Podpora strategického řízení obcí
a
moderní
komunikace
s veřejnou
správou
na
území
Šternberska,
reg.
č.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010043.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 Charakteristika obce
1. Území
Identifikační údaje obce
Oficiální název:

Horní Loděnice

Sídlo Obecního úřadu:

Horní Loděnice č. p. 114, 783 05 Horní Loděnice

IČ / DIČ:

00849499 / CZ00849499

Obec s rozšířenou působností:

Šternberk

Okres (NUTS 4):

Olomouc

Kraj (NUTS3):

Olomoucký

Vyšší územně správní celek (NUTS2):

Střední Morava

Katastrální plocha:

18,19 km2

Počet bydlících obyvatel:

333 (k 1. 1. 2020)

Nadmořská výška:

543 m n. m.

Zeměpisné souřadnice (WGS-84):

49°46′16″ s. š., 17°22′38″ v. d.

E-mailová adresa:

ouhlodenice@cmail.cz

WWW stránky:

https://www.hornilodenice.cz/
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Poloha a území
Obec Horní Loděnice leží v okrese Olomouc na hranici dvou SO ORP (Šternberk a Bruntál). Spadá pod
správu obce s rozšířenou působností Šternberk. Cestní vzdálenost do Šternberka je přibližně 12 km a
trvá 12 minut. Do Moravského Berouna je to 5,5 km a například do Uničova je to již 27 km a 30 minut
jízdy. Od Olomouce je obec Horní Loděnice vzdálena téměř 30 km, tedy do cca 30 minut jízdy). Obcí
prochází silnice I. třídy č. 46 (Šternberk–Opava), která zajišťuje dobré spojení s ostatními obcemi, avšak
přináší externality v podobě zvýšené dopravní intenzity a s tím spojeným zvýšeným hlukem a zvýšeným
rizikem nehod. Horní Loděnice má dvě místní části a zároveň katastrální území – Horní Loděnice a Nové
Dvorce.
Tab. 1: Vzdálenost obce Horní Loděnice od vybraných středisek

vzdušná (km)

Vzdálenost
silniční (km)

časová

Moravský Beroun

5,4

5,5

5 min

Šternberk

7,4

11,7

12 min

Uničov
Bruntál
Olomouc

18,5
25,3
21,5

26,8
26,8
28,6

29 min
26 min
30 min

Brno

85,0

108,1

1 h 21 min

Praha

215,0

310,9

3 h 8 min

Středisko

Zdroj: mapy.cz; vlastní zpracování

Obec Horní Loděnice sousedí se šesti obcemi, z toho je pět v SO ORP Šternberk a jedna v SO ORP
Bruntál (Dětřichov nad Bystřicí). Nejdelší hranice sdílí obec Horní Loděnice právě na severozápadě
s místní částí Šternberka, a to s Dalovem (6,0 km) a s městem Moravský Beroun na východě (5,7 km).
Třetí nejdelší hranici má Horní Loděnice s obcí Lipina (5,1 km). Nejkratší hranici má obec Horní Loděnice
společnou s obcí Dětřichov nad Bystřicí (1,9 km).
Tab. 2: Sousední obce s obcí Horní Loděnice

Název obce
Dětřichov nad Bystřicí
Moravský Beroun
Hraničné Petrovice
Těšíkov (Šternberk)
Lipina
Dalov (Šternberk)

SO ORP
Bruntál
Šternberk
Šternberk
Šternberk
Šternberk
Šternberk

Délka hranice (km)
1,9
5,7
3,0
1,5
5,1
6,0

Poloha hranice
severní
východní
jižní
jižní
západní
západní, severní

Zdroj: ČÚZK; vlastní zpracování

V katastru obce o rozloze 18,19 km2 byla vyčleněna 2 katastrální území, a sice Horní Loděnice a Nové
Dvorce, a 2 stejnojmenné základní sídelní jednotky. Vzhledem k poloze obce v oblasti Nízkého Jeseníku
je reliéf poměrně výrazně členitý a má střední nadmořskou výšku 543 m n. m. Na území obce zasahuje
území přírodního parku Sovinecko a nejvyšší kóta je bezejmenný vrchol severovýchodně od intravilánu
obce s nadmořskou výškou 607 m. Intravilán obce se soustředí podél hlavní dopravní osy I/46. Obcí
protéká Trusovický potok a nachází se zde Loděnický rybník.
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Obr. 1: Geografická poloha obce Horní Loděnice v rámci ČR a okresu a katastrální území obce Horní Loděnice
Zdroj: ArcČR© 2016; vlastní zpracování

Z celkové rozlohy 1819,6 ha tvoří největší podíl zemědělská půda (70,9 %; 1290,7 ha). Zemědělská půda
je ze z poloviny zastoupena trvale travními porosty (48,6 %, 627,5 ha) a ze druhé poloviny (51,2 %;
660,3 ha). Zahrady a ovocné sady tvoří 0,2 % (2,9 ha) ze zemědělské půdy. Necelých 20 % z rozlohy
obce Horní Loděnice tvoří lesy (360,1, ha). Zastavěné plochy mají rozlohu 10,0 ha a vodní plochy 17,5
ha.

Zemědělská půda

Tab. 3: Struktura půdního fondu v obci Horní Loděnice v roce 2017
Využití půdy
Zastavěné plochy
Vodní plochy
Lesní půda
Ostatní plochy

Celková výměra

Druh zemědělské půdy

rozloha v ha

podíl v %

Orná půda

660,3

51,2

Trvalé travní porosty

627,5

48,6

2,9
1290,7

0,2
100,0

Zahrady a ovocné sady
Celkem zemědělská půda

Rozloha v ha
10,0
17,5
360,1
141,3

Podíl v %
0,5
1,0
19,8
7,8

1290,7

70,9

1819,6
100,0
Zdroj: ČSÚ, územně analytické podklady SO ORP Šternberk 2017; vlastní zpracování
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Obr. 2: Struktura využití půdy v obci Horní Loděnice v roce 2017
Zdroj: ČSÚ, územně analytické podklady SO ORP Šternberk 2017; vlastní zpracování

Historické souvislosti
Obec Horní Loděnice (něm. Deutsch Lodenitz) je poprvé zmiňována v listině z roku 1296, a to jako
hornická osada vzniklá kvůli těžbě místní železné rudy ležící při potoku Loděnice (Trusovický potok).
Osídlení leželo na pomezí panství hradu Šternberk a kláštera Hradisko, ale již od roku 1407 patřila obec
plně do šternberského panství. Ve středověku se v okolí nacházely také obce Loděnička a Zezule, které
však zanikly. V poslední třetině 18. století byl v obci vystavěn klasicistní farní kostel sv. Isidora, který je
dominantou obce dodnes a do jehož farnosti tehdy spadaly čtyři přifařené obce.
Se vznikem obecních samospráv v roce 1850 se Horní Loděnice staly samostatnou obcí v politickém a
soudním okrese Šternberk. V okolí se od středověku až do roku 1879 těžila železná ruda a v katastru
obce se také těžil kámen v několika kamenolomech. V obci se nacházela družstevní mlékárna, pošta,
pekárna, cihelna, pila, větrný mlýn a dva vodní mlýny. Jeden z nich, tzv. Dolní Mlýn v Bělkovickém údolí,
byl zbourán až v padesátých letech 20. století.
Ještě v roce 1869 měla obec téměř tisíc obyvatel (celkem 984), v roce 1930 pak 778. Z nich byli pouze
dva obyvatelé české národnosti a zbývající národnosti německé. Po druhé světové válce byli původní
obyvatelé vysídleni a vesnice byla dosídlena z českého vnitrozemí. V roce 1950 pak žilo v obci pouze
305 obyvatel a počet obyvatel se od té doby až do současnosti pohyboval mezi 300 a 400 obyvateli.
Roku 1949 byly k obci připojeny sousední Nové Dvorce, v letech 1979–1991 byla obec součástí
města Šternberka, od té doby je znovu samostatnou obcí.
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2. Obyvatelstvo
Populační vývoj
K 1. 1. 2020 žilo v obci Horní Loděnice 333 obyvatel. Svým počtem obyvatel se řadí do kategorie
menších obcí. Nebylo tomu však vždy. Při prvním moderním sčítání lidu roce 1869 zde žil necelý tisíc
obyvatel (984 obyvatel) a následující roky docházelo k patrnému, ale zároveň jen pozvolnému úbytku.
V obci tvořilo většinový podíl německé obyvatelstvo. Po tzv. odsunu Němců po 2. světové válce tedy
výrazně poklesl počet obyvatel, který nebyl dostatečně kompenzován dosídlením českých obyvatel.
V roce 1930 v obci žilo 778 obyvatel, v roce 1950 jich zde již bydlela méně než polovina (39,2 %)
zahrnující 305 obyvatel. Při následujících dvou sčítáních (v roce 1961 a 1970) se počet obyvatel mírně
zvýšil na 376 respektive 386 obyvatel. Dále počet obyvatel opět poklesl na poválečnou úroveň (309
obyvatel) a na této úrovni se s menšími odchylkami drží až do sčítání lidu v roce 2011. Vývoj počtu
domů v obci se do konce 2. světové války držel na relativně stabilní úrovni okolo 130 domů. Výjimku
tvoří provedené sčítání v roce 1930, kdy počet obydlí stoupl na 155 domů. Odsunutí německého
obyvatelstva se však výrazně projevilo i u vývoje počtu domů v obci. Při sčítání v roce 1950 bylo
zaznamenáno ještě 134 domů. Během následujících deseti let se však jejich počet snížil téměř na
polovinu (55,2 % domů). Konkrétně zde bylo evidováno 74 domů. Od tohoto roku (1961) se počet
domů drží opět na relativně stabilní úrovni.

POČET OBYVATEL A DOMŮ
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Obr. 3: Vývoj počtu obyvatel a domů v obci Horní Loděnice v letech 1869–2011
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů, Historický lexikon obcí, ČSÚ; vlastní zpracování

Vývoj počtu obyvatel v posledních letech je znázorněn na obr. 4 a 51. V prvních letech samostatné
České republiky (1993–1995) se počet obyvatel Horní Loděnice nepatrně snižoval (z 294 na 289
obyvatel). Následně počet obyvatel neustále narůstal a v roce 2000 zde žilo již 348 obyvatel. V dalších
letech meziročně docházelo k nárůstům i poklesům, které byly podobně ovlivňovány přirozeným i
migračním přírůstkem/úbytkem. Přírůstky však převažovaly, a proto v roce 2010 dosáhl počet obyvatel
maxima sledovaného období (362 obyvatel). Od roku 2010 počet obyvatel v Horní Loděnici mírně
1

V číslech o počtu obyvatel je nesoulad v datech ze SLDB a z průběžné statistiky. Zřejmě došlo k chybě při sčítání.
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klesal. V letech 2014 až 2020 jsou patrné relativně velké meziroční rozdíly, které byly ovlivněny
změnami migračního salda (rozdíl přistěhovalých a vystěhovalých). Naopak poměrně malý vliv na vývoj
počtu obyvatel měl přirozený přírůstek/úbytek, který meziročně nepřesáhl hranici 5 obyvatel. Vývoj
v posledních letech lze charakterizovat jako poměrně stabilní, křivka nemá dlouhodobě vzestupnou ani
sestupnou tendenci. Počet obyvatel v obci se v tomto období let 2014 až 2020 pohyboval na úrovni
okolo 335 obyvatel.
380
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Obr. 4: Vývoj počtu obyvatel v obci Horní Loděnice v letech 1993–2020 (stav k 1. 1.)
Zdroj: Databáze demografických údajů za obce ČR; vlastní zpracování
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Obr. 5: Vývoj přirozené a mechanické měny obyvatelstva v obci Horní loděnice v letech 2005–2019
Zdroj: Databáze demografických údajů za obce ČR; vlastní zpracování
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V tab. 4 jsou uvedeny absolutní hodnoty počtu narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých
v pětiletých obdobích v letech 1993–2017 a v dvouletém období posledních let 2018–2019. Během
celého zkoumaného období probíhala obměna obyvatel více migrační formou (přistěhovalí a
vystěhovalí) oproti přirozené formě (narození a zemřelí). Od roku 1993 do roku 2019 se z obce
vystěhovalo 334 obyvatel a naopak 345 obyvatel se přistěhovalo. Jednotlivá pětiletá období vykazují
značně rozdílné hodnoty. Například v období 1993–1997 migrační přírůstek představoval 15 obyvatel.
V období let 2013–2017 naopak došlo k migračnímu úbytku o 21 obyvatel. Výkyvy se v jednotlivých
pětiletých obdobích poměrně vyvažují, proto za celé období migrační přírůstek činil pouze 11 obyvatel.
Za stejné období dosahovaly celkové počty narozených a zemřelých obyvatel výrazně menších hodnot
(118 narozených a 70 zemřelých). Přesto byl přirozený přírůstek vyšší (39 obyvatel), ve většině
pětiletých období docházelo k přirozeným přírůstkům. Lze tedy konstatovat, že celkově vývoj obyvatel
v období 1993 až 2019 více ovlivnil přirozený přírůstek než ten migrační. Tabulka je dále doplněna údaji
o sňatcích a rozvodech. Během celého období došlo ke 49 sňatkům a 16 rozvodům, což je průměrně
1,8 sňatku a 0,6 rozvodu za rok. Vliv sňatků a rozvodů neměl výraznější vliv na migrační
přírůstek/úbytek.
Tab. 4: Vybrané ukazatele dynamiky obyvatelstva v obci Horní Loděnice letech 1993–2019
Období

Přirozený
Migrační Celkový
Narození Zemřelí přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí přírůstek přírůstek

1993–1997

22

9

13

60

45

1998–2002
2003–2007

27

7

11

82

26

18

8

76

2008–2012

25

17

8

2013–2017

13

16

2018–2019

5

3

118

70

Celkem

Sňatky

Rozvody

15

28

5

2

77

5

16

10

4

66

10

18

12

1

37

40

-3

5

11

6

-3

49

70

-21

-24

6

3

2

41

36

5

7

5

0

39

345

334

11

50

49

16

Zdroj: Databáze demografických údajů za obce ČR; vlastní zpracování
Věková struktura
V Horní Loděnici žilo 333 obyvatel (k 1. 1. 2020). Tento počet byl tvořen 177 muži (53,2 %) a 156 ženami
(46,8 %). Mírně tedy převažoval podíl mužů. Průměrný věk všech obyvatel dosahoval 38,4 let. Z toho
byl ženský průměrný věk (40,1 let) o více jak 3 roky vyšší než u mužů (36,9 %). Obec Horní Loděnice je
poměrně „mladou obcí“. Vyšší přirozené přírůstky v posledních letech způsobily, že podíl dětské složky
tvoří téměř pětinu (19,2 %) ze všech obyvatel. Oproti tomu senioři tvoří 13,5 %. Index stáří je tím pádem
velmi nízký a výrazně se odlišuje od průměru okolních obcí i celé ČR, kdy dosahuje hodnoty 69, což
znamená, že na každých 100 dětí připadá pouze 69 seniorů. Produktivní složka populace, tedy
obyvatelé ve věku 15–64 let, tvoří 67,3% podíl na celkové populaci obce. Index ekonomického zatížení
je opět nižší než průměr obcí v okresu i celé ČR, což je opět pozitivní. Demografický ukazatel věková
struktura je v obci Horní Loděnice na dobré úrovni a obec má šanci toto využít pro svůj budoucí rozvoj.
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13,5 %

19,2 %

67,3 %

0–14

15–64

65+

Obr. 6: Věková struktura obyvatel obce Horní Loděnice ke 31. 12. 2019
Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ; vlastní zpracování
Tab. 5: Vybrané charakteristiky věkové struktury obce Horní Loděnice
SO ORP
Charakteristiky
Horní Loděnice
Šternberk
0–14
19,2
15,9
Podíl obyvatel ve věku (%) 15–64

Okres Olomouc

ČR

16,1

15,7

57,3

65,1

64,8

65

65+

13,5

18,9

19,1

19,2

muži

35,8

40,6

40,5

40,8

ženy

39,9

43,2

43,5

43,6

celkem

37,7

41,9

42,1

42,2

Index stáří2

69,2

118,8

118,6

122,1

Index ekonomické závislosti I3

28,6

24,5

24,9

24,2

Index ekonomické závislosti II4

19,8

29,1

29,5

29,6

Index ekonomického zatížení5

48,5

Průměrný věk

53,6
54,4
53,8
Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ; vlastní výpočty

Index stáří vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel ve věku 65 let a více na 100 dětí ve věku 0–14 let.
Index ekonomické závislosti I vyjadřuje počet dětí ve věku 0–14 let na 100 osob ve věku 15–64 let.
4 Index ekonomické závislosti II udává počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 15–64 let.
5
Index ekonomického zatížení znázorňuje počet dětí ve věku 0–14 let a počet obyvatel ve věku 65 a více let na 100 osob ve
věku 15–64 let.

2
3
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Na věkové pyramidě (obr. 7) lze vidět, že nejvíce je zastoupeno obyvatelstvo v kategorii 40–44 let (35
obyvatel – 21 mužů a 14 žen). Za pozitivní je možné považovat poměrně silnou základnu dětí nad 5 let.
Dále pak velké zastoupení produktivní generace a menší podíl postproduktivních obyvatel. Naopak za
negativní lze považovat nízký počet dětí do 4 let. Další dětské kategorie a kategorie produktivních
obyvatel vykazují určitou stacionárnost, počet obyvatel v jednotlivých kategoriích je velmi podobný.
V předproduktivní a produktivní kategorii převládá mužské pohlaví. V kategorii nad 65 let pak mají vyšší
zastoupení ženy.
80–84

1

74–79

6

5

70–74

10
11

3

65–69

9

60–64

7

3

55–59

5

13

50–54

12
11

9

45–49

12

40–44

14

21

35–39

11
10
11

15
15

30–34

25–29

13
12

20–24
15–19

13
12
13

8

10–14

12

5–9

8

17

0–4

6

7
25

20

15

10

5

0
Muži

5

10

15

20

25

Ženy

Obr. 7: Věková pyramida obce Horní Loděnice ke 31. 12. 2019
Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ; vlastní zpracování

Vzdělanostní struktura
Vzdělanostní struktura obyvatel obce se dle SLDB 2011 značně lišila od vzdělanostní struktury okresu
Olomouc i SO ORP Šternberk. Více než třetina obyvatel (36,8 %) měla dokončeno pouze základní
vzdělání. Tento podíl se značně lišil od průměrů za vyšší územní jednotky. Výrazně nižších hodnot
dosahoval podíl v rámci okresu (18,1 % obyvatel), stejně jako v SO ORP Šternberk (23,7 % obyvatel).
Největší část obyvatel (41 %) patřila do kategorie SŠ bez maturity. I v tomto případě byl podíl v obci
vyšší než průměr okresu (33,8 %) a ORP (37,9 %). Naopak poměrně malá část obyvatel dokončila SŠ
s maturitou nebo VOŠ (18,4 % obyvatel). Ve vyšších územních jednotkách se tento podíl lišil více než o
deset procentních bodů (průměr okresu 33,1 % a průměr za ORP 29,4 %). Podprůměrný podíl patřil též
vysokoškolsky vzdělaným obyvatelům. V obci tito obyvatelé tvořili 3,8 %, přitom průměrně v okresu
Olomouc tito lidé tvořili 15 % a v rámci SO ORP Šternberk do této kategorie patřilo 9 % obyvatel.
Vzdělanostní vyspělost obce lze vyjádřit tzv. syntetickým ukazatelem vzdělanosti (viz tab. 6), který
umožňuje porovnání s jinými početně většími územními jednotkami. Ukazatel v obci Horní Loděnice
dosahoval hodnoty 1,89, což bylo podprůměrné v rámci okresu (2,45) i v rámci ORP (2,24). Kvalitativně
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nižší celková vzdělanostní struktura předpokládá nižší potenciál rozvoje obce, menší možnosti
podnikání a zapojení občanů do veřejného dění v obci.
3,8 %
18,4 %
36,8 %

41,0 %

ZŠ

SŠ bez maturity

SŠ s maturitou

VŠ

Obr. 8: Vzdělanostní struktura obyvatel obce Horní Loděnice dle výsledků SLDB 2011
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, ČSÚ; vlastní zpracování
Tab. 6: Porovnání vzdělanostní struktury obyvatel obce Horní Loděnice s SO ORP Šternberk a okresem Olomouc
Obec Horní Loděnice
SO ORP Šternberk
Okres Olomouc
Úroveň vzdělání
abs. počet rel. počet (%) abs. počet rel. počet (%)
abs. počet
rel. počet (%)
Základní vzdělání
86
36,8
4 560
23,7
34 541
18,1
SŠ bez maturity
96
41,0
7 299
37,9
64 387
33,8
SŠ s maturitou +
VOŠ
43
18,4
5 671
29,4
63 040
33,1
Vysokoškolské
9
3,8
1 744
9,0
28 518
15,0
Syntetický
ukazatel
vzdělanosti
1,89
2,24
2,45
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, ČSÚ; vlastní zpracování

Spolková činnost
V obci působí pouze jeden spolek, a to FK Horní Loděnice, z. s. K 1. 1. 2020 měl klub 30 členů.
V posledních letech členská základna mírně roste vzhledem k akvizici nových hráčů a zlepšení reputace
a povědomí klubu u občanů. Mezi uskutečňované aktivity patří pochopitelně hlavně zápasy a tréninky
fotbalu, pořádání turnajů a sportovních dnů. Do budoucna klub plánuje založení dorosteneckého
družstva a větší zapojení mládeže. Podmínky pro svou činnost hodnotí jako dobré a spolupráci s obcí
také jako dobrou. Potenciál pro zlepšení klub vidí v lepší komunikaci a transparentnosti financování a
příspěvků. Do budoucna od obce klub očekává poskytnutí příspěvků na provoz, investice do zázemí a
finanční participaci na společenských a kulturních akcích. Klub v současnosti nejvíce postrádá koncept
rozvoje sportovní a kulturní činnosti v obci a od toho odvíjecí se spolupráci mezi obcí a klubem. Mezi
investiční akce, které by měla obec v následujících letech realizovat, klub doporučuje: multifunkční
hřiště s umělým povrchem, rekonstrukci šaten a sprch, regeneraci povrchu hřiště, zlepšení dopravní
infrastruktury pro automobily, ale především chodce. Klub může obci nabídnout pomoc formou brigád,
společenské akce a možnost sportu pro občany obce.
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3. Hospodářství
Ekonomická situace
Tab. 7: Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti v obci Horní Loděnice ke 31. 12. 2019

Registrované
podniky

Odvětví ekonomické činnosti
A Zemědělství, lesnictví, rybářství
B–E Průmysl celkem
F Stavebnictví
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel
H Doprava a skladování
I Ubytování, stravování a pohostinství
J Informační a komunikační činnosti
K Peněžnictví a pojišťovnictví
L Činnosti v oblasti nemovitostí
M Profesní, vědecké a technické činnosti
N Administrativní a podpůrné činnosti
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
P Vzdělávání
Q Zdravotní a sociální péče
R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
S Ostatní činnosti
X Nezařazeno
Celkem

Podniky se
zjištěnou aktivitou
12
13
10

7
6
6

4
1
3
0
0
3
2
0
1
0
0
1
3
0
55

1
1
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
2
0
27

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ; vlastní zpracování

V obci Horní Loděnice bylo ke 31. 12. 2019 celkově registrováno 55 podniků. Zhruba v polovině z nich
(49,1 %) byla zjištěna aktivita. Největší množství podniků působí v odvětví A Zemědělství, lesnictví,
rybářství (7 podniků se zjištěnou aktivitou). Dále byla početněji zastoupena odvětví B–E Průmysl
celkem a F Stavebnictví (6 podniků se zjištěnou aktivitou). 2 podniky se zjištěnou aktivitou patřily do
odvětví I Ubytování, stravování a pohostinství. Žádné z dalších odvětví ekonomické činnosti již
nezahrnovalo více jak jeden podnik se zjištěnou aktivitou.
Tab. 8: Podnikatelské subjekty podle právní formy v obci Horní Loděnice ke 31. 12. 2019

Právní forma
Fyzické osoby
Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona
Fyzické osoby podnikající dle jiného než živnostenského
zákona
Zemědělští podnikatelé
Právnické osoby
Obchodní osoby
Akciové společnosti
Družstva
Celkem

Registrované Podniky se
podniky
zjištěnou aktivitou
42
18
41
17
0
1
13
6
0
0
55

0
1
9
6
0
0
27

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ; vlastní zpracování

15
Program rozvoje obce Horní Loděnice na období 2021–2027

CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010043.
Podpora strategického řízení obcí a moderní
komunikace s veřejnou správou na území
Šternberska.

V obci Horní Loděnice bylo ke 31. 12. 2019 registrováno celkově 55 podniků a zhruba v polovině z nich
byla zjištěná aktivita (49,1 %). Většinu (76,4 %) z registrovaných podniků tvořily fyzické osoby,
konkrétně šlo o 42 subjektů. Z nich však pouze u 18 podniků byla zjištěna aktivita. Právnické osoby se
podílely zbylými 14 % (20 firem) na celkovém množství registrovaných podniků v obci. Aktivitu
projevovalo 9 těchto podniků.
Významné podniky a podnikatelé v obci:
 DAS PRO BENDING s.r.o.,
 FARMA Loděnice s.r.o.,
 Instalace VTP s.r.o.,
 Potraviny N+N s.r.o.,
 Ranč Loděnice s.r.o.,
 Vilea s.r.o.
primér

sekundér

terciér

9,3%

25%

65,7%

Obr. 9: Podíly obyvatel obce Horní Loděnice zaměstnaných v jednotlivých sektorech hospodářství v roce 2011
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, ČSÚ; vlastní zpracování

V obci Horní Loděnice v roce 2011 pracovalo v terciérním sektoru, tedy službách, okolo dvou třetin
obyvatel (65, 74 %). Tento podíl za obec odpovídá průměrnému podílu České republiky dle SLDB 2011
(65 % EAO). Podíl 25 % patří sekundárnímu sektoru, který je tvořen průmyslem a stavebnictvím.
Průměrný podíl České republiky v tomto sektoru byl o něco větší, tvořil 32,3 % EAO. Naopak významněji
byl zastoupen primární sektor (zemědělství, lesnictví, rybářství). V České republice bylo v roce 2011
v tomto sektoru zaměstnáno pouze 2,7 % ekonomicky aktivních obyvatel. Zato v Horní Loděnici
v tomto sektoru pracovalo 9,26 % ekonomicky aktivních obyvatel.

16
Program rozvoje obce Horní Loděnice na období 2021–2027

CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010043.
Podpora strategického řízení obcí a moderní
komunikace s veřejnou správou na území
Šternberska.

Trh práce
Tab. 9: Ekonomická aktivita obyvatelstva v obci Horní Loděnice v roce 2011

Obyvatelstvo celkem
abs.
%
323
134
108

Ekonomická aktivita
Obyvatelstvo celkem
Ekonomicky aktivní
zaměstnaní
zaměstnanci, zaměstnavatelé,
pracující na vlastní účet
V tom
v tom pracující studenti a učni
pracující senioři
ženy na mateřské dovolené
nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní
nepracující senioři
V tom ostatní s vlastním zdrojem obživy
žáci, studenti, učni
Nezjištěno

100,0
41,5
33,4

102
2
–
5
26
158
54
5
57
31

8
48,9

9,6

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, ČSÚ; vlastní zpracování

Podíl nezaměstnaných osob (%)

V obci Horní Loděnice bylo při SLDB 2011 zaznamenáno 134 ekonomicky aktivních osob (41,5 %
obyvatel), 158 ekonomicky neaktivních osob (48,9 % obyvatel) a u 31 obyvatel nebyla zjištěna
ekonomická aktivita (9,6 %). 33,4 % obyvatel bylo zaměstnaných, tedy 108 obyvatel obce. 102 z nich
tvořili zaměstnanci, zaměstnavatelé a pracující na vlastní účet. Dále mezi zaměstnané patřili 2 pracující
studenti a učni a 5 žen na mateřské dovolené. Počet nezaměstnaných činil 26 jedinců. Ti se podíleli 8
% na celkovém počtu obyvatel obce. Již zmínění ekonomicky neaktivní převažovali nad ekonomicky
aktivními. Zhruba stejné zastoupení měla kategorie žáků, studentů a učňů (57 jedinců) a kategorie
nepracujících seniorů (54 jedinců). 5 jedinců patřilo do kategorie ostatních s vlastním zdrojem obživy.
14
12
10
8
6
4
2
0

Období
Horní Loděnice

SO ORP Olomouc

Obr. 10: Vývoj PNO v obci Horní Loděnice a SO ORP Olomouc v letech 2014–2020
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2020
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Tab. 10: Vybrané ukazatele nezaměstnanosti v obci Horní Loděnice a SO ORP Olomouc (2014–2020)

Období
3/2014
6/2014
9/2014
12/2014
3/2015
6/2015
9/2015
12/2015
3/2016
6/2016
9/2016
12/2016
3/2017
6/2017
9/2017
12/2017
3/2018
6/2018
9/2018
12/2018
3/2019
6/2019
9/2019
12/2019
3/2020
6/2020
9/2020

Horní Loděnice
dosažitelní
uchazeči

PNO (%)
30
28
23
29
30
26
27
28
26
18
21
20
20
21
12
12
11
9
12
11
14
13
14
14
12
16
14

12,4
11,8
9,7
12,2
12,7
11,3
11,7
12,1
11,3
7,6
8,9
8,4
8,4
9,1
5,2
5,2
4,8
4,0
5,3
4,8
6,2
5,6
6,0
6,0
5,2
7,3
6,3

SO ORP Olomouc
volná místa
0
0
0
0
1
2
0
0
1
1
0
1
6
6
10
8
9
8
3
2
0
0
0
0
1
0
0

dosažitelní
PNO (%) volná místa
uchazeči
1735
10,6
32
1443
9,0
43
1427
8,9
39
1560
9,7
41
1549
9,6
97
1262
7,9
148
1205
7,6
81
1261
7,9
106
1227
7,7
244
972
6,0
197
922
5,7
204
1004
6,2
185
933
5,8
265
766
4,8
273
670
4,2
237
725
4,6
240
592
3,7
247
481
3,1
225
493
3,1
202
530
3,4
186
480
3,0
160
419
2,7
956
426
2,7
118
483
3,1
92
500
3,2
106
547
3,5
106
584
3,8
116

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2020

Během celého sledovaného období, tedy od března 2014 do března 2020, byl podíl nezaměstnaných
osob v Horní Loděnici vyšší, než činil průměr za správní obvod ORP Olomouc. Vývojový trend podílu
nezaměstnaných osob v obci se svým charakterem podobal průměru za celý správní obvod ORP.
V první části sledovaného období (v letech 2014 a 2015) se podíl nezaměstnaných osob v obci
pohyboval na úrovni 12 %. V roce 2016 a na počátku roku 2017 došlo ke snížení podílu ke hranici 9 %.
Další pokles byl zaznamenán ve druhé polovině roku 2017. Od té doby (do března 2020) podíl
nezaměstnaných osob v obci nepřesáhl hranici 6 % (až na drobné výjimky s menším přesahem). Zdá se,
že se v posledních letech podíl nezaměstnaných osob v Horní Loděnici relativně stabilizoval. Nicméně
stále platí, že podíl za obec je zhruba o 2 % vyšší než kolik činní podíl průměrných hodnot za správní
obvod ORP Olomouc.
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Dojížďka do zaměstnání a škol
Tab. 11: Vyjížďka z obce Horní Loděnice do zaměstnání a škol v roce 2011

Vyjíždějící cekem
vyjíždějící do zaměstnání
v rámci obce
do jiné obce okresu
v tom
do jiného okresu kraje
V tom
do jiného kraje
do zahraničí
vyjíždějící do škol
v rámci obce
v tom
mimo obec

70
47
2
38
1
6
0
23
0
23
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, ČSÚ

Celkově v roce 2011 z Horní Loděnice vyjíždělo 70 obyvatel. 47 z nich tvořilo vyjíždějící do zaměstnání.
Nejčastější cílovou destinací byly obce v rámci okresu (38 osob). Jednalo se především o dojížďku do
města Šternberk. 6 obyvatel vyjíždělo do jiného kraje a pouze 2 osoby v rámci obce. Vyjížďka do jiného
okresu kraje se týkala jen 1 osoby a žádný z obyvatel nedojížděl do zaměstnání v zahraničí. Zhruba
třetinu vyjíždějících tvořili žáci. V obci se nenachází základní škola, proto všech 23 žáků vyjíždělo do
škol mimo obec. Mezi nejvýznamnější vyjížďkové toky patřily ty směřované do Šternberka (34 osob) a
Olomouce (13 osob).
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4. Infrastruktura
Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou
V části obce Horní Loděnice je vybudován veřejný vodovod, jehož vlastníkem je Vodohospodářská
společnost Olomouc a.s. Provozovatelem je Moravská vodárenská a.s. Napojeno je přibližně 90 %
domácností. Zdrojem vody je řeka Bystřice. Kvalita je dobrá a množství je v současné době dostačující.
Svazek obcí mikroregionu Moravskoberounsko zjišťuje nové možnosti zdroje pitné vody z vrtů, plánuje
se rozšíření řadu pro zbývajících 10 % domácností. Technický stav vodovodního řadu je zastaralý, v říjnu
2020 byla zahájena jeho rekonstrukce, která bude pokračovat v roce 2021. Místní část Nové Dvorce
nemá vodovod. Občané zde mají své vlastní vrty či studny, kvalita vody je zde nevyhovující.
Čistění odpadních vod, kanalizační síť, ČOV, technický stav
Dešťová kanalizace je v obci vybudována pouze ve dvou krátkých úsecích o délce 500 m, které ústí do
Trusovického potoka. Dešťová kanalizace je z betonových trub a je ve špatném technickém stavu.
Splaškové odpadní vody jsou likvidovány vyvážením do žump a částečně vsakováním. V obci je sice
splašková kanalizace o délce 400 m, která je po částečné rekonstrukci, ale je na ni napojeno pouhých
42 osob (bytové domy). Z bytových domů vedou splašky do ČOV, která je ve středu obce, je ve špatném
stavu a před rekonstrukcí. Množství vyčištěných odpadních vod je 1 785 m3 a kapacita 65 osob. Obec
počítá s rekonstrukcí ČOV.
Plynofikace
Obec není plynofikována, zájem o plynofikaci není a vzhledem k absenci dotačních titulů na plynofikaci
se zavedení plynu do obce jeví jako nereálné.
Zásobování teplem
Obec není zásobována teplem. Občané se spoléhají na lokální zdroje tepla.
Elektrická síť
Vedení venkovní sítě NN je v obci nadzemní a ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. Je ve špatném
technickém stavu. V místní části Nové Dvorce je taktéž vedení ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. Zde byla
provedena rekonstrukce sítě v roce 2018 a tak je vedení v dobrém stavu.
Internetové připojení
Internetové připojení v obci je drátové i bezdrátové. Poskytovatelé jsou O2, T-Mobile a Vodafone.
Veřejné osvětlení
V obci Horní Loděnice proběhla rekonstrukce veřejného osvětlení. Délka kabeláže je 3500 m a celkově
je v obci 70 svítidel s LED technologií. Do budoucna bude třeba dílčí doplnění světelných bodů
k zahuštění soustavy.
Nakládání s odpady
Směsný komunální odpad je z obce Horní Loděnice odvážen se čtrnáctidenní frekvencí firmou
Technické služby Bruntál a.s. Občané ukládají odpad do nádob (110 l) a kontejnerů (1100 l), které jsou
ve vlastnictví obce. Podnikatelské subjekty se nemohou zapojit do systému a mají se svozovými
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společnostmi vlastní smlouvy. V obci je 5 stanovišť kontejnerů na separovaný odpad (papír, plast, sklo
barevné, sklo bílé, kov, jedlé tuky a oleje). Svoz papíru a plastu probíhá také se čtrnáctidenní frekvencí,
svoz kovu a skla dle potřeby. Oleje a tuky jsou odváženy 2x ročně. Svoz tříděného odpadu je zajišťován
společností Marius Pedersen a.s. Bioodpad zpracovávají občané do kompostérů.
Tab. 12: Produkce směsného komunálního odpadu (SKO) v obci Horní Loděnice v letech 2016–2018

Rok
Množství SKO v tunách
Počet obyvatel
Množství SKO na obyvatele (v kg)

2016
55,2
333
165,8

2017
51,2
326
157,0

2018
51,9
343
151,2
Zdroj: evidence obce

Obec Horní Loděnice má poměrně nízkou produkci směsného komunálního odpadu. V posledních
letech se produkce pohybovala mírně přes 50 tun SKO za rok. To je přibližně 160 kg/rok na jednoho
obyvatele. Pozitivní je také, že tento ukazatel v letech spíše klesá. Z hlediska tříděného odpadu je
poměrně stabilní plast, kterého se vytřídilo v letech 2016–2018 vždy necelých 5 tun. Míra vytřídění je
v obci 17 %, což je ve srovnání s dalšími okolními obcemi nízká hodnota. Bioodpad se v obci netřídí,
občané ho zpracovávají do kompostérů.
Tab. 13: Produkce tříděného odpadu a bioodpadu v tunách v obci Horní Loděnice v letech 2016–2018

Odpad
Sklo
Plast
Papír
Bio

2016
2,4
4,9
0,4
-

2017
4,0
4,8
1,3
-

2018
2,8
4,8
3,0
Zdroj: evidence obce

Dopravní infrastruktura
Obec Horní Loděnice je dobře dopravně dostupná především díky přítomnosti silnice I /46 – Olomouc
– Opava. Dále obcí také prochází silnice třetí třídy č. 44430 Horní Loděnice – Dalov. Síť komunikací
potom dotváří přibližně 6,8 km místních komunikací. Negativním aspektem je přítomnosti silnice I.
třídy s vysokým podílem nákladní dopravy je bezpečnost v obci a chybějící přechody.
Místní komunikace
Délka místních komunikací je 6,763 km. Přibližně polovina místních komunikací je v dobrém
technickém stavu. Ročně obec do oprav komunikací investuje cca 550 tis. Kč. V posledních letech byly
rekonstruovány tyto místní komunikace:





Rok 2018 – bylo vybudováno nové napojení komunikace 11c,
Rok 2017 – oprava povrchu MK 6c,
Rok 2016 – oprava části povrchu MK 5c od napojení se silnicí I/46 po most č. 1,
Rok 2015 – oprava napojení MK 2c k domům č. p. 48 a 49.

V následujících letech plánuje obec opravy těchto místních komunikací:



MK 11c – oprava povrchu,
MK 5c – oprava povrchu,
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MK 6c – oprava povrchu.

Údržba veřejných ploch a zeleně a zimní údržba
Údržbu veřejných ploch a zeleně provádějí pracovníci obce (1 stálý, 2 sezónní). Zimní údržbu chodníků
provádějí také pracovníci obce. Komunikace jsou udržovány dodavatelsky.
Chodníky
V obci je cca 615 m chodníků, které jsou v dobrém stavu. V roce 2017 proběhla oprava lávky a
předláždění chodníku 3c. V nadcházejících letech plánuje obec předláždit chodník 2c.
Cyklostezky a cyklotrasy
V obci se nenachází cyklostezky. Krajina v okolí obce Horní Loděnice však nabízí krásné prostředí pro
cyklistiku a vede tudy mnoho hezkých cyklotras:




Č. 6009,
Č. 6029,
Č. 6129.

Dopravní obslužnost
Dopravní obslužnost území je zajištěna autobusovou dopravou, kterou zajišťuje Olomoucký kraj. Mezi
Horní Loděnicí a Šternberkem jezdí 17 pravidelných linek a čas jízdy je přibližně 20 minut. Dopravci jsou
společnosti VOJTILA TRANS s.r.o., ARRIVA MORAVA a.s., ČSAD Vsetín a.s.
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5. Vybavenost
Bydlení, domovní a bytový fond
V Horní Loděnici se dle SLDB 2011 nacházelo celkově 74 domů. Ty zahrnovaly 63 rodinných domů (85,1
%) a 11 domů bytových (14,9 %). Naprostá většina domů (85,1 %) byla obydlena a dle vlastnictví patřila
fyzickým osobám (79,4 % domů). Za nezanedbatelný však lze považovat i podíl spoluvlastnictví
vlastníků bytů (17,5 % domů), který je na obec této velikosti poměrně vysoký. Vývoj výstavby rodinných
domů se v průběhu jednotlivých desetiletí příliš neměnil. V každém desetiletí bylo postaveno okolo 5
nových rodinných domů. Ačkoliv bylo rodinných domů výrazně více než domů bytových, počty
obydlených bytů se v obou typech domů podobaly. Z celkových 106 obydlených bytů jich 56 připadalo
na rodinné domy (52,8 %) a 50 obydlených bytů se nacházelo v bytových domech (47,2 %). Podle
právního důvodu využívání bytu převažovaly domy v osobním vlastnictví. Rodinné domy byly nejčastěji
tvořeny 5 a více obytnými místnostmi (20 rodinných domů). S malým odstupem za nimi zaostávaly
4pokojové a 3pokojové rodinné domy (15 a 14 rodinných domů). Byty v bytových domech byly naopak
nejvíce členěny do 3 obytných místností (17 bytů) a 4 obytných místností (14 bytů). Pouze ve dvou
bytech se nacházelo 5 a více obytných místností.
Tab. 14: Domovní fond obce Horní Loděnice v roce 2011
Domy
Úhrnem
Domy obydlené
Z toho podle
vlastnictví domu

fyzická osoba
obec, stát
bytové družstvo
spoluvlastnictví vlastníků bytů

Rodinné
domy
63
52
48
–
–
4

Bytové
domy

Ostatní
budovy

Celkem

11
–
74
11
–
63
2
–
50
–
–
–
2
–
2
7
–
11
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, ČSÚ

Tab. 15: Domy v obci Horní Loděnice podle období výstavby nebo rekonstrukce
Rodinné
Bytové
Ostatní
Období výstavby
Celkem
domy
domy
budovy
1919 a dříve
7
1
–
8
1920 –1970
28
6
–
34
1971–1980
3
–
–
3
1981–1990
7
4
–
11
1991–2000
3
–
–
3
2001–2011
4
–
–
4
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, ČSÚ
Tab. 16: Struktura bytového fondu v obci Horní Loděnice v roce 2011
Rodinné Bytové
Ostatní
Celkem
domy
domy
budovy
Obydlené byty celkem
56
50
–
106
Z toho právní důvod
ve vlastním domě
50
–
–
50
užívání bytu
v osobním vlastnictví
–
27
–
27
nájemní
1
11
–
12

Z toho s počtem
obytných místností

družstevní
1
2
3
4

–
3
2
14
15

7
2
6
17
14
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5 a více

20
2
–
22
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, ČSÚ

Školství a vzdělávání
V obci Horní Loděnice se nachází mateřská škola, která je na základě smlouvy z roku 2003 přičleněna k
MŠ Komenského ve Šternberku a jedná se tedy o odloučené pracoviště. Majetek movitý i nemovitý je
ve vlastnictví obce Horní Loděnice, jejímž správcem je dle smlouvy o výpůjčce MŠ Komenského. Obec
Horní Loděnice hradí energie vznikající s provozem budovy. Kapacita školy je 26 dětí a v posledních
letech, vyjma let 2018–2019, byla téměř naplněna. Stravování dětí je zajištěno dovozem jídel ze školní
jídelny Moravský Beroun
Tab. 17: Počet dětí v MŠ Horní Loděnice
školních letech 2014/15–2019/20
Rok
2014/15
Počet dětí MŠ
25
Počet strávníků
25

(v odloučeném pracovišti MŠ Komenského 44) a počet strávníků ve
2015/16
24
24

2016/17
21
21

2017/18
2018/19
2019/20
23
16
16
23
16
16
Zdroj: MŠ Komenského 44, Šternberk

Školní budova je v dobrém stavu. Je udržovaná, opravená, se zmodernizovaným sociálním zázemím.
Třídy jsou vybavené moderním nábytkem, didaktickými pomůckami a hračkami. Ředitelství školy
považuje spolupráci s obcí za perfektní. Mezi náměty pro rozvoj obce ve vztahu ke školství a výchově
dětí navrhuje lepší spolupráci s rodinami a společné akce pro děti a jejich rodiče.
Pošta
V obci je zřízena pobočka Pošty Partner. Sídlí v budově obecního úřadu.
Zdravotnictví
V obci neordinuje lékař. Občané využívají zdravotnické zařízení ve Šternberku nebo Olomouci. Do
obce přijíždí zdravotnická záchranná služby ze základny ve Šternberku.
Obchod a jiné služby
V obci se nachází dvě restaurace – Motorest U Formana a Bufet Farma Loděnice (sezónní provoz). Zde
je také možné ubytování. Obchod je od roku 2020 nově otevřen, obec ho v roce 2019 za pomoci dotace
z MMR rekonstruovala.
Sociální péče
Obec nedisponuje žádnými sociálními službami a občané mají možnost využít ošetřovatelských a
pečovatelských služeb poskytovaných v domácnostech klientů, které zajišťuje Charita Šternberk.
Kultura
V obci se každoročně koná několik společenský akcí (např. dětské dny, pálení čarodějnic, hody).
Kulturní památky
Nejvýznamnější kulturní památkou je kostel sv. Izidora, dále kamenný kříž a památník padlým.
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Obr. 11: kostel sv. Izidora v obci Horní Loděnice
Zdroj: Mikroregion Šternberk, foto Petr Fiala

Sport a volnočasové aktivity
V obci je fotbalové hřiště a dětské hřiště u obecního úřadu. Příroda v okolí obce Horní Loděnice má
vhodné podmínky pro turistiku a zejména cykloturistiku.

Obr. 12: Dětské hřiště a OÚ Horní Loděnice
Zdroj: Mikroregion Šternberk, foto Petr Fiala
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6. Životní prostředí
Obec Horní Loděnice se nachází na Libavské vrchovině, jež je součástí geomorfologického celku Nízký
Jeseník. Střední nadmořská výška obce je 543 m. Nejnižší místo (cca 502 m n. m.) se nachází v jižní části
katastru v údolí Trusovického potoka. Nejvyšším místo je v severní části katastru obce, kousek od
Krahulčí. Většinu území pokrývají pastviny, louky a smíšené a jehličnaté lesy, které byly značně
zasaženy kůrovcem. Většina pozemků je využívána jako zemědělská půda. Zastoupena je především
orná půda a pastviny. Téměř 80 % půd tvoří pseudogleje. Dále jsou zastoupeny kambizemě – hnědé
lesní půdy 10,5 % a gleje 10,4 %.
Tab. 18: Zařazení obce Horní Loděnice do geomorfologického systému ČR

Systém
Substystém
Provincie
Subprovincie
Oblast
Celek
Podcelek

Hercynský
Hercynská pohoří
Česká Vysočina
Krkonošská
Jesenická oblast
Nízký Jeseník
Libavská vrchovina
Zdroj: Demek (1987)

Tab. 19: Zastoupení půdních typů v obci Horní Loděnice

Půdní typ
Pseudogleje
Kambizemě dystrické, podzoly,
Kryptopodzoly

Gleje
Silné svažité půdy
Celkem

Výměra (ha)
1047,8

Zastoupení (%)
78,6

139,6
138,9
6,2
1332,6

10,5
10,4
0,5
100,0
VÚMOP (online)

Obr. 13: Nejvyšší (červený trojúhelník) a nejnižší (modrý trojúhelník) místa v katastru obce Horní Loděnice
Zdroj: ČÚZK, 2020
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Obcí Horní Loděnice protéká od severu k jihu Trusovický potok, který spadá do povodí Moravy. Jedná
se o levostranný přítok řeky Moravy. Délka toku je 30,1 km a jeho povodí má rozlohu 81,2 km².
Průměrný průtok u ústí činí 0,45 m³/s. Napájí prameniště pitné vody v Černovíře pro město Olomouc.
Nad Horní Loděnicí je na Dalovském potoce vybudována nádrž sloužící pro závlahy a k rekreačním
účelům.
Na území obce Horní Loděnice jsou vodoprávně stanovená území. Potenciálně ohrožená může být
střední část obce zejména Trusovickým potokem. Ostatní vodní toky protékající přes k. ú. Horní
Loděnice a Nové Dvorce jsou nebezpečné zejména pro bezprostřední okolí toku.
Za účelem zadržení vody v krajině, zabránění vodní erozi půdy a zrychlenému odtoku při přívalových
srážkách budou realizována opatření doplnění protierozních liniových prvků, rozšíření zatravněných
ploch zejména v terénních depresích směřujících k zástavbě a na svazích s vyšším sklonem a realizace
revitalizačních opatření na vodních tocích sledující zadržení vody v krajině.
V katastrálním území Nové Dvorce byly Státním pozemkovým úřadem v minulosti realizovány
komplexní pozemkové úpravy. Financování opatření v rámci plánu společných zařízení ze strany SPÚ
však není dostatečné a obec se postupně snaží realizovat navržená opatření vlastními silami (např.
výsadbou alejí, revitalizací rybníka apod.).

Obr. 14: Typický pohled pro krajinu obce Horní Loděnice
Zdroj: Mikroregion Šternbersko, foto Petr Fiala
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7. Správa obce
Obecní úřad a kompetence obce
Obec Horní Loděnice je samosprávným subjektem se základní působností, nevykonává správní činnost
pro žádnou další obec a spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností Šternberk. Správní
činnost v oblasti stavebního úřadu pro obec vykonává Stavební úřad Šternberk.
Zastupitelstvo obce má 9 členů. Starosta vykonává funkci jako uvolněný člen zastupitelstva,
místostarosta jako neuvolněný. Mimo ze zákona povinně zřízených výborů (kontrolní a finanční)
nezřídilo zastupitelstvo žádné jiné výbory a komise.
V obci není zřízena funkce tajemníka a obec zaměstnává tyto zaměstnance:





samostatný odborný referent – 1 osoba (úvazek 1,0),
účetní – 1 osoba (úvazek 1,0),
údržbář – 1 osoba (úvazek 1,0),
zaměstnance Pošta Partner – 1 osoba (úvazek 0,6).

Obec taktéž využívá pracovníky na veřejně prospěšné práce (sezónní práce). V průběhu posledních pěti
let obec zaměstnala celkem 11 lidí na veřejně prospěšné práce:






2016: 2 osoby,
2017: 2 osoby,
2018: 2 osoby,
2019: 2 osoby,
2020: 3 osoby.

Hospodaření a majetek obce
Rozpočet obce
Tab. 20: Vývoj rozpočtového hospodaření obce Horní Loděnice v letech 2013–2019 (v tis. Kč)
Příjmy / výdaje
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Daňové příjmy

2019

3 773

4 006

4 211

4 942

5 267

5 530

6 142

750

774

1 028

916

1 520

1 283

1 078

0

10

8

0

18

0

0

Neinvestiční
přijaté dotace

413

830

394

534

365

807

377

Investiční přijaté
dotace

216

118

300

0

400

0

0

Příjmy

5 152

5 737

5 941

6 392

7 570

7 620

7 597

Běžné výdaje

3 706

4 279

4 194

5 135

6 047

7 247

7 959

877

599

1 674

791

1 415

1 849

1 021

Nedaňové
příjmy
Kapitálové
příjmy

Kapitálové
výdaje
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Výdaje celkem

4 584

4 878

5 868

5 925

7 461

9 095

8 981

Saldo příjmů a
výdajů

569

859

73

467

109

-1 476

-1 050

19,14%

12,28%

28,53%

13,34%

18,96%

20,33%

11,37%

71,94%

74,58%

70,60%

80,33%

79,88%

95,11%

104,76%

Podíl
kapitálových
výdajů
Podíl běžných
výdajů na
celkových
příjmech

Zdroj: Účetní evidence obce

Přijaté dotace
Tab. 21: Získané dotace v letech 2015–2020

Rok
Poskytovatel
2015 Olomoucký kraj
2016 Olomoucký kraj
Min. pro místní
2017 rozvoj
Olomoucký kraj
Min. životního
2018 prostředí
2019
Olomoucký kraj
Ministerstvo pro
místní rozvoj
Ministerstvo
2020 zemědělství

Účel
Rekonstrukce přístavby KD
Vybavení JSDH
Dětská hřiště

Investiční/Neinvestiční Částka (v Kč)
300 000
I
N
8 000

Oprava fasády OÚ

I
I

400 000
500 000

Ošetření památného stromu

N

10 938

Oprava sociálního zařízení MŠ I
Rekonstrukce budovy
obchodu
I
Obnova Loděnického rybníka
a posílení jeho ekostabilizační
retenční funkce v krajině
I
Celkem období 2015–2020

120 494
1 390 611

6 575 000
9 613 443
Zdroj: Účetní evidence obce

Úvěry obce
Obec má v současné době úvěr ve výši až 8. mil Kč na předfinancování dotační akce – Obnova
Loděnického rybníka a posílení jeho ekostabilizační retenční funkce v krajině. Délka splatnosti je 5 let.
Úvěr
slouží
k předfinancování
a
krytí
vlastního
podílu
na
dané
akci.
Obec dále hradí splátku 151 tis. Kč / ročně s délkou splatnosti do roku 2026 na rekonstrukci světel.
Jedná se o postupné splácení rekonstrukce VO v obci realizační firmě.
Dluhopisy a obligace
Obec v současné době nemá vydané žádné dluhopisy ani obligace.
Finanční majetek obce
Stav na bankovních účtech ke 31. 10. 2020 – 3 049 000 Kč
Nemovitý majetek obce
 Budova Obecního úřadu – částečná rekonstrukce,
 Budova MŠ – částečná rekonstrukce,
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Kulturní dům – částečná rekonstrukce,
Budova určená k bydlení č. p. 5 – nutná rekonstrukce na vybudování nájemních bytů,
Areál fotbalového hřiště – nutná rekonstrukce,
Prodejna potravin č. p. 1 – částečná rekonstrukce,
Pozemky určené k hospodaření – uzavřeny nájemní a pachtovní smlouvy.

Organizace zřizované obcí
Obec zřizuje JSDH a místní knihovnu. Obě organizace hospodaří samostatně.
Bezpečnost
Zajištění veřejného pořádku a ochrany majetku obyvatel provádí v rámci výkonu své služby Obvodní
oddělení Policie ČR ve Šternberku. S městem Šternberk má obec uzavřenou veřejnoprávní smlouvu
týkající se výkonu přenesené služby v úseku přestupků. Požární ochrana je zajištěna zřízenou JSDH.
Varování obyvatel před nebezpečím je řešeno sirénou, která je napojena na integrovaný záchranný
systém.
Vnější vztahy a vazby obce
Obec je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko, jehož členy jsou město Šternberk
a dalších 28 obcí (Babice, Bělkovice-Lašťany, Bohuňovice, Dolany, Domašov u Šternberka, Hlásnice,
Hlušovice, Hnojice, Horní Loděnice, Hraničné Petrovice, Huzová, Jívová, Komárov, Liboš, Lipina, Lužice,
Město Libavá, Mladějovice, Moravský Beroun, Mutkov, Norberčany, Řídeč, Samotišky, Strukov,
Štarnov, Štěpánov, Tovéř a Žerotín).
Obec je dále členem MAS Šternbersko, o.p.s., jejímiž členy jsou vedle 22 obcí taktéž podnikatelé,
zemědělci a neziskové organizace z území Šternberska. Obec Horní Loděnice je také členem Sdružení
místních samospráv a Mikroregionu Moravskoberounsko.

Obr. 15: Obce Mikroregionu Šternbersko k 1. 8. 2019
Zdroj: ArcČR© 2016; vlastní zpracování
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A.2 Východiska pro návrhovou část
Hlavní problémy a silné stránky obce
Obec Horní Loděnice je venkovským sídlem skládajícím se ze dvou místních částí – Horní Loděnice a
Nové Dvorce. Žije zde přibližně 330 obyvatel. Dostupnost do Šternberka je zajištěna autobusovou
dopravou a časově je poměrně přijatelná (v pracovních dnech a denních hodinách).
Demograficky se obec vyznačuje přírůstkem obyvatel, který nastal pozitivním přirozeným přírůstkem
a vyrovnanou mechanickou měnou. Dětská složka výrazně převyšuje seniorní složku. Vzdělanostní
struktura odpovídá periferním venkovským obcím. Je zde patrné nižší zastoupení obyvatel s vysokou
školou a větší podíl obyvatel se střední školou či jen základním vzděláním.
Technickou vybaveností je na tom obec průměrně. Má vybudovaný vodovod, ale kanalizace pouze
v některých částech, a navíc ČOV je ve špatném stavu a s nízkou kapacitou. Nově je v obci vybudované
nové veřejné osvětlení.

SWOT analýza
















SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

(pozitiva, rozvojové faktory)

(negativa, problémy)

Vysoká kvalita životního prostředí bez zásadních
devastací na území obce
Příznivá věková struktura obyvatelstva s vysokým
počtem osob v produktivním věku
Výhodná geografická poloha, přírodní okolí a
nízká cena nemovitostí atraktivních pro bydlení
Zvyšující se zájem o vzhled obcí a regionální
problematiku
Flexibilita obyvatelstva způsobená dlouhodobě
tradiční vyjížďkou za prací do okolních měst či
obcí
Dostatečně vysoký potenciál pro rozvoj
cestovního ruchu
Atraktivní přírodní prostředí s neporušenými
přírodními scenériemi
Členité území vhodné pro sportovní vyžití –
cykloturistika, pěší turistika, běžecké lyžování
Nabídka relativně velkého množství značených
turistických tras a cyklotras
Dostačující síť místních komunikací
Levná pracovní síla a nízká průměrná mzda jsou
konkurenční výhodou pro případné investory a
nové podnikatele
Významný potenciál místních obnovitelných
zdrojů energie a vzrůstající zájem o jejich
využívání



















Nedostatečná
technická
infrastruktura
–
kanalizace, plynovod
Nízká hustota osídlení
Slabá spolková činnost a společenský život v obci,
nedostatek organizací pro mobilizaci občanských
aktivit
Slabá občanská vybavenost
Nízká míra bezpečnosti chodců a cyklistů v obci
(zejména komunikace I/46).
Nedostatečné sociální služby v obci
Neexistence dostatečné nabídky atraktivních
pracovních míst, jež přispívá k odchodu mladých a
kvalifikovaných
obyvatel
do
hospodářsky
atraktivnějších oblastí – „odliv mozků“
Nedostatek hromadných ubytovacích zařízení
v regionu Moravskoberounsko
Nedostatečná nabídka stravovacích zařízení
Slabá propagace obce o možnostech a nabídce v
oblasti cestovního ruchu
Nedostatečná nabídka sportovních příležitostí,
kulturních, společenských a kulturně-vzdělávacích
akcí
Nízká podpora podnikatelských subjektů motivující
sponzorováním sportovní a kulturní činnost v obci
Nedostatek zainvestovaných ploch pro podnikání
Nedostatečná dopravní obslužnost ve večerních
hodinách, ve dnech pracovního klidu
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Nedostatek pracovních příležitostí
Nedostatečně motivovaná pracovní síla
Nepříznivé klimatické podmínky a nízká bonita
půdy pro zemědělskou výrobu



Slabá integrita a identita obyvatel s obcí,
zpřetrhané historické a rodové vazby

Příležitosti













(vnější faktory)

Podpora volnočasových aktivit pro všechny
generace
Vytváření nových pracovních příležitostí
Rozvoj možností nového bydlení
Systémové a finančně udržitelné řešení odvádění
a čistění odpadních vod v obci
Pokračování ve stávajícím trendu čerpání
finančních prostředků z krajských, národních a
evropských dotačních titulů
Zviditelnění obce ve sdělovacích prostředcích
Postupné zlepšování stavu památek
Alternativní využití zemědělských pozemků
bývalé zemědělské výroby pro farmové chovy
zvěře a rozvoj agroturistiky a venkovské turistiky
Podpora udržitelného rozvoje cestovního ruchu
Koordinace aktivit směřujících do rozvoje a
obnovy venkova

OHROŽENÍ
(vnější faktory)












Demograficky podmíněný úbytek dětí ohrožuje
existenci místní mateřské školy
Vyšší poptávka po studiu zvýší odliv mladé
generace z obce
Zhoršující se životní úroveň některých skupin
obyvatelstva, růst rizikových skupin obyvatelstva
(dlouhodobě nezaměstnaní, matky s dětmi) a
nepřipravenost systému sociální a zdravotnické
péče a výchovných a školských zařízení dostatečně
reagovat na jejich situaci
Degradace domovního fondu v budoucnosti
Nejasná budoucnost budoucího programového
období ESI a státních fondů (krize COVID-19)
Nedoceněný význam cestovního ruchu místními
obyvateli a jejich záporný vztah k turistice a
souvisejícím službám
Podcenění významu cestovního ruchu jako
předmětu podnikání a zaměstnanosti
Sílící pozice a rozvoj konkurenčních regionů ve
vztahu k trhu cestovního ruchu
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 Poslání obce
Poslání obce jako přirozeného sídelního sdružení spočívá především v péči o veřejné věci a společný
majetek sloužící ku prospěchu všem. Hlavním přínosem je péče o základní podmínky k životu. Klíčovým
zákonem pro fungování obce je zákon o obcích č. 128/2000 Sb., který definuje základní poslání obce v
paragrafovaném znění takto:
 Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který
je vymezen hranicí území obce.
 Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým
jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
 Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů
chrání též veřejný zájem.

B.2 Strategická vize
Obec Horní Loděnice je obcí s kvalitním životním prostředím, s dlouholetou tradicí osídlení založenou
na klidné poloze v dosahu správních center a turistických atraktivit nacházející se v Olomouckém kraji.
V následujícím období si obec Horní Loděnice vytyčila cíl zajistit lepší podmínky vhodné jak pro život
obyvatel obce, tak pro rozvoj podnikatelských aktivit na území obce s ohledem na zachování kvality
životních podmínek.
Obec Horní Loděnice bude i nadále podporovat společenský a kulturní život obyvatel obce. Zároveň
bude také podporovat volnočasové sportovní aktivity pro obyvatele obce. Obec Horní Loděnice bude
pokračovat v aktivním rozvíjení dobrých vztahů s okolními obcemi a městy.
Součástí rozvoje obce pro nadcházející období je také zajištění infrastruktury, a to nejen kvalitních
komunikací, ale také vybudování nových parkovacích míst, rozšíření vodovodního řadu, odkanalizování
obce a navýšení kapacit pro výstavbu rodinných domů. Cílem zlepšení a údržby infrastruktury by mělo
být udržení kvalitních životních podmínek v obci a její celkový rozvoj.
Obec Horní Loděnice využije a bude rozvíjet vhodné zaměření stávajících podnikatelských subjektů
s cílem přilákat na své území další podnikatelské subjekty tak, aby byly vytvářeny vhodné pracovní
podmínky pro obyvatele obce.

33
Program rozvoje obce Horní Loděnice na období 2021–2027

CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010043.
Podpora strategického řízení obcí a moderní
komunikace s veřejnou správou na území
Šternberska.

B.3 Stanovení dlouhodobých strategických cílů
Programové cíle stanovují to, čeho chce obec dosáhnout realizací svého programu rozvoje. Tyto cíle
jsou stanoveny na základě problémů definovaných v analytické části dokumentu a taktéž na základě
projednání v zastupitelstvu obce. Jednotlivé programové cíle budou naplňovány aktivitami – viz
kapitola B.4 Aktivity.
Cíl 1: Vytvoření kvalitních podmínek pro obyvatele a život v obci, rozvoj venkova a zlepšení

kvality životního prostředí.
Cíl 2: Rozvoj infrastruktury.
Cíl 3: Rozvoj volnočasových aktivit a cestovního ruchu.
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B.4 Aktivity
Cílů 1–3 bude dosaženo realizací aktivit, které jsou uvedeny v následující tabulce, a to chronologicky dle roku zamýšlené realizace.
Cíl

Název aktivity

Budova radnice – dokončení celkové
rekonstrukce a úprava okolí budovy
1
(ozelenění, zídka)

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Náklady
(odhad)

Zdroje
financování

Stupeň
připravenosti

vysoká

2021–2022

Zastupitelstvo
obce Horní
Loděnice

4 mil. Kč

dotace MMR,
Olomoucký kraj
(POV), vlastní

záměr, projekt
na zídku

5 mil. Kč

dotace OPŽP,
MMR,
Olomoucký
kraj (POV),
vlastní

záměr, projekt na
zateplení

Komentář: střecha, zídka, topení, garáž

1

1

1

1

1

Kulturní dům – dokončení rekonstrukce

vysoká

2021–2022

Zastupitelstvo
obce

Komentář: topení, střešní konstrukce, odstranění vlhkosti zdiva, oprava fasády, včetně zateplení.
Mateřská škola – dokončení rekonstrukce
Zastupitelstvo
dotace OPŽP,
vysoká
2021–2022
5 mil. Kč
záměr
objektu
obce
vlastní
Komentář: střecha, topení, zateplení fasády, nutná výměna nevyhovujících kotlů a radiátorů. Nutnost zpracování dokumentace, ve vazbě na to žádost o
dotaci a případná realizace. Po roce 2022 nebudou kotle splňovat požadavky legislativy.
Zastupitelstvo
probíhá
Rekonstrukce ČOV
vysoká
2021–2022
0,5 mil. Kč
vlastní
obce
zpracovávání PD
Komentář: nutné řešit stav ČOV u bytových domů včetně následného provozu.
Zastupitelstvo
Chodníky k bytovým domům
vysoká
2021–2022
1 mil. Kč
dotace, vlastní
záměr
obce
Komentář: dobudování chybějících chodníků.
Zastupitelstvo
Demolice domu č. p. 26 + zastávka
vysoká
2021–2027
2,5 mil. Kč dotace, vlastní
záměr
obce
Komentář: Výstavba nové zastávky u bytových domů ve středu obce. Je vázána na demolici stávajícího domu č. p. 26. Nutno dokončit územní plán
s navržením ploch pro novou zastávku. Pak by bylo možné požádat o dotaci.
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Oprava místních komunikací
1

1

1

1

2

2

2

vysoká

Zastupitelstvo
2021–2027
obce

20 mil. Kč

dotace MAS,
IROP, SFDI,
Olomoucký kraj
(POV), vlastní

záměr

Realizace bude probíhat po rekonstrukci vodovodního řadu v obci (realizuje VHS Olomouc, a.s.) v letech 2020–2021. Realizace průběžně dle finančních
možností obce a získaných dotací na úsecích v nejhorším stavu dle pasportu místních komunikací.
Nová komunikace pro pěší podél komunikace
Zastupitelstvo
I/46, rekonstrukce 2 lávek pro pěší vedených
střední
2025–2027
5 mil. Kč
dotace, vlastní
záměr
obce
přes potok
Komentář: výhledový záměr zvyšující bezpečnost pěších podél frekventované komunikace.
dotace MAS,
Zastupitelstvo
Vybudování zázemí u Loděnického rybníka
střední
2025–2027
0,5 mil. Kč Olomoucký kraj
záměr
obce
(POV), vlastní
Komentář: lavičky, parkoviště, odpadkové koše.
Zastupitelstvo
Čekárny – Oprava stávající a výstavba nové
střední
2021–2027
1 mil. Kč
dotace, vlastní
záměr
obce
Oprava stávající čekárny směrem na Šternberk u silnice I/46 a výstavba nové směrem na Opavu.
dotace MZE,
Zastupitelstvo
Olomoucký kraj
Úprava hřbitova
vysoká
2021–2022
5 mil. Kč
záměr
obce
(POV), vlastní
Komentář: revitalizace hřbitovní zdi, obnova dalších pomníků významných rodáků, dlažba na parkoviště. Zpracována PD, realizace v závislosti na získání
dotace.
dotace
Olomoucký kraj
Zastupitelstvo
Restaurování historických křížů na území obce
nízká
2023
1 mil. Kč
záměr
(POV), MK,
obce
vlastní
Komentář: Záměrem aktivity je restaurování historických křížů na území obce.
Zastupitelstvo
Doplnění veřejného osvětlení
střední
2021–2023
0,5 mil. Kč dotace, vlastní
záměr
obce
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2

2

2

2

2

2

2
2

Komentář: V místech, kde je osvětlení nedostatečné. Jedná se o lokalitu u kulturního domu a hasičské zbrojnice, která nebyla dořešena v rámci již
realizované rekonstrukce VO v minulosti. Nutné je provedení nové zemní kabeláže a instalace sloupů VO, protože v této lokalitě není možnost umísit
svítidla na sloupy elektrického vedení.
Dokončení procesu tvorby nového územního
Zastupitelstvo
probíhá
vysoká
2022
100 tis. Kč
vlastní
plánu
obce
zpracování
Komentář: Proces trvá jíž řadu let, obec to limituje v rozvojových možnostech (lokalita výstavby RD apod.).
Realizace opatření navržených v rámci KPÚ v k.
Zastupitelstvo
střední
2021–2027
3 mil. Kč
dotace, vlastní
záměr
ú. Nové Dvorce a Horní Loděnice
obce
Komentář: Průběžná realizace opatření navržených v plánu společných zařízení SPÚ při procesu zpracování komplexních pozemkových úprav.
Částečné opravy v budově č. p. 1 – prodejna
Zastupitelstvo
střední
2021–2027
1 mil. Kč
dotace, vlastní
záměr
smíšeného zboží
obce
Komentář: Oprava střechy, ošetření krovů, úprava prostranství prodejny. Navazuje na dotovanou akci z roku 2019, díky které byl obnoven provoz
prodejny.
Zastupitelstvo
Rozšíření vodovodního řadu
vysoká
2021–2027
2 mil. Kč
dotace, vlastní
záměr
obce
Komentář: Napojení zbývajících částí obce, kde nebyl vodovod realizován. Nutná koordinace s majiteli napojovaných nemovitostí a ve vazbě na budoucí
lokality výstavby RD.
Zastupitelstvo
Zajištění zdroje pitné vody pro obec
vysoká
2021–2027
3 mil. Kč
dotace, vlastní
záměr
obce
Komentář: V katastru obce Hraničné Petrovice realizovala VHS Olomouc, a.s., průzkumný vrt, ale nebyla dosud provedena čerpací zkouška. Pro
případné budoucí využití tohoto vrtu bude nutné vybudování nového přivaděče a spolupráce s okolními obcemi a VHS. Vzhledem k tomu, že VHS
rekonstruovala stávající přivaděč z Bystřice před několika lety, budou se pro nový přivaděč obtížně nacházet finanční prostředky.
Zastupitelstvo
Rekonstrukce domu č. p. 5
vysoká
2023–2025
5 mil. Kč
vlastní
vypracována PD
obce
Komentář: Obec zakoupila zdevastovaný objekt a zamýšlí jeho rekonstrukci na startovací byty. Obec zamýšlí rekonstrukci financovat pomocí úvěru,
který bude splácet z výnosu z nájemného.
Vybudování infrastruktury ke stavebním
Zastupitelstvo
vysoká
2025–2027
3 mil. Kč
dotace, vlastní
záměr
místům
obce
Komentář: Příprava stavebních parcel ve vazbě na územní studii. Nutné zpracování územní studie po dokončení územního plánu.
Zastupitelstvo
Víceúčelové hřiště v obci – doplnění mobiliáře
nízká
2025–2027
1 mil. Kč
dotace, vlastní
záměr
obce
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Komentář: cvičební prvky, mobiliář (venkovní posilovna / workoutová sestava).
Zastupitelstvo
50 mil. Kč
dotace, vlastní
záměr
obce
Komentář: Nejprve je nutné zpracovat studii na realizaci soustavy decentralizovaných ČOV, vzhledem k předpokládané vysoké nákladnosti realizace
centrální ČOV a kanalizační sítě.
Revitalizace cyklotrasy směrem na Těšíkovskou
Zastupitelstvo
nízká
2026–2027
4 mil. Kč
dotace, vlastní
záměr
kyselku
obce
Komentář: Součástí akce je doplnění mobiliáře a odpočinkových míst. Nutná je výstavba nového mostu přes Trusovický potok.
Zastupitelstvo
Úpravy veřejné zeleně
střední
2025–2027
1 mil. Kč
dotace, vlastní
záměr
obce
Komentář: Záměrem aktivity je úprava veřejné zeleně, nová výsadba, doplnění mobiliáře. Průběžná realizace dle finančních možností akce, spolupráce
s arboristkou.
Zastupitelstvo
Úpravy kamenných zídek
nízká
2025–2027
5 mil. Kč
dotace, vlastní
záměr
obce
Komentář: Jedná se o původní břidlicové zídky z období před rokem 1945. Postupná obnova těch na obecních pozemcích.
Zastupitelstvo
Revitalizace hasičské zbrojnice
nízká
2025–2027
2 mil. Kč
vlastní
záměr
obce
Komentář: nátěr střechy, přístavba garáže pro automobil.
dotace
Zastupitelstvo
Olomoucký kraj
záměr
Požární nádrž v blízkosti kulturního domu
střední
2023–2024
2 mil. Kč
obce
(POV), vlastní
Komentář: Záměrem aktivity je vybudování požární nádrže u hřiště v sousedství kulturního domu.
Zastupitelstvo
Nové objekty ve veřejném prostoru – garáže
nízká
2027
3 mil. Kč
dotace, vlastní
záměr
obce
Komentář: Nutné je zpracování studie ke zpřesnění záměru. Vybudování garáží a zázemí u bytových domů.
Zastupitelstvo
Dětská hřiště u MŠ a OÚ
nízká
2021–2027
1 mil. Kč
dotace, vlastní
záměr
obce
Komentář: Jedná se o doplnění prvků na dětských hřištích.
Zastupitelstvo
Fotbalové hřiště
střední
2025–2027
1 mil. Kč
dotace, vlastní
záměr
obce
Odkanalizování obce celkové
2

2

2

2

3

3

3

3
3

střední

2024–2027
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Komentář: Celková rekonstrukce šaten a klubovny, povrchu hřiště
2

Vodní nádrž Nové Dvorce

nízká

2021–2027

Zastupitelstvo
obce

1,5 mil. Kč

Komentář: celková rekonstrukce

3

Podpora spolkové činnosti v obci

střední

2021–2027

Komentář: podpora rozvoje spolkové činnosti a jejich materiální vybavení

Zastupitelstvo
obce, zástupci
1,5 mil. Kč
místních
spolků

39
Program rozvoje obce Horní Loděnice na období 2021–2027

dotace MZE,
vlastní

záměr

dotace, vlastní

záměr

CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010043.
Podpora strategického řízení obcí a moderní
komunikace s veřejnou správou na území
Šternberska.

B.5 Podpora realizace programu
Řízení Programu rozvoje obce
Garantem a koordinátorem Programu rozvoje obce Horní Loděnice je starosta obce (nyní Gustav
Repaň), který spolupracuje se členy zastupitelstva obce. Garant hlídá naplňování programu rozvoje
obce Horní Loděnice, zodpovídá za věcné naplňování aktivit programu a vytváří podmínky pro jejich
řízení. Řeší problematiku realizace aktivit v čase a návaznost na aktuální podmínky a možnosti obce.
Navrhuje a iniciuje změny vyplývající z nutnosti adaptovat program na nové podmínky ať už na národní,
krajské, či místní úrovni. Předkládá zastupitelstvu zprávy o realizaci programu a navrhuje jeho případné
aktualizace. Svolává případná jednání zastupitelstva obce pro tyto potřeby.
Koordinátor funguje jako projektový manažer obce. Zodpovídá za administrativu, která je spojená s
realizací aktivit a s aktualizací programu. Zodpovídá za dodržení harmonogramu, vyhodnocování a
monitoring. Řídí přípravu podkladů pro rozhodování zastupitelstva obce. Zodpovídá za zpřístupnění
dokumentů a vypořádání připomínek a podnětů, které se v průběhu platnosti programu vyskytnou.
Řídí proškolování osob, které budou zapojeny do realizace programu. Provádí přípravu aktualizací,
souhrnů, zpráv a dalších podkladů v návaznosti na využití programu. Podílí se na zajištění dodržování
harmonogramu a přípravě podkladů pro vyhodnocování. Zajišťuje sběr podkladů pro monitoring
programu.
Pro zahájení realizace Programu rozvoje obce Horní Loděnice na období 2021–20027 je nezbytné, aby
se garant, koordinátor, spolupracující a poradní subjekty detailně seznámili s návrhovou částí tohoto
dokumentu, s časovým harmonogramem a se způsobem vyhodnocování a monitoringem programu.
V případě personálních změn je vhodné, aby byli nový garant, koordinátor případně spolupracující
nebo poradní subjekt řádně proškoleni a informováni.
Zpřístupnění dokumentu
Dokument je zpřístupněn na webových stránkách obce a je k nahlédnutí v listinné podobě na OÚ.
Monitoring a hodnocení
Program bude každé 2 roky vyhodnocován a bude sledováno naplňování aktivit. Obojí zajišťuje
koordinátor ve spolupráci s garantem. Sledování naplňování aktivit bude mít formu přehledu
o realizovaných nebo nerealizovaných aktivitách. Budou zmíněny aktivity, které se aktuálně realizují
včetně fáze, v jaké se nacházejí. Součástí budou informace předané řešitelům jednotlivých aktivit. Ti
předají informace o činnosti na výzvu koordinátora v dohodnuté struktuře a čase. Vše zmíněné bude
zahrnuto do zprávy, která bude garantem předložena zastupitelstvu obce. Souběžně s hodnocením
budou aktualizovány harmonogram plánovaných aktivit a finanční část Programu rozvoje obce Horní
Loděnice.
Způsob aktualizace
Aktualizace programu se bude provádět podle potřeby. Revize bude probíhat nejméně jednou za dva
roky zejména při příležitosti vyvození závěrů ze zprávy o vyhodnocení programu a naplňování aktivit.
Aktualizace a revize proběhnou úpravou Programu rozvoje obce s vyznačením čísla a data změny na
úvodní straně. Aktualizace a případné revize provede zpracovatel nebo jiná garantem pověřená osoba
na základě prostudování stávajícího programu a předložení návrhu na změnu v zastupitelstvu obce.
Aktualizace a revize mají probíhat na základě změněných potřeb nebo možností obce. Není vhodné,
aby aktualizace a revize programu probíhaly kvůli změně politické reprezentace v obci.
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