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I. ANALYTICKÁ ČÁST 
 

1. Úvod 
 

Analytická část plánu je zaměřena na komplexní zhodnocení situace v obci, charakteristiku 

stavu a vývoje jednotlivých oblastí života obce, přičemž klade důraz na zachycení 

hlavních rozvojových problémů obce a jejich příčin. Zachycuje demografickou 

situaci, hospodářství, infrastrukturu, vybavenost, hospodaření a fungování obce. 

 

1.1 Historie 
 

Doklady o založení se nedochovaly. Vesnice vznikla v průběhu 15. století a byla 

pojmenována Kronsdorf. Nejstarší historická písemná zmínka je z roku 1502, kdy se ke 

krnovskému knížeti Jiřímu Šelenberkovi na Cvilíně dostavil a byl přijat krasovský fojt 

Matěj Biefel, aby si zde nechal potvrdit svobodné fojtství. Dědičné fojtství bylo 

svobodné od všech úroků. Umožňovalo fojtovi postavit na území vesnice mlýn, 

pivovar, kovárnu i pekařství. Fojt zajišťoval, aby lidé ze vsi plnili robotu, se dvěma koni 

jeli knížeti do vzdálenosti až deseti mil a pracovali na poli a v myslivosti. Robotovalo 

se na knížecím v Krnově. Na práci chodili sedláci pěšky, a protože knížecí dvůr byl 

dosti vzdálený, přestěhovali se někteří s povolením vrchnosti blíže. Krasov patřil až do 

19. století do bezprostředního vlastnictví krnovského knížectví a s ním měl i společné 

osudy. V roce 1523 získali knížectví krnovské Hohenzollernové, kteří se jako horliví 

luteráni zúčastnili protihabsburského povstání a proto jim byl majetek zkonfiskován.    

Z roku 1523 je dochována i první zmínka o českém názvu obce, který je uveden         

v zemských deskách krnovského knížectví. V roce 1622 získali Krnovsko i s Krasovem 

Lichtenštejnové. Krasovští obyvatelé přešli z protestantské víry v katolickou. 

Dosavadní dřevěná modlitebna byla z kapacitních důvodů již nedostačující. Proto 

byla zahájena a po pěti letech dokončena stavba barokního kostelu sv. Kateřiny. 

Dalšími rozsáhlými rekonstrukcemi prošel kostel v letech 1867 až 1878. 

Lidé umírali v nízkém věku na časté epidemie, tuberkulózu, zápaly a podvýživu. Až 

zrušení nevolnictví za císaře Josefa II. na konci 18. století a zrušení roboty v roce 1848 

zlepšilo, do té doby tvrdé, životní podmínky. Po zrušení panství jako základních 

jednotek státní správy byl Krasov začleněn do okresu Krnov. V té době se zdejší 

obyvatelé živili zemědělstvím, prací v lese a někteří od 2. poloviny 19. století                

v krnovských továrnách. V roce1900 měl Krasov největší katastrální výměru v celém 

krnovském správním obvodu. Chovalo se 104 koní, 790 kusů skotu a 255 kusů 

vepřového dobytka. V té době již stály v obci tři vodní mlýny. Ani jeden se však 

nedochoval. Jeden byl zničen krátce po 2. světové válce. Zbylé mlýny čekal stejný 
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osud v průběhu 50. let. Na konci 19. století obec měla také svou pilu, záložnu a již od 

roku 1884 mohli obyvatele využívat také služeb poštovních. Vznik obecné školy se 

datuje do roku 1850. Nakupovat v konzumu mohli zdejší obyvatele od roku 1910.        

V roce 1925 byla zavedena četnická stanice. V obci byl ve třicátých letech 20. století 

postaven ještě jeden kostel a to česko-bratrský. Do té doby musela evangelická část 

obyvatelstva navštěvovat kostel v sousedním Vraclavku. Počátky moderního sčítání 

lidu v našich zemích zastihly Krasov na jeho dosavadním vrcholu. Nejvíce obyvatel 

měla obec v roce 1880, kdy zde žilo 1 158 lidí. Od té doby svůj populační potenciál 

ztrácí. Hotovou pohromou bylo období let 1930 až 1950, poznamenané jednak 

velkou hospodářskou krizí, jednak událostmi druhé světové války. V roce 1930 žilo       

v obci 984 obyvatel, z toho pouze 8 české národnosti. V roce padesátém to bylo už 

jen 469 lidí. Po odsunu zbyla z původních obyvatel pouze čtyři smíšená německo-

česká manželství. Po 2. světové válce vzniklo v průběhu 50. let v obci Jednotné 

zemědělské družstvo, ke kterému se museli postupně připojit všichni místní zemědělci. 

Záhy po válce byla také ve vsi zrušena a přesunuta do vedlejších Brantic místní 

pošta. Toto opatření však trvalo jen pět let, kdy byla pošta poté v Krasově opět 

zřízena. Zrušena byla také četnická stanice. Dva četníky si však obec udržela až do 

roku 1955. V roce 1949 započal kulturní život obce otevřením místního kina. V roce 

1950 byl ustanoven první krasovský národní výbor a Jednota zde otevřela první 

prodejnu potravin. V 55. roce vybudovalo JZD v obci kravín. V roce 1950 se místní 

škola rozšířila z původně dvojtřídní na trojtřídní. Ke dvěma třídám opět přešla v roce 

1965. V roce 1973 došlo k dalšímu omezení výuky. V jedné třídě se učilo 24 žáků.          

K úplnému zrušení školy došlo ke konci 70. let. Od té doby dojíždějí děti do školy          

v Zátoru. Mateřská škola byla otevřena na přelomu let 1961 a 1962. V jednom 

oddělení měla 32 dětí. Postupně se počet dětí snižoval, až byla pro nedostatek dětí 

zrušena, a to v roce 1998. 

Budova bývalé školy prošla rekonstrukcí a byla adaptována pro potřeby seniorů. 

DPS, tedy dům s pečovatelskou službou, zahájil svůj provoz v roce 2000 a funguje 

dodnes. Po roce 1989 se z JZD stala již čistě soukromá firma AGROKRAS s.r.o. Tato 

společnost je jediným stále aktivním zemědělským podnikem na území obce. Mezi 

další porevoluční dění v obci patří vybudování obecního vodovodu. Rekonstrukcemi 

si prošly budovy kulturního domu a obecního úřadu. Opravila se také hřbitovní zeď       

a ve vsi bylo postaveno nové sportovní hřiště. Mezi významné historické objekty          

v obci patří barokní katolický farní kostel svaté Kateřiny s areálem z roku 1677 s atikou 

ojedinělého typu a bohatou štukovou výzdobou. Další památkově chráněný objekt 

je usedlost č. p. 15. Jedná se o usedlost s dvorem hákového typu, zděným domem 

zdobeným štukovým ornamentem a dvěma roubenými stodolami. Objekt je 

vymezen kamennou ohradní zdí. Stavba je datována kolem roku 1856. Posledním 

dokladem jednotného jesenického domu je dům č. p. 85. Typický přízemní zděnou 

omítanou architekturou s trámovými stropy. 

 

1.2. Základní informace o obci 
 

Obec Krasov se rozkládá na ploše 2580 ha v podhůří Hrubého Jeseníku, v těžišti 

geografického trojúhelníku mezi městy Krnovem, Bruntálem a Vrbnem pod 
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Pradědem. Tento geografický trojúhelník způsobuje více směrnou orientaci                 

a spádovost Krasova. Obec leží v okrese Bruntál, ale spadá pod správní obvod          

s rozšířenou působností města Krnov. Obec je zasazena do kopcovitého terénu podél 

potoka Krasovka v nadmořské výšce 470 m. n. m. 

Tabulka číslo 1 – Základní údaje 

Typ obce Obec 

Obec s rozšířenou působností Krnov 

Pověřený obecní úřad Krnov 

Pracoviště finančního úřadu Krnov 

Katastrální pracoviště Krnov 

Matriční úřad Krnov 

Katastrální plocha (ha) 2579,09 

Počet katastrů 1 

Počet částí obce 1 

Nadmořská výška (m nad mořem) 470 

První písemná zpráva (rok) 1502 

Zdroj: CSÚ 

Obec Krasov sousedí na severu s Hošťálkovy, na východě s Branticemi, na jihu            

s Čakovou a Širokou Nivou a na severozápadě s Karlovicemi. Od okresního města 

Bruntál je vzdálena 12,5 km a od krajského města Ostrava 61 km. Geomorfologicky 

patří Krasov k provincii Česká vysočina, subprovincii Krkonošsko-jesenické (Sudetské), 

oblasti Jesenické (Východosudetské), (geomorfologický celek Nízký Jeseník, 

podcelek Brantická vrchovina). Nejvyšším bodem obce – 693 m n. m. – je 

bezejmenný kopec na hranici s Hošťálkovy; dále jsou zde např. Svoboda (663 m n. 

m.), Obecní vrch (683 m n. m.), Kozí vrch (679 m n. m., na hranici s Hošťálkovy), na jih 

od obce pak Vysoká (628 m n. m.) nebo Kopřivná (638 m n. m.). Území Krasova patří 

do povodí Odry, resp. Opavy. Obcí protéká ze západu na východ potok Krasovka 

pramenící v západním cípu katastru a do něj se vlévá z obou stran několik drobných 

toků, z nichž největší je levobřežní Kozí potok, pramenící pod Kozím vrchem. Území 

obce pokrývá z 36 % zemědělská půda (13,5 % orná půda, 21,5 % louky a pastviny),    

z 58,5 % les a z 5 % zastavěné a ostatní (např. průmyslové) plochy. 

Tabulka číslo 2 – Výměra obce a druhy pozemků z roku 2019 a 2020  

Tabulka číslo 1 

 
31. 12. 2019 31. 12. 2020 

Celková výměra 2 579,09 2 579,09 

Zemědělská půda 928,13 928,12 

Orná půda 344,94 344,94 

Chmelnice - - 

Vinice - - 

Zahrada 30,90 30,89 

Ovocný sad - - 

Trvalý travní porost 552,29 552,29 

Nezemědělská půda 1 650,97 1 650,97 

Lesní pozemek 1 510,38 1 510,38 

Vodní plocha 6,05 6,05 

Zastavěná plocha a nádvoří 14,17 14,17 

Ostatní plocha 120,36 120,37 

Zdroj: ČSÚ 
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2. Obyvatelstvo 
 

2.1. Demografické údaje 
 

Vývoj počtu obyvatel Krasova je pozitivní. Pokles počtu obyvatel obce zastavil v roce 

1990, viz graf číslo 1. Od té doby počet obyvatel s drobnými výkyvy stoupá. V roce  

2020 činil počet obyvatel  357 osob. Rovněž lze pozorovat postupné snižování 

průměrného věku. V roce 2016 činil 44 let a v roce 2020 43,3 let. Výše uvedená 

tvrzení dokládáme tabulkou číslo 3, 4 a 5. 

Graf číslo 1 – Vývoj počtu obyvatel od roku 1971 do roku 2020 k 31.12. 

 

Zdroj: ČSÚ 

 

 

Tabulka číslo 3 – Počet obyvatel a průměrný věk od roku 2016 – 2020 (k 31.12) 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Počet obyvatel celkem 331 335 341 346 357 

v tom podle pohlaví 
muži 189 190 186 186 189 

ženy 142 145 155 160 168 

v tom ve věku (let) 

0-14 43 45 46 47 50 

15-64 218 213 220 226 230 

65 a více 70 77 75 73 77 

Průměrný věk 44,0 44,1 43,5 43,3 43,3 

Zdroj: ČSÚ 

Tabulka číslo 4 – Počet obyvatel k 31.12.2020 

 Celkem Muži Ženy 

Počet obyvatel 357 189 168 

v tom ve věku (let) 

0-14 50 31 19 

15-64 230 126 104 

65 a více 77 32 45 

Průměrný věk (let) 43,3 40,6 46,3 

 Zdroj: ČSÚ 

Tabulka číslo 5 – Přírůstek a úbytek obyvatel  k 31.12.2020 
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 Celkem Muži Ženy 

Živě narození 1 - 1 

Zemřelí 2 2 - 

Přirozený  přírůstek -1 -2 1 

Přistěhovalí 17 9 8 

Vystěhovalí 5 4 1 

Přírůstek stěhováním 12 5 7 

Celkový přírůstek 11 3 8 

Zdroj: ČSÚ 

Tabulka číslo 6 – Přírůstek a úbytek obyvatel 2016 – 2020 (k 31.12.) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Živě narození 1 - 4 6 1 

Zemřelí 6 3 7 5 2 

Přistěhovalí 9 16 14 12 17 

Vystěhovalí 11 9 5 8 5 

Přírůstek  

(úbytek) 

přirozený -5 -3 -3 1 -1 

stěhováním -2 7 9 4 12 

celkový -7 4 6 5 11 
Zdroj: ČSÚ 

 

2.2. Vzdělanostní struktura obyvatel  
 

Při sčítání lidu v roce 2011 byla vzdělanostní struktura obyvatel následující (viz. 

Tabulka číslo 7). Podíl osob bez vzdělání činil 1,74 %, podíl osob se základním 

vzděláním včetně nedokončeného 25,5 %, se středním vzděláním bez maturity 45,1%, 

s maturitou 18,53 % a nástavbové a vysokoškolské vzdělání 2,86 % 

Tabulka číslo 7 – Vzdělanostní struktura obyvatel (k 31.12.2011) 

 
Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 286 158 128 

z toho 

podle 

stupně 

vzdělání 

bez vzdělání 5 1 4 

základní včetně neukončeného 73 31 42 

střední vč. vyučení (bez maturity) 129 84 45 

úplné střední (s maturitou) 53 28 25 

nástavbové studium 7 3 4 

vyšší odborné vzdělání - - - 

vysokoškolské 11 5 6 

Zdroj: ČSÚ 

 

 

2.3. Spolková činnost v obci  
 

V obci vznikl fotbalový oddíl mladších žáků Fotbalový oddíl Krasov.  
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3. Trh práce, Ekonomika a hospodářství 
 

Nezaměstnanost je v obci mírně vyšší, než je průměr okresu a kraje. Od roku 2016, kdy 

činil podíl nezaměstnaných osob 15,8 %, klesl podíl v roce 2020 až na 5,3 %. 

Tabulka číslo 8 – Podíl nezaměstnanosti, volná pracovní místa na ÚP, a počet 

uchazečů v evidenci ÚP od roku 2014–2020 (k 31.12.)  

Krasov (okres Bruntál) 2016 2017 2018 2019 2020 

Podíl nezaměstnaných osob (v %) celkem 15,8 13,3 7 5 5,3 

Podíl nezaměstnaných osob (v %) pohlaví 
muži 15,6 14,4 5,7 3,3 4 

ženy 16,1 11,8 8,9 7,1 6,9 

Počet uchazečů o zaměstnání v 

evidenci úřadu práce 
Celkem 38 29 15 11 12 

Počet uchazečů o zaměstnání v 

evidenci úřadu práce 
pohlaví 

muži . 18 7 4 5 

ženy . . 8 7 7 

Pracovní místa v evidenci úřadu 

práce 
celkem - 1 - 1 - 

Zdroj: ČSÚ 

 

Tabulka číslo 9 – Ekonomické subjekty v obci k 31.12.2020 

 
Registrované podniky Podniky se zjištěnou aktivitou 

Celkem 87 47 

Fyzické osoby 75 44 

Fyzické osoby  63 35 

Zemědělští podnikatelé 9 9 

Právnické osoby 12 3 

Obchodní společnosti 2 2 

Zdroj: ČSÚ 

 

Tabulka číslo 10 – Ekonomické subjekty v obci dle oboru činnosti k 31.12.2020 

 

Registrované  

podniky 

Podniky se  

zjištěnou aktivitou 

Celkem 87 47 

A Zemědělství, lesnictví, rybářství 41 23 

B-E Průmysl celkem 6 5 

F Stavebnictví 10 5 

G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba  

motorových vozidel 
7 4 

H Doprava a skladování 3 2 

I Ubytování, stravování a pohostinství 4 2 

J Informační a komunikační činnosti - - 

K Peněžnictví a pojišťovnictví - - 
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L Činnosti v oblasti nemovitostí 2 1 

M Profesní, vědecké a technické činnosti 1 - 

N Administrativní a podpůrné činnosti - - 

O Veřejná správa a obrana; povinné sociální 

zabezpečení 
2 1 

P Vzdělávání 1 - 

Q Zdravotní a sociální péče - - 

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 1 - 

S Ostatní činnosti 5 2 

X nezařazeno - - 

Zdroj:ČSÚ 

 

 

4. Infrastruktura a dopravní obslužnost 
 

4.1. Technická infrastruktura 
 

Vodovod a kanalizace 

místním vodovodním systémem, který se sestává ze dvou vrtů, vodárny a rozvodného 

vodovodu. Majitelem tohoto systému je obec Krasov V obci není vybudována 

kanalizace a tím pádem ani centrální ČOV. Do budoucna se to však jeví jako 

nezbytná investice. 

 

Elektřina osvětlení 

Obec je zásobována elektrickou energií z rozvodné soustavy. Dimenze a technický 

stav linky vysokého napětí i rozvodné sítě je pro zajištění potřebného příkonu                

v současné době vyhovující. Provoz a údržbu veřejného osvětlení zajišťuje obec. 

Systém pouličního osvětlení je pravidelně udržován a obnovován.  

 

Plyn 

Obec Krasov není plynofikována. 

 

Odpady 

Obec zajišťuje od obyvatel sběr velkoobjemového odpadu, nebezpečného 

odpadu, sběr druhotných surovin (skla, plastů, papíru), sběr železa i ostatních 

kovů.      

    

 

4.2. Dopravní infrastruktura obslužnost 
 

Obcí prochází silnice třetí třídy číslo 8588 a na tuto silnice se v obci napojuje silníce 

číslo 8583 ve stejné třídě. Silnice 4588 se východním směrem napojuje na silnici první 
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třídy číslo 45 v obci Brantice. Silnice číslo 45 spojuje Krnov a Bruntál. Západním 

směrem se silnice 8588 napojuje na silnici druhé třídy číslo 451 směr Vrbno pod 

Pradědem, která se opačným směrem napojuje na silnici číslo 45 v obci Nové 

Heřmínovy. Silnice číslo 8583 se jižně od Krasova rovněž napojuje na silnici číslo 45 

v obcI Zátor. Některé silnice či jejich části jsou ve špatném technickém stavu. 

 Vzdálenosti z obce Krasov do nejbližších měst. 

Krnov 15 km, Bruntál 20 km, Vrbno pod pradědem 19,5 km, Město Albrechtice  25 km 

Obrázek číslo 1 – mapa cest 

 

Zdroj: GEOPORTAL  

Obcí neprochází železniční trať. Doprava je možná autobusovými spoji, které 

provozuje Transdev Morava s.ro.  Poměrně dobře je veřejnou dopravou spojeno 

město Krnov. V tabulce níže uvádíme počet spojů. Město Bruntál je dostupné pouze 

s přestupem v Branticích nebo v Krnově s přestupem na Vlak. Takto směrem na 

Bruntál jezdí ve všední dny 5 spojů. Doba na přestup je nastavena vhodně. Z Bruntálu 

jezdí ve všední den 6 spojů. Vždy do Krnova (bus i vlak) a autobusem 85316 do 

Krasova. Víkendová dostupnost Bruntálu se snižuje téměř o 50%.  Město Vrbno pod 

Pradědem je veřejnou dopravou přístupné obtížně. Oproti jízdě autem se spojení 

veřejnou dopravou prodlužuje cca o 25 km. Jezdí pouze 4 spoje s dvěma přestupy, 

s délkou jízdy cca 1 hod. 35 minut. Situace s dopravou do města Albrechtice je 

obdobná, ale s rozdílem snížení počtu přestupů o jeden.  

Tabulka číslo 11 – Počet spojů do Krnova a zpět 

Krnov Počet spojů do Počet spojů z 

Všední dny 6 6 

Sobota 3 3 

Neděle 3 3 

Zdroj: www.idos.cz 

http://www.idos.cz/
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5. Občanská vybavenost a služby 
 

V obci se nachází Obecní úřad, vedle kterého je postaveno dětské hřiště. Dále pak 

pošta knihovna, hřiště, potraviny, jedno ubytování, Kostel sv. Kateřiny a Evangelický 

kostel, hřbitov. Dále se v obci nachází kulturní dům, který je v současnosti 

v nevyhovujícím technickém stavu.  

 

 

5.1. Školství, zdravotnictví, sport a sociální oblast 
 

V obci se nenachází žádné školy. Nejbližší základní a mateřské školy jsou v obcích 

Zátor a Brantice. Dále pak v Krnově. V Krnově je dostupné střední vzdělání. Vysoké 

školy jsou spádově dostupné v Opavě, Ostravě a Olomouci. V obci není 

poskytována zdravotní péče. Nejbližší nemocnice je ve městě Krnov. Nejbližší 

obvodní lékař je v obci Zátor a Krnov. V obci Krasov není dost možností sportovního 

vyžití. Kromě fotbalového hřiště jiné sportoviště není. Sociální služby jsou plánovány 

městem Krnov v rámci komunitního plánování sociálních služeb. Lze konstatovat 

zvýšený zájem o bydlení pro seniory. K tomuto účelu by mohl být použit jeden 

z chátrajících domů v majetku obce. 

 

5.2. Hlavní turistická lákadla v obci a okolí 
 

Krasovský kotel - je přírodní rezervace ležící severním směrem od obce Krasov a na 

severozápadním úbočí Kozího vrchu( 678 m.n.m.). Přírodní rezervace Krasovský kotel 

je součástí pohoří Nízký Jeseník. Přírodní rezervaci tvoří podmáčené louky s rostlinami 

mečíku střechovitého, který roste na náhorní rovině mezi lesním porostem, a který se 

řadí mezi ohrožené druhy rostlin. Tyto podmáčené louky odděluje les od zemědělské 

půdy a v důsledku toho nebyla zdejší lokalita v rámci zúrodnění půdy odvodněna. 

Přírodní rezervace Radim -Přirozené květnaté bučiny, některé stromy dosahují stáří 

kolem 150 let. Kromě buku lesního je zde hojný jesenický modřín opadavý. Doplňuje je 

jedle bělokorá, javor klen, jilm horský. V části rezervace byla ve 20. století vysázena 

smrková monokultura, ovšem po kůrovcové kalamitě se zde opět přirozeně zmlazují 

modříny a jedle. 
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6. Správa obce 
 

6.1. Obecní úřad a jeho kompetence 
 

Tabulka číslo 12 – Informace o obci 

Identifikační číslo organizace 00296121 

Nezkrácený název organizace Obec Krasov 

Datum vzniku 01.10.1980 

Poslední změna 09.03.2021 

Stav organizace Aktivní organizace nebo hist. výskyt 

Druh řízení Místně řízené 

Druh účetní jednotky Obce 

Poddruh účetní jednotky 
Obecní úřad obce, jež není obcí s 

rozšířenou působností ani pověřeným OÚ 

Státní správa Organizace nevykonává státní správu 

Zdroj financování Místní rozpočet 

Vedení účetnictví Vedení účetnictví v plném rozsahu 

číslo územní statistické jednotky (NUTS) CZ0801 

profile.attributes.okres Bruntál 

profile.attributes.okres_code CZ0801 

Klasifikace ekonomických činností (NACE) - kód 84110 

Klasifikace ekonomických činností (NACE) - text Všeobecné činnosti veřejné správy 

Klasifikace funkcí vládních institucí (COFOG) - 

kód 
0 

Klasifikace funkcí vládních institucí (COFOG) - 

text 
Kód nebyl přidělen 

Kód institucionálního subsektoru (SEKTOR) - kód 13130 

Kód institucionálního subsektoru (SEKTOR) - text Místní vládní instituce 

Kategorie počtu obyvatel 201 až 500 

Počet obyvatel 346 

Způsob odměňování podle § 109 odst.3 z 

Zřizovatel - IČO 00296121 

Zřizovatel - název Obec Krasov 

Obec s pověřeným obecním úřadem NE 

Obec s rozšířenou působností NE 

Základní územní jednotka 597511 

Sídlo Krasov 29 

PSČ 793 94 

Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz/ 

 

 

 

 

https://monitor.statnipokladna.cz/
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6.2. Hospodaření a majetek obce 
 

Hospodaření: 

Graf číslo 2 – Přehled o zadlužení obce za roky 2017 až 2020  

 

Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz  

 

Tabulka čísl 13 – Zadluženost obce 

Ukazatel Hodnota 

Příjem v roce 2020 8 470 020,84 

Příjem v roce 2019 10 833 918,79 

Příjem v roce 2018 10 348 377,73 

Příjem v roce 2017 8 987 271,61 

Průměr příjmů za poslední 4 roky 9 659 897,24 

Účet 281 - Krátkodobé úvěry 0,00 

Účet 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 0,00 

Účet 283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 0,00 

Účet 289 - Jiné krátkodobé půjčky 0,00 

Účet 322 - Směnky k úhradě 0,00 

Účet 326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 0,00 

Účet 362 - Krátkodobé závazky z ručení 0,00 

Účet 451 - Dlouhodobé úvěry 0,00 

Účet 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 0,00 

Účet 453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 0,00 

Účet 456 - Dlouhodobé závazky z ručení 0,00 

Účet 457 - Dlouhodobé směnky k úhradě 0,00 

Dluh celkem 0,00 

Podíl dluhu k průměru příjmů 0,00% 

5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky - 

Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz/  
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Graf číslo 3 - Finanční ukazatele 

 

Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz/ 

 

 

Graf číslo 4 – Pohledávky a závazky 

 

Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz/ 
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Graf číslo 4 - Výsledek hospodaření 

 

Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz/ 

 

Obec je zřizovatelem společnosti Služby Krasov s.r.o., která je však od ledna 2021 

v likvidaci. Hospodaří dlouhodobě s přebytkovými rozpočty, což je způsobeno 

vysokými zisky při hospodaření s obecními lesy. Obec není zadlužena od roku 2015.  

Majetek a jeho stav: 

Bytový fond obce činní 23 bytů.  Bytová situace v obci není optimální. Vždy je několik 

žadatelů, kteří čekají na přidělení obecního bytu, a proto by bylo do budoucna 

vhodné, rozšířit bytovou kapacitu obce opravou stávajících obecních objektů, které 

jsou ve velmi špatném technickém stavu. Jedná se o zchátralé domy číslo 189 a 137. 

Stavební parcely bez napojení na veřejné komunikace a sítě, což brání dalšímu 

rozvoji obce. V neposlední řadě byl zaznamenán nevyhovující stav Kulturního domu. 

V majetku obce je také rybník u srubu Viktorie, které je díky dlouhodobé 

nedostatečné údržbě prorostlý a zabahněný.   

 

7. SWOT ANALÝZA 
 

SWOT analýza je dnes již standardní analytickou metodou regionálního rozvoje. Její 

podstatou je odhalení a současně vzájemné porovnávání vnitřních silných a slabých 

stránek a vnějších podmínek působících na obec. Jedná se o analýzu hlavních 

tendencí současného a budoucího vývoje obce. Smysl SWOT analýzy spočívá 

v akceptování silných stránek a odstraňování (nebo alespoň omezování) stránek 

slabých, čímž se zvyšuje pravděpodobnost budoucí realizace příležitostí, a naopak se 

omezuje dopad pojmenovaných hrozeb. Výsledky SWOT analýzy slouží jako základ 

pro vymezení problémových oblastí, zaměření rozvojového plánu obce a zacílení 

stanovených opatření. 
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Tabulka číslo 14: SWOT analýza 

 

SILNÉ STRÁNKY (S) SLABÉ STRÁNKY (W) 

 Dostupná sociální péče 

 ZŠ a MŠ dostupné v Zátoru (8 Km) 

 23 obecních bytů 

 Kulturní dům  

 Stavební parcely pro výstavbu RD 

 Dětské hřiště u OU 

 Nevyhovující technický stav kulturního 

domu 

 absence mateřského centra 

 nedostatečný počet obecních bytů 

 zchátralý dům č. p. 189 

 zchátralý RD č. p. 137 ve vlastnictví obce  

 absence inženýrských sítí a veřejných 

komunikací u stavebních parcel 

 nevyhovující stav některých místních 

komunikací 

 absence multifunkčního sportoviště 

 zabahněný a prorostlý obecní rybník         

u srubu Viktorie 

 absence plynofikace a kanalizace v obci 

 

PŘÍLEŽITOSTI (O) HROZBY (T) 

 Možnost přestavby domu č. p. 189 na 

obecní byty 

 zajištění revitalizace obecního rybníku 

 zpracování projektové dokumentace na 

opravu silnic na základě již hotového 

pasportu silnic 

 možnost vybudování komunitního domu 

pro seniory č .p. 137 

 možnost zpracování projektové 

dokumentace na revitalizaci kulturního 

domu 

 možnost zřízení mateřského centra v obci 

 zajištění zasíťování stavebních pozemků a 

vybudování veřejných komunikací 

 výhledově vybudování kanalizace nebo 

domovních ČOV na základě zjišťování 

potřebnosti obyvatel 

 možnost výstavby multifunkčního 

sportoviště u OU 

 Snížení objemu financí RUD z důvodu 

úbytku obyvatel 

 živelní pohromy 

 důsledky neekonomického vedení obce 

1.5.2020-15.7.2021 

Zdroj: vlastní zpracování 
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II. NÁVRHOVÁ ČÁST 
 

Návrhová část dokumentu vychází z jeho analytické části a reaguje na potřeby 

obce určením strategické vize, stanovení širších cílů a navržením 6. konkrétních 

opatření. Realizací jednotlivých opatření směřujeme k naplnění obecných cílů, které 

jsou cestou k vytčené vizi, kam chceme dojít. 

 Jednotlivá opatření byla navržena pracovním týmem, který tvořil starosta obce, 

členové Zastupitelstva a pracovníci Mikroregionu Osoblažsko, následně došlo k jejich 

doplnění ze strany veřejnosti v rámci připomínkovacího řízení. 

 

 

 

8. STRATEGICKÁ VIZE 
 

Strategickou vizí obce je postupné zkvalitňování života v obci.  

 

 

9. CÍLE 
 

Stanovená opatření obsahují podrobnější popis, přehled jednotlivých aktivit 

vedoucích k jeho naplnění, informace o zodpovědných osobách, zdrojích 

financování, indikátorech plnění a také možná rizika při jejich realizaci. U každého 

opatření je vždy uveden také přepokládaný termín realizace. U každého ze tří cílů 

jsou opatření seřazena dle váhy priority. Priorita 1 má nejvyšší váhu. 

Návrhová část dokumentu vychází z jeho analytické části a reaguje na potřeby 

obce určením strategické vize, stanovení širších cílů a navržením konkrétních 

opatření. Realizací jednotlivých opatření směřujeme k naplnění obecných cílů, které 

jsou cestou k vytčené vizi, kam chceme dojít. 

 Jednotlivá opatření byla navržena pracovním týmem, který tvořil starosta obce a 

členové Zastupitelstva. Následně došlo k jejich doplnění ze strany veřejnosti v rámci 

připomínkovacího řízení. 

Stanovená opatření obsahují podrobnější stručný popis, přehled jednotlivých aktivit 

vedoucích k jeho naplnění, informace o zodpovědných osobách a předpokládané 

náklady. U každého opatření je vždy uveden také přepokládaný termín realizace. 
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CÍL 1: ZLEPŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

1.1 Zajištění inženýrských sítí a veřejných komunikací u stavebních parcel pro 

individuální výstavbu RD 

1.2 Zajištění průběžných oprav některých místních komunikací 

 

Cíl 2: ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTA V OBCI 
2.1 Zajištění zpracování projektové dokumentace na revitalizaci kulturního 

domu 

2.2 Zajištění přestavby domu č. p. 189 na obecní byty 

2.3 Zajištění přestavby RD č. p. 137 na komunitní dům pro seniory 

2.4 Zajištění zpracování PD a výstavby multifunkčního sportoviště u OU 
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9.1. OPATŘENÍ A AKTIVITY 
 

Stanovená opatření obsahují podrobnější popis, přehled jednotlivých aktivit 

vedoucích k jeho naplnění, informace o zodpovědných osobách, zdrojích 

financování, indikátorech plnění a také možná rizika při jejich realizaci. U každého 

opatření je vždy uveden také přepokládaný termín realizace. U každého ze tří cílů 

jsou opatření seřazena dle váhy priority. Priorita 1 má nejvyšší váhu. 

 

 

CÍL 1: ZLEPŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

 

OPATŘENÍ 1.1 
Zajištění inženýrských sítí a veřejných komunikací u stavebních parcel 

pro individuální výstavbu RD 

Stručný popis  

Na základě geometrických plánů zajistit zasíťování nově vzniklých 

stavebních parcel včetně vybudování veřejných komunikací a zajistit 

vhodný dotační program. 

Časový 

harmonogram  
2021-2027 

Předpokládané 

náklady opatření 

v Kč včetně DPH 

celkem 0,- 

- z toho investiční 0,- 

- z toho neinvestiční 0,- 

Zodpovědný 

realizátor 
Zastupitelstvo obce, starosta obce  

 

OPATŘENÍ 1.2 Zajištění průběžných oprav některých místních komunikací 

Stručný popis  Zajištění dotačního titulu na opravy obecních komunikací 

Časový 

harmonogram  
2021-2027 

Předpokládané 

náklady opatření 

v Kč včetně DPH 

celkem 0,- 

- z toho investiční 0,- 

- z toho neinvestiční 0,- 

Zodpovědný 

realizátor 
Zastupitelstvo obce, starosta obce 
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CÍL 2: ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTA V OBCI  

 

OPATŘENÍ 2.1 
Zajištění zpracování projektové dokumentace na revitalizaci kulturního 

domu 

Stručný popis  

Zpracování projektové dokumentace. Kulturní dům bude izolace, 

střecha rozvody obvodové stěny – fasáda, přístavba 

Bude umístěn OU, spisovna OU, KD, MC, knihovna, lékař,  

Časový 

harmonogram 
2021-2027 

Předpokládané 

náklady opatření 

v Kč včetně DPH 

celkem 20 200 000,- 

- z toho investiční 20 000 000,- 

- z toho neinvestiční 200 000,- 

Zodpovědný 

realizátor 
Zastupitelstvo obce, starosta obce 

 

OPATŘENÍ 2.2 Zajištění přestavby domu č.p. 189 na obecní byty 

Stručný popis  

Bývalý dům s pečovatelskou službou – celková revitalizace s cílem 

vybudování ze 12. malometrážních bytů byty větší – dle zadání a 

projektové dokumentace. 

Časový 

harmonogram  
2021-2027 

Předpokládané 

náklady opatření 

v Kč včetně DPH 

celkem 0,- 

- z toho investiční 0,- 

- z toho neinvestiční 0,- 

Zodpovědný 

realizátor 
Zastupitelstvo obce, starosta obce 

 

OPATŘENÍ 2.3 Zajištění přestavby RD č.p. 137 na komunitní dům pro seniory 

Stručný popis  

Zpracování projektové dokumentace a zajištění vhodného dotačního 

titulu na financování přestavby stávající budovy v majetku obce na 

komunitní dům pro seniory. 

Časový 

harmonogram  
2021-2027 

Předpokládané 

náklady opatření 

v Kč včetně DPH 

celkem 0,- 

- z toho investiční 0,- 

- z toho neinvestiční 0,- 

Zodpovědný 

realizátor 
Zastupitelstvo obce, starosta obce 
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OPATŘENÍ 2.4 
Zajištění zpracování projektové dokumentace a výstavby 

multifunkčního sportoviště u OÚ 

Stručný popis  

Zpracování projektové dokumentace, zajištění vhodného dotačního 

programu a výstavba zázemí pro sportující a free stylové hřiště pro 

mládež, lanové centrum apod. 

Časový 

harmonogram  
2021-2027 

Předpokládané 

náklady opatření 

v Kč včetně DPH 

celkem 0,- 

- z toho investiční 0,- 

- z toho neinvestiční 0,- 

Zodpovědný 

realizátor 
Zastupitelstvo obce, starosta obce 

 

 

10. ZÁVĚR 
 

Program rozvoje obce Vysoká je primárním rozvojovým dokumentem, kterým se 

bude řídit rozvoj obce v následujících 7 letech. Stanovuje rámce a priority rozvoje a 

každý významnější rozvojový záměr by s ním měl být v souladu, stejně jako například 

příprava rozpočtu obce či zpracování jiných strategických dokumentů. 

 

11. POUŽITÉ ZDROJE 

 Webové stránky obce Vysoká 

 Český statistický úřad 

 Webové stránky Moravskoslezského kraje 

 Monitor – kompletní přehled veřejných financí – 

www.monitor.statnipokladna.cz 

 www.kodis.cz 

 

http://www.monitor.statnipokladna.cz/
http://www.kodis.cz/

