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Úvod
Strategický rozvojový dokument obce je dokument, který představuje základní osnovu pro
rozvoj obce. Rozvojový plán je důležitý pro správné načasování a realizaci všech
předpokládaných záměrů. Dává jasný a ucelený přehled plánovaných záměrů v časovém
horizontu pěti let tak, aby bylo možné naplánovat finanční zajištění těchto aktivit a případné
čerpání dotací. Strategický dokument umožňuje vytvoření harmonogramu akcí tak, aby
nedošlo k překrývání událostí a aby byl sled událostí logický. Plánování vychází z aktuálního
demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického stavu území obce. Na
základě analýzy jsou identifikovány problémy a příležitosti obce a sestaven plán, který dle
priorit přestaví řešení jednotlivých problémů a rozvoj obce.
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1 Analytická část
Analytická část představuje souhrn aktuálních informací o obci a slouží jako podklad pro
následné navržení vhodných opatření a cílů k rozvoji obce.

1.1 Charakteristika obce
Území
Obec Mutěnice se nachází v okrese Hodonín (Jihomoravský kraj) přibližně 56 km jižně od
krajského města Brno. Příslušnou obcí s rozšířenou působností a pověřeným obecním
úřadem je město Hodonín. K 31. 12. 2018 žilo v obci 3 645 obyvatel.
Územím protéká Mutěnický potok a řeka Kyjovka, na jejímž toku se východně od obce nachází
rybniční soustava Zbrod. Území severně od Mutěnic tvoří svahy porostlé rozsáhlými vinicemi.
Obec leží na silnici II/380, která vede z Brna do Hodonína. Obec leží v nadmořské výšce 183
m. Rozloha katastrálního území je 3237,45 ha. První písemná zmínka o obci pochází z roku
1368.
Obrázek 1 - Poloha obce v rámci ČR

Zdroj: mapy.cz
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Obrázek 2 - Katastrální území obce

Zdroj: Mapy.cz

Symboly obce
Obrázek 3 - Znak a vlajka obce Mutěnice

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mut%C4%9Bnice_(okres_Hodon%C3%ADn)

Popis vlajky obce Mutěnice
Modrý list s bílou ostrví, z níž vyrůstá ratolest vinné révy se čtyřmi hrozny a čtyřmi úponky
(znak je převeden do listu praporu). Poměr šířky k délce listu je 2:3.
Popis znaku obce Mutěnice
V modrém štítě položená ostrev, z níž vyrůstá ratolest vinné révy se čtyřmi hrozny a čtyřmi
úponky, vše stříbrné.

6

Obyvatelstvo
Na konci roku 2017 žilo v obci Mutěnice 3649 trvale hlášených obyvatel; z toho 1842 mužů a
1807 žen. Graf č. 1 zobrazuje vývoj celkového počtu obyvatel. Index změny počtu obyvatel
2017/2005 dosahuje hodnoty 100,6 %; to znamená, že v daném období vzrostl počet místních
občanů o 0,6 %. Absolutně jde o přírůstek 23 osob. Počet obyvatel v obci se z dlouhodobého
hlediska tedy víceméně nemění.
Graf 1 – Vývoj celkového počtu obyvatel v letech 2005 - 2017
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Zdroj: ČSÚ - Databáze demografických údajů za obce ČR

V tabulce č. 2 je uveden počet narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých osob.
Růst počtu obyvatel je ovlivněn především množstvím lidí, kteří se do obce stěhují. Nejvyšší
migrační přírůstek byl zaznamenán v roce 2014, kdy se do obce přistěhovalo 91 osob a
odstěhovalo se 64 osob. Nejvyšší celkový přírůstek byl zaznamenán také v roce 2014. Počet
obyvatel v obci se zvýšil o 25 osob. Za sledované období let 2005 – 2017 se v obci narodilo
celkem 501 dětí, zemřelo celkem 435 občanů, přistěhovalo se 753 osob a odstěhovalo 824
osob.
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Tabulka 1 - Vývoj počtu obyvatel v letech 2005 - 2017
Přistě-

Vystě-

Stav k

hovalí

hovalí

31.12.

34

53

62

3631

40

37

53

57

3630

2011
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2013
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2014
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67
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2015
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2016
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23
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Zdroj: ČSÚ - Databáze demografických údajů za obce ČR

Na konci roku 2017 žilo v obci 1807 žen a 1842 mužů. Podíl osob starších 65 let na celkovém
počtu obyvatel byl 16,6 %; zatímco celorepublikový poměr byl 19,2 %. Podíl dětí do 14 let na
celkovém počtu obyvatel byl 15,9 % (celorepublikově byl tento poměr 15,7 %). Věková
struktura obyvatel obce odpovídá celorepublikovému vývoji stárnutí obyvatel. Počet osob
starších 65 let převýšil počet dětí 0 – 14 let v roce 2013. Vývoj počtu osob ve věku do 14 let a
nad 65 let zobrazuje graf č. 2. Průměrný věk obyvatel obce byl 41,3 let. Což je o trochu méně
než průměr za ČR v roce 2017, který byl 42,2 let. Věkové rozložení obyvatel a průměrný věk
zobrazuje následující tabulka č. 2.
Tabulka 2 – Věkové rozložení obyvatel obce k 31. 12. 2019
Celkem
Počet obyvatel
V tom ve věku
(let)

3675
0-14

617

15-64

2393

65 a více

Průměrný věk (let)

665
41,8

Zdroj: ČSÚ – Vybrané údaje za obec Mutěnice
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Graf 2 – Vývoj počtu obyvatel ve věku do 14 let a nad 65 let v letech 2010 - 2017
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Zdroj: ČSÚ – Vybrané údaje za obec Mutěnice

Informace o vzdělanostní struktuře obyvatel ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 ukazují,
že v obci převažuje obyvatelstvo se středním odborným vzděláním bez maturity. Tohoto
stupně vzdělání dosáhlo 1275 osob tj. 35,6 %. Základního vzdělání vč. neukončeného dosáhlo
741 osob tj. 20,7 %. Úplné střední vzdělání s maturitou mělo 652 osob tj. 18,2 %. Nedosažené
žádné vzdělání uvedlo 15 občanů, tj. 0,4 %. Vysokoškolské vzdělání uvedlo celkem 209 osob
tj. 5,8 %. Zjištěnou vzdělanostní strukturu ukazuje graf č. 3 níže.
Graf 3 - Obyvatelstvo ve věku 15 + dle nejvyššího ukončeného vzdělání
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Zdroj: ČSÚ – Sčítání lidu, domů a bytů 2011
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Vyšší odborné Vysokoškolské
vzdělání

Trh práce
Počet ekonomicky aktivních obyvatel v obci v letech 2010 – 2017 klesá.
Graf 4 - Vývoj počtu ekonomicky aktivních obyvatel (15 - 64 let)
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Zdroj: ČSÚ – Vybrané údaje za obec Mutěnice

Podíl ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém počtu obyvatel v roce 2017 byl 67 %, to je
více než celkový průměr za ČR, který byl 65 %. V březnu 2019 byl počet dosažitelných
uchazečů (15 – 64 let) 157; tj. 6,4 %. Počet nabízených volných pracovních míst byl 19.
Dosažitelní uchazeči 15-64 jsou uchazeči o zaměstnání ve věku 15-64, kteří mohou
bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní
nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání.

Hospodářství
Na území obce bylo k 31. 12. 2018 registrováno celkem 819 podniků z toho 487 se zjištěnou
aktivitou. Nejvíce subjektů je zastoupeno v oboru Stavebnictví (165), Velkoobchod a
maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel (164) a Průmysl celkem (126).
Tabulka 3 - Podnikatelské subjekty podle právní formy k 31. 12. 2018
Registrované podniky

Podniky se zjištěnou
aktivitou

Celkem

819

487

Fyzické osoby

683

407

Právnické osoby

136

80

Zdroj: ČSÚ – Vybrané údaje za obec Mutěnice
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Mezi významnější podniky působící na území obce patří:
•

Vinařství Mutěnice s.r.o.

•

Skládka Hraničky spol. s r.o. (obec je 100 % vlastník této firmy)

•

SOMAT Group CZ, s.r.o. – kovovýroba, autodoprava

Atraktivity cestovního ruchu
V obci a jejím okolí je nejvýznamnějším turistickým cílem zajisté tradiční vinařství. Mutěnický
viniční katastr je značně členitý, a proto je rozdělen na 13 viničních tratí (s oficiálním názvem)
s celkovou výměrou asi 581 ha, z čehož je v současné době vysazeno víc jak 300 ha ušlechtilou
révou vinnou. Je samozřejmé, že každoročně se plocha mutěnických vinohradů zvětšuje.
Odrůdová skladba je značně různorodá.
Z hlediska půdních a klimatických podmínek vhodných pro pěstování révy vinné a výroby
vína je celá jižní Morava rozdělena do 10 vinařských oblastí. Mezi nimi zaujímá své významné
místo také Mutěnická vinařská oblast. Je v ní zařazeno těchto 14 obcí. Čejč, Čejkovice,
Dubňany, Hovorany, Karlín, Milotice, Mutěnice, Násedlovice, Nový Poddvorov, Ratíškovice,
Starý Poddvorov, Šardice, Terezín a Vacenovice. Mutěnice byly jistě správně vybrány za
centrum této vinohradnické oblasti, protože jsou zde nejen vynikající půdní a klimatické
podmínky, ale také podniky zpracovávající hrozny. Mutěnická vinařská oblast tvoří přechod
mezi severnějšími oblastmi (Kyjovská, Strážnická apod.) a vysloveně jižními (Mikulovská,
Velkopavlovická, Znojemská).
Mutěnické búdy - Více než 500 vinných sklepů v jedné lokalitě obklopené hektary malebných
vinic.
Další lokalitou vinných sklepů je oblast Pod Dubňansků horů,, kde je situováno dalších cca
200 vinných sklepů.
Kostel sv. Kateřiny - Farní kostel sv. Kateřiny dala postavit císařovna Marie Terezie v roce
1769, a to na místě zchátralé kaple. Třebaže hrubá stavba vyrostla rychle, všechny vnější a
vnitřní úpravy se protáhly, takže chrám byl požehnán milotickým děkanem Bartolomějem
Goltmanem až na den sv. Kateřiny 25. 11. 1775. O tom vypovídá žulová deska zazděná v tzv.
žebráčce, čili v předsíni v podvěží. K vysvěcení došlo dokonce teprve 1. 9. 1940. Kostel prošel
několika významnými stavebními úpravami např. byla rozšířena kruchta, přistavěna
sakristie, vybudovány přístavby s oratořemi, zbourána kaple Božího hrobu, zvýšena kostelní
věž. Původní dřevěné schodiště nahradily schody kamenné, které v roce 1926 kostelu věnoval
prezident T. G. Masaryk, jenž zde nějaký čas se svými rodiči žil. V srpnu roku 2017 bylo
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dokončeno vybudování nového, pískovcového schodiště. Později došlo ke změnám interiéru
kostela dle nových liturgických předpisů, pro celebraci čelem k věřícím.
Nad hlavním vchodem do kostela je keramický reliéf sv. Kateřiny.
Rozhledna na Vyšicku - V roce 2018 byla otevřena na nejvyšším bodu Mutěnic — kopci
Vyšicko (267 m. n. m.) — rozhledna. Je trojúhelníkovitého půdorysu, ocelové konstrukce s
dřevěným schodištěm, vysoká 12 metrů. Nosnou konstrukci z roku 2018 tvoří tři kovové
sloupy, které se kvůli zeštíhlení naklánějí oproti základně o 10 stupňů. Kruhový výhled ze
zastřešené plošiny ve výšce 9 metrů (malebné a velice členité okolí vinařské obce Mutěnice,
v dáli Bílé Karpaty, Chřiby s Buchlovem, Pálava a Babí lom u Strážovic).
Územím obce prochází značená cykloturistický trasa Mutěnická a několik značených
turistických tras např. červeně značená turistická trasa T. G. Masaryka.
V okolí obce je možné navštívit např.
-

větrný mlýn Starý Poddvorov

-

ZOO Hodonín

-

mnoho muzeí, zámků, vinných sklepů

Infrastruktura
V obci je vybudována jednotná kanalizační síť, která je zakončena od roku 2002 ČOV. V roce
2009 byla uvedena do provozu kompostárna a sběrný dvůr. Obec má vlastní vodovod. V obci
je zaveden plyn.
Obec leží na silnici II/380, které vede z Brna do Hodonína. V obci je železniční stanice a zajíždí
sem několik autobusových linek. Nájezd na dálnici D2 je ze středu obce vzdálen 18 km.

Vybavenost
V roce 2011 bylo v obci celkem 1229 bytů. Z toho 1186 v rodinných domech a 40 v bytových
domech. Obydlených bytů bylo celkem 1076. Důvody neobydlenosti bytů byly uváděny:
přestavba, nezpůsobilé k bydlení anebo rekreační objekt. Nejčastějším způsobem vytápění je
ústřední kotel v domě na plyn. Tento způsob vytápění využívá 798 bytů (74 %). Druhým
nejčastějším způsobem vytápění jsou kamna (85 bytů) a ústřední kotel v domě na pevná
paliva (84 bytů). Od roku 2013 bylo postaveno v obci celkem 15 bytů v rodinných domech.
V obci najdeme mateřskou i základní školu. Základní a Mateřská škola Mutěnice tvoří
spolu jeden právní subjekt pod společným názvem. Budova Mateřské školy a přilehlá zahrada
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slouží dětem od roku 1975. Původně byla mateřská škola vyprojektována na dvě třídy s
kuchyní, po částečné rekonstrukci zde byly tři třídy s dovážkou jídla ze školní kuchyně. Od 1.
října 2010 byla budova po rozsáhlé rekonstrukci přestavěna na čtyři třídy s celodenním
provozem, stravování dětí opět zajišťuje kuchyně základní školy. Z důvodu velkého počtu
přihlášených dětí do mateřské školy byla na budově školního klubu dočasně umístěna pátá
třída dětí s polodenním provozem. Děti využívají i školní tělocvičnu, dvě hřiště a přednáškový
sál na promítání pohádek.
V obci funguje knihovna, pošta, lékárna, několik restaurací a obchodů. V obci má svou
ordinaci praktický lékař pro dospělé, dětský lékař a zubař.
V obci jsou poskytovány sociální služby pro seniory a zdravotně postižené Dům pokojného
stáří. Cílem pečovatelské služby je doplnit péči o uživatele tak, aby si zachoval co nejvyšší
míru samostatnosti a zůstal co nejdéle v domácím prostředí.
V obci se nachází mnoho možností ubytování od ubytoven až po penziony.
V obci působí několik spolků:
-

Cimbálová muzika Fanynka a Verbíři z Mutěnic, z.s.

-

Junáci Mutěnice, 9. oddíl jižní kříž

-

Kynologický klub Mutěnice

-

Mužský pěvecký sbor

-

Rodinné centrum ŽOFKA Mutěnice

-

Sokol Mutěnice

-

Fotbalový klub Mutěnice

-

Sbor dobrovolných hasičů

-

Vinařský spolek Mutěnice

-

Myslivecký spolek Zemeňák Mutěnice

-

Búdy Mutěnice

-

Mutěnská hora a další

Ze sportovních a kulturních akcí, které se v obci konají, je možné jmenovat například:
-

Mutěnický biatlon

-

Pentanque pro veřejnost

-

Den matek

-

Gulášfest

-

Zpívání mužských sborů,
13

-

Dětské krojové hody

-

Mutěnické vinařské dny

-

a samozřejmě mnoho akcí souvisejících s vínem a vinobraním
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Životní prostředí
Zemědělská půda zaujímá 75,7 % rozlohy území obce. Toto číslo je velmi vysoké.
Celorepublikový poměr je 53,4 %. Lesní pozemky tvoří 11,4 % rozlohy. Trvalý travní porost
zaujímá pouze 2 %. Rozloha jednotlivých druhů pozemků je zobrazena v tabulce č. 4.
Tabulka 4 - Rozloha jednotlivých druhů pozemků (ha)
31. 12. 2019
Celková výměra

3 237,45

Zemědělská půda

2 451,40

-

Orná půda

2 038,59

-

Chmelnice

-

-

Vinice

-

Zahrada

-

Ovocný sad

-

Trvalý travní porost (TTP)

302,40
39,16
4,45

Nezemědělská půda

66,79
786,05

-

Lesní pozemek

370,62

-

Vodní plocha

167,11

-

Zastavěná plocha a nádvoří

-

Ostatní plocha

59,46
188,86

Zdroj: https://vdb.czso.cz/

V Mutěnicích jsou tak rozsáhlé plochy vinic proto, že zdejší geologické a klimatické
podmínky přímo vyzývají k pěstování révy. Jedná se výhradně o sedimenty, ale mnohem
důležitější, než horniny, je půdní pokryv. V katastru Mutěnic a blízkém okolí se nejčastěji
nacházejí černozemě vytvořené na vrstvě spraší uložených na píscích, případně i nivní
půdy na nivní uloženině s podložím písku. Jsou to tedy půdy lehčí a středně výsušné. O
podnebí statistické údaje ukazují na velmi velký počet letních dnů s teplotami nad 25 °C,
kterých je 53,3 dnů v roce. Dále na vysokou průměrnou teplotu v červenci 25,2 °C a roční
průměrné množství srážek 500 až 600 mm. 330 hektarů mutěnských vinic je rozděleno
do pěti tratí: Mutěnská hora, Dubňanská hora, Vyšicko, Hraničky, Úlehle.
Na území obce nalezneme několik maloplošných chráněných území.
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Rybniční soustava Zbrod ve východní části katastru je součástí EVL (Evropsky významná
lokalita) Hodonínská Dúbrava. Lesní komplex v jižní části katastru je součástí EVL
Kapánsko. V západní části katastru se nachází EVL Bílí kopec u Čejče. Dále se v jihozápadní
části katastru se nachází PP (Přírodní památka) Nivky za Větřákem.
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Správa obce
Starosta a místostarosta obce Mutěnice jsou funkce uvolněné. Ostatní zastupitelé mají funkce
neuvolněné. Zastupitelstvo obce Mutěnice má 15 členů.
Tabulka 5 – Zastupitelstvo a ostatní orgány obce Mutěnice

Starosta

MVDr. Dušan Horák

Místostarosta

Milan Mráz

Zastupitel

Petr Bíza

Zastupitelka

Mgr. Naděžda Horáková

Zastupitel

Jana Škvařilová

Zastupitel, Radní

Ing. Václav Špéra

Zastupitel, Radní

Ing. Radim Holešinský

Zastupitel, Radní

Martin Králík

Zastupitel

Ing. František Ilčík

Zastupitelka

Jana Ševčíková

Zastupitel

Přemysl Rozehnal

Zastupitel

Petr Blaha, DiS

Zastupitel

Jaroslav Brožovič

Zastupitel

Marek Zimolka

Zastupitel

Marek Ištvánek

Finanční výbor
Kontrolní výbor

Ing. František Ilčík, Mgr. Naděžda Horáková, Petr Blaha, Dis., Ing Ivana Davidová –
tajemník
Petr Bíza, Marek Zimolka, Mgr. Augustin Charuza, Anna Prčíková – tajemník

Komise Rady obce:
Martin Králík, Vladimír Blahuta, František Dubina, Štěpán Krpálek, Bc. Josef VagundaKomise
zemědělská a ŽP Drgáč, Marta Balgová
Komise výstavby Ing. František Koliba, Markéta Gáborová, Martin Šupa, Ing. Petra Hrabinová
Komise kulturní
Komise
letopisecká
Redakční rada

Vladimír Trávník, Ing. Blanka Přidalová, Ing. Jiří Zálešák, Bc. Jan Prokeš, Ing. Roman
Šmíd, Lenka Piškulová
Ing. Blanka Přidalová, Ing. Jaroslav Mihola, Mgr. Miroslava Pavlíčková, Lubor Drgáč,
Mgr. Marie Blahová, Radim Ilčík, Jana Ševčíková
Pavel Trávník, Petr Plchut, Ing. Jaroslav Mihola, Vladimír Trávník, Marta Balgová,
Markéta Gáborová, Anna Prčíková
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Obec spadá na území místní akční skupiny Jižní Slovácko, z.s. a patří do DSO Mutěnka a DSO
Vitis. Obec má dokončené komplexní pozemkové úpravy.
Graf 5 - Vývoj obecního rozpočtu v letech 2005 - 2018

Zdroj: http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/586412-mutenice/timeline#
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Tabulka 6 - Rozpočtové příjmy
Položka
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1333
1334
1340
1341
1356
1361
1381
1385
1511
4111
4112
4116
4122
4222

Název
Daň z příjmu fyzických osob placená plátci
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou
Daň z přijmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za uložení odpadů
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského fondu
Popl. za provoz systému shromažď.,sběru,přepravy
Poplatek ze psů
Příjmy úhrad za dob. nerostů a popl. za geolog. práce
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z technických her
Daň z nemovitých věcí
Neinvestiční přijaté transfery ( volby)
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci sohrn.dotač.vzta
Ostatní neinv. přijaté transfery ze stát rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Investiční přijaté transfery od krajů
Daňové příjmy,poplatky a transfery celkem

Název

Paragraf

Rozp. na rok 2020
14 000 000,00
370 000,00
1 200 000,00
11 000 000,00
1 200 000,00
24 000 000,00
9 500 000,00
30 000,00
880 000,00
55 000,00
900 000,00
50 000,00
200 000,00
100 000,00
2 750 000,00
1 150 600,00

67 385 600,00

Rozp. na rok 2020

3314

Činnosti knihovnické

3319

Ostaní záležitosti kultury (vstupné,dary)

350 000,00

3612

Bytové hospodářství

750 000,00

3632

Pohřebnictví

45 000,00

3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

10 000,00

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů

400 000,00

4351

Osobní asistence,pečovat. služba a samost. bydlení

300 000,00

6171

Činnost místní správy

200 000,00

6310

Příjmy z podílů na zisku a dividend

6330

Převod vlastních fondů v rozp. územní úrovně

5 000,00

30 000,00

Nedaňové příjmy celkem
ROZPOČTOVÉ PŘIJMY CELKEM
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250 000,00
2 340 000,00
69 725 600,00

Tabulka 7 – Financování
Položka

8124

Název

Rozp. na rok 2020

Uhrazené splátky dlohodobých přij. půjč. prostředků

2 000 000,00

Tabulka 8 - Rozpočtové výdaje

Paragraf
1069
2212
2212
2292
2321
2321
2341
2412
3113
3314
3319
3319
3341
3341
3399
3399
3419
3419
3429
3612
3631
3631
3632
3635
3639
3722
3729
4351
5212
5213
5311
5512
5512
6112
6118
6171
6310
6330
6399

Název

Návrh na rok 2020

Ostatní správa v zemědělství ( příspěvek na včelstva)
Silnice (opravy a údržba komunikací)
Silnice (budování komunikací)
Dopravní obslužnost veřejnými službami
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Vodní díla v zemědělské krajině (rybník Rokytí)
Záležitosti telekomunikací
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Bezbarierový vstup a terasa kulturního domu
Rozhlas a televize
Pořízení nového rozhlasu
Sbor pro obč. zál. (vítání obč, příspěvky rodinám)
Investiční transfery církvím a náb. společnostem
Ostatní tělovýchovná činnost
Ostatní tělovýchovná činnost
Ostatní zájmová činnost (granty pro spolky)
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Ostatní nakládání s odpady (rozšíření skládky)
Osobní asistence,pečovat. služba a samost. bydlení
Ochrana obyvatelstva
Rezerva na krizová opatření
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana - dobrovolná část
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Volby
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Ostatní finanční operace
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

Zdroj: Obec Mutěnice
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60 000,00
4 000 000,00
10 000 000,00
183 000,00
100 000,00
21 000 000,00
2 800 000,00
500 000,00
4 300 000,00
500 000,00
2 000 000,00
1 600 000,00
30 000,00
2 500 000,00
650 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
600 000,00
300 000,00
500 000,00
4 000 000,00
50 000,00
3 500 000,00
9 200 000,00
1 800 000,00
400 000,00
1 000,00
600 000,00
700 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
8 000 000,00
15 000,00
250 000,00
500 000,00
87 639 000,00

1.2 Východiska pro návrhovou část
V analytické části dokumentu byl podrobně rozebrán aktuální stav obce. Ze zjištěných údajů
vyplynulo, co je pro obec důležité, jaké jsou její silné stránky, jaké má příležitosti pro další
rozvoj a jaké problémy je nutné řešit. Tyto zjištěné informace jsou přehledně uspořádány do
následující tabulky. Ze zjištěných příležitostí a problémů poté vychází plán aktivit, které chce
obec s různou prioritou realizovat.
Silné stránky

Slabé stránky

Silnice II. třídy na území obce

Klesá počet ekonomicky aktivních obyvatel

Nízká nezaměstnanost

Počet osob starších 65 let převyšuje počet dětí do
14 let

Blízkost dálnice D2

Špatný technický stav silnic a chodníků

Snadná dopravní dostupnost velkých měst

Malé parkovací kapacity v obci a sklepní části Búdy

Rekreační potenciál

Absence cyklostezek do okolních obcí

Klidné životní prostředí

Nedostatek stavebních míst

Mateřská a základní škola v obci
Zájem občanů o dění v obci
Komunitní plánování s občany
Vysoká míra sociálního a kulturního vyžití obyvatel
Turisticky velmi zajímaví oblast
Tradice vinařství
Prostor pro výstavbu nových domů
Lékařské a sociální služby v obci

Příležitosti

Hrozby

Rekonstrukce chodníků a povrchu komunikací

Sucho, eroze

Zapojovat co největší část obyvatel do rozvoje obce

Pokles zájmu obyvatel o společenské dění, kulturu
a sport v obcích

Zasíťování nových
rodinných domů

výstavbu

Nezájem lidí o stěhování se do obce, odliv obyvatel

Při rozvoji obce vycházet z reálných námětů
občanů na rozvoj obce

Špatná průjezdnost úzkých ulic záchranářskými
vozidly

pozemků

pro

Turistická infrastruktura (půjčovna kol)
Využití fondů EU jako zdroj podpory, využití
národních dotačních titulů
Podpora drobných podnikatelů
regionálních výrobků

–

podpora
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2 Návrhová část
V této části dokumentu jsou specifikovány všechny projektové záměry obce vyplývající
z potřeb zjištěných v analytické části dokumentu.

2.1 Strategická vize
Strategická vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce a o směru jeho vývoje.
Stanovení vize dává obci souhrnný obraz o rozvoji na příštích 10 až 20 let.
Obec Mutěnice chce být funkční obcí s kvalitním zázemím pro život svých občanů.

2.2 Projektové záměry
Projektový záměr č. 1 – Zóna pro individuální výstavbu

•

Inženýrská příprava pozemků k individuální bytové výstavbě.

Lokalizace

Mutěnice „ Za Fišmanovým“

Odhad nákladů

Rozpočet není sestaven

Možné zdroje financování

Obecní rozpočet, MMR

Období realizace

2021 – 2023

Priorita

Vysoká

Fáze projektu

Příprava studie, výkup pozemků
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Projektový záměr č. 2 – Revitalizace návsi
•

Rekonstrukce komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a parkové úpravy

Lokalizace

Mutěnice, ulice Masarykova

Odhad nákladů

33 mil. Kč

Možné zdroje financování

Obecní rozpočet, MMR, OPŽP

Období realizace

2022 – 2024

Priorita

Střední

Fáze projektu

Projektová dokumentace hotová
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Projektový záměr č. 3 – Vybudování mobilního kluziště v areálu ZŠ

Lokalizace

Mutěnice

Odhad nákladů

3 mil. Kč

Možné zdroje financování

Obecní rozpočet, MMR

Období realizace

2021 – 2022

Priorita

Vysoká

Fáze projektu

Dokončování projektu
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Projektový záměr č. 4 – Nový chodník
•

Vybudování chodníku v ulici Školní

Lokalizace

Mutěnice, ulice Školní

Odhad nákladů

Rozpočet není sestaven

Možné zdroje financování

Obecní rozpočet, MMR, dotace MAS

Období realizace

2021 – 2022

Priorita

Vysoká

Fáze projektu

Příprava projektové dokumentace
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Projektový záměr č. 5 – Přírodní koupací biotop
•

Vybudování přírodního koupacího biotopu v lokalitě Búdy

Lokalizace

Mutěnice, lokalita Búdy

Odhad nákladů

50 mil. Kč

Možné zdroje financování

Obecní rozpočet, dotační tituly

Období realizace

2021 - 2022

Priorita

Střední

Fáze projektu

Příprava PD
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Projektový záměr č. 6 – Oprava ulice Vinařská
•

Rekonstrukce chodníku a komunikace v ulici Vinařská

Lokalizace

Mutěnice, ulice Vinařská

Odhad nákladů

Rozpočet není sestaven

Možné zdroje financování

Obecní rozpočet, MMR

Období realizace

2021 – 2023

Priorita

Nízká

Fáze projektu

Záměr
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Projektový záměr č. 7 – Výstavba centra pro poskytování soc. služeb a bydlení pro
seniory
•

Soc. centrum pro seniory, zdravotně handicapované, bydlení pro seniory, startovací
bydlení

Lokalizace

Mutěnice, ulice Masarykova

Odhad nákladů

Rozpočet není sestaven

Možné zdroje financování

Obecní rozpočet, MMR, Evropské fondy

Období realizace

2022 - 2025

Priorita

Střední

Fáze projektu

Příprava studie
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Projektový záměr č. 8 – Rekonstrukce II. NP obchodního domu na Obecní knihovnu
•

vybudování nové obecní knihovny

Lokalizace

Mutěnice, ulice Brněnská

Odhad nákladů

Rozpočet není sestaven

Možné zdroje financování

Obecní rozpočet, dotační tituly

Období realizace

2022 – 2023

Priorita

Vysoká

Fáze projektu

Záměr
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Projektový záměr č. 9 – Oprava spojky ulic Nádražní – Údolní II. etapa
•

Výstavba chodníku a rekonstrukce komunikace

Lokalizace

Mutěnice, ulice Nádražní / Údolní

Odhad nákladů

Rozpočet není sestaven

Možné zdroje financování

Obecní rozpočet

Období realizace

2021 – 2022

Priorita

Střední

Fáze projektu

Příprava projektové dokumentace
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Projektový záměr č. 10 – Rekonstrukce školní tělocvičny
•

Celková rekonstrukce tělocvičny ZŠ

Lokalizace

Mutěnice, areál ZŠ a MŠ

Odhad nákladů

18 mil. Kč

Možné zdroje financování

Obecní rozpočet, dotační tituly

Období realizace

2021 - 2022

Priorita

Vysoká

Fáze projektu

Příprava PD
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2.3 Realizace strategie
Za zajištění, řízení a organizaci naplňování rozvojové strategie po její schválení v orgánech
obce zodpovídá zastupitelstvo obce. Strategický rozvojový dokument obce včetně všech
následných aktualizací bude zpřístupněn na webových stránkách obce Mutěnice
www.mutenice.cz a rovněž bude k nahlédnutí v tištěné verzi na obecním úřadě. Strategický
rozvojový dokument obce Mutěnice bude využíván jako jeden ze základních podkladů při
tvorbě jak rozpočtových výhledů a víceletých finančních plánů, tak při tvorbě rozpočtu na
příslušný rok.
Monitoring plnění rozvojové strategie
Sledování a vyhodnocování realizace rozvojové strategie bude prováděno zastupitelstvem
obce. Samotný proces monitoringu bude spočívat v zjištění aktuálního stavu plnění/neplnění,
respektive již splnění jednotlivých aktivit. O stavu plnění budou podávat informaci subjekty,
které jsou odpovědny za realizaci příslušných aktivit. Odpovědnost za monitoring plnění
rozvojové strategie má zastupitelstvo obce, pokud tato funkce nebyla svěřena vybranému
zástupci.
Aktualizace Programu rozvoje obce
Strategický rozvojový dokument obce bude pravidelně aktualizován. Za aktualizaci
dokumentu zodpovídá zastupitelstvo obce, pokud tato funkce nebyla svěřena vybranému
zástupci.
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Závěr
Obec Mutěnice má pro následující období 2021 – 2027 deset projektových záměrů. Tyto
aktivity by měli přispět zejména ke zlepšení technické infrastruktury obce a zlepšení
celkového vzhledu obce. K financování těchto aktivit budou využity vedle vlastních zdrojů
také zdroje z evropských a národních fondů.
Realizací naplánovaných záměrů dojde k zvýšení životní úrovně v obci. Díky tomu se může
zvýšit zájem o bydlení a podnikání v obci.
Z dlouhodobého hlediska je záměrem obce především vytvoření dobrých životních podmínek
a udržitelný rozvoj.
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