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1.  ÚVOD 
Tento text je součástí zahájení procesu strategického plánování a řízení obce Červená Voda. Proces byl 
zahájen díky projektu Zlepšení strategického plánování a výkonu správy v obci Červená Voda (r.č. 
CZ.034.74/0.0/0.0/16_033/0002937). Jeho výsledkem je pět textů: 

- Plán rozvoje obce Červená Voda - analytická část 
- Plán rozvoje obce Červená Voda - návrhová část 
- Koncepce rozvoje místních částí obce Červená Voda 
- Koncepce rozvoje sportu v obci Červená Voda 
- Koncepce partnerství a příhraniční spolupráce obce Červená Voda 

 
Návrhová část Plánu rozvoje obce Červená Voda reflektuje předchozí analýzy (analytickou část), výše 

zmíněné koncepční texty, formuluje dlouhodobou vizi obce a definuje 6 oblastí rozvoje, které byly 

identifikovány jako strategické, tedy klíčové pro rozvoj kvality života v obci. Další tři texty mají zejména 

funkci shrnutí daného tématu, zpřehlednění aktivit, které se v dané oblasti v Červené Vodě děly a dějí, 

mapování problémů a výzev a v neposlední řadě mohou sloužit jako zásobník podnětů nebo 

projektových záměrů, kterými bude postupně naplňován celkový strategický plán.  

Rozvojové oblasti návrhové části jsou rozpracovány do dílčích cílů a opatření. Opatření by měla být 

pokud možno konkrétními aktivitami, projekty nebo záměry, které naplňují daný cíl. V některých 

případech bude jejich podrobnější specifikace otázkou kontroly a aktualizace naplňování Plánu rozvoje 

obce. Tento proces je popsán v závěrečné kapitole tohoto textu.   

Plán rozvoje obce nemůže a nemá pokrýt komplexní potřeby obce a aktivity v ní. Není zaměřen na 

„každodenní provoz“ obce. Soustřeďuje se na cílené změny, které chce obec dosáhnout a které jdou 

za rámec onoho každodenního provozu. Realizace konkrétních opatření tak vyžaduje každoroční 

zvažování toho, jak rozpočet obce bude reflektovat „provoz“ a do jaké míry strategické cíle.  

Platnost plánu rozvoje obce je stanovena do roku 2031. Je tedy logické, že jeho aktualizace musí 

probíhat pravidelně, každoročně ve formě aktualizace tabulky opatření a aktivit (viz příloha), ale po 

několika letech se může ukázat, že bude potřeba revidovat i některé části samotného textu. Některé 

dílčí cíle mohou být naplněny, jiné vyhodnoceny jako méně významné.  
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2. STRATEGICKÁ VIZE OBCE ČERVENÁ VODA 
 
Obec Červená Voda je v roce 2031 čilou obcí s dobrým jménem. Její obyvatelé si jí váží a na její podobě 
se aktivně podílí.   

 
3. ROZVOJOVÉ OBLASTI 

 
1. Živá obec 
2. Obecní infrastruktura  
3. Veřejná prostranství a budovy občanského vybavení 
4. Rozvoj sportu 
5. Rozvoj místních částí 
6. Partnerství a příhraniční spolupráce 

 

1) Živá obec 

Cíle  
1A Rozvíjet společenský a spolkový život  
1B Zvyšovat prestiž obce  
1C Zpomalit nebo zastavit odcházení lidí z obce 
1D Podpořit aktivní zapojení znevýhodněných skupin obyvatel do společenského 

života  
 

Opatření  
1.1 Finančně a organizačně podporovat aktivity spolků 
1.2 Organizovat setkávání s občany formou specificky zaměřených pracovních skupin, 

veřejných setkání apod. 
1.3 Dlouhodobě podporovat stabilizaci a rozšíření aktivit pro děti a mládež v obci 
1.4 Zvyšovat prestiž obce jak mezi obyvateli, tak v rámci regionu  
1.5 Spolupracovat s organizacemi podporující udržitelný a zdravý rozvoj obce 
1.6 Informovat o službách a dění v obci (jak v obci, tak v regionu) 
 

2) Obecní infrastruktura  

Cíle 
 

2A Investovat pro zvýšení kvality infrastruktury a bezpečnosti při pohybu na 
komunikacích v obci 

2B Spojovat investiční záměry obce se záměry kraje a dalších celků včetně 
podnikatelů 

2C Využívat dotační tituly 
 
Opatření 

2.1  Budovat a rekonstruovat chodníky v obci 
2.2  Vybudovat chodník od kruhového objezdu k Dolním Boříkovicím 
2.3  Vybudovat parkovací plochu u „zdravotního střediska“ 
2.4  Rozšířit parkovací plochu u panelových domů v centru obce 
2.5  Zvýšit bezpečnost při dopravě dětí do školských zařízení (točna u ZŠ, parkoviště u 

MŠ, ulička u Pneu Kubíček) 
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2.6 Komunikovat s představiteli vyšších územních celků a zvát je na aktivity a akce v 
obci 
 

 

3) Veřejná prostranství a budovy občanského vybavení 

Cíle 
 

3A. Revitalizovat a budovat veřejná prostranství  
3B. Revitalizovat a budovat budovy občanského vybavení 

 
Opatření 

3.1 Vybudovat v centru obce reprezentativní odpočinkové a společenské místo - PARK 
3.2 Pokračovat v revitalizaci bývalého kina na komerční prostory a komunitní centrum 

se sálem a klubovnami 
3.3 Revitalizovat veřejná prostranství v místních částech 
3.4 Zpřístupnit veřejná prostranství a budovy občanského vybavení všem skupinám 

obyvatel (bezbariérovost) 
 

4) Rozvoj sportu 

Cíle 
 

4A Rekonstruovat a modernizovat infrastrukturu pro sport a rekreaci  
4B Vystavět nová zařízení pro sport a rekreaci 
4C Podporovat jednotlivce, skupiny a spolky se zaměřením na sport 

 
Opatření:  

4.1 Celková rekonstrukce fotbalového hřiště 
4.2 Přestavba klubovny SDH na Dolní Orlici 
4.3 Vybudování parkoviště na Červenovodském sedle 
4.4 Vybudovat outdoorové hřiště s venkovním stolem pro stolní tenis, skatepark 
4.5 Stavební úpravy stropu v tělocvičně ZŠ 
4.6 Obnovit vybavení tělocvičny 
4.7 Zajistit parkovou úpravu na dětském hřišti na Moravském Karlově  
4.8 Obnovit vybavení pro fotbalový klub 
4.9 Zajistit vybavení pro orientační běh (buzoly, lampiony, stopky) 
4.10 Finančně podporovat základní podmínky pro pořádání akcí (elektřina, stan) 
4.11 Oceňovat skupiny, nebo jednotlivce za mimořádné sportovní úspěchy 

 

5) Rozvoj místních částí 

Cíle 
 

5A Modernizovat infrastrukturu v místních částech 
5B Pečovat o sakrální památky v místních částech 
5C Podporovat komunity místních částí 
5D Podporovat rozvoj turistického ruchu 
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Opatření 
5.1 Oprava cesty na Šanově 
5.2 Oprava cesty na Moravském Karlově 
5.3 Úprava přístupových komunikací na hřbitovy a ke kostelům 
5.4 Zpracování studie úpravy vzhledu veřejných míst 
5.5 Doplnění dalších herních prvků na hřiště „na posádce“  
5.6 Oprava drobných sakrálních památek  
5.7 Zajistit osvětlení u posezení Kaple sv. Rocha 
5.8 Rekonstrukce budovy klubovny SDH Dolní Orlice 
5.9 Vybudování komunitního centra v centru obce 
5.10 Setkávání zástupců osadních výborů 
5.11 Tvorba a správa informačních cedulí a letáků (Horní Orlice, Šanov, centrum 

Červené Vody).    
 

6) Partnerství a přeshraniční spolupráce 

Cíle 
 

6A  Posílit partnerskou spolupráci na obecní, regionální a národní úrovni  
6B  Posílit partnerskou spolupráci na přeshraniční úrovni 
 

Opatření  
6.1 Podporovat spolupráci v rámci pořádání společných akcí 
6.2 Zajistit aktivní účast zástupců obce v orgánech partnerských a členských 

organizacích 
6.3 Podat žádost o členství v Euroregionu Glacensis  
6.4 Zjistit ochotu k oficiální spolupráci - návštěva  
6.5 Zajistit oslavu, pozvání partnerů  
6.6 Zajistit výměnné pobyty škol a spolků, podporovat pobytu hostů 
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4. PODPORA REALIZACE PLÁNU ROZVOJE OBCE 
 

1. Realizace  

Pro úspěšnou realizaci a kontrolu naplňování strategického plánu (Plán rozvoje obce) jsou stanoveny 

následující odpovědné subjekty a osoby za kontrolu plnění jednotlivých aktivit, ale také za řízení 

realizace celého procesu.  

 

 

• Pracovní skupiny (Infrastruktura, Volný čas), Veřejné setkání / fórum – dávají podněty 
k plnění a aktualizaci Plánu rozvoje obce. Zásadním zdrojem investičních akcí jsou pravidelně 
aktualizované pasporty Zeleně, Veřejného osvětlení, Mostků, Stromů, Sakrálních památek, 
Komunikací a Databáze investičních projektů. Tyto dokumenty jsou umístěny na portále 
www.cervenavoda.cz v sekci Plánování a MA21.  
 

• Koordinátor MA21 – organizuje setkání, zpracovává podněty a předkládá je Skupině / komisi 
pro MA21. Zpracovává hodnotící zprávu a předkládá ji radě obce. 

• Skupina / komise pro MA21 – na základně setkávání a podkladů od Koordinátora MA21 
připomínkuje a schvaluje výstupy, zejména hodnotící zprávu. Prostřednictvím Koordinátora 
MA21 předkládá dokumenty radě obce.   

• Rada – kontroluje hodnotící zprávu a předkládá ji zastupitelstvu obce. 

• Zastupitelstvo – schvaluje hodnotící zprávu.  

 

  

ZDROJ

• Pracovní skupiny (Infrastruktura, Volný čas)

• Veřejné setkání / fórum

PŘÍPRAVA 

KONTROLA

• Koordinátor MA21

• Skupina / komise pro MA21

SCHVÁLENÍ

• Rada

• Zastupitelstvo
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2. Monitoring realizace 

 

Hodnotící zpráva  

Hodnotící zpráva o průběhu realizace Plánu rozvoje obce bude obsahovat zejména:  

• informace o aktivitách realizace Plánu rozvoje obce 

• návrh na změny či revize ve strategickém plánu 

• aktualizovanou přílohu č. 1 - Opatření a aktivity, kde budou uvedeny informace o realizaci 

dílčích aktivit a projektů – každoroční přehled o aktivitách, které se podařilo v uplynulém 

roce realizovat a zdůvodnění odchylek od plánovaného průběhu realizace.  

Návrh harmonogramu událostí spojených s aktualizací: 

• Září – setkání pracovních skupin 

• Říjen – konání Veřejného fóra 

• Listopad – setkání komise / skupiny pro MA21 a Rady obce 

• Prosinec – předložení hodnotící zprávy na Zastupitelstvu obce 

• Květen – setkání pracovních skupin  

 

Indikátory realizace 

Naplňování plánu rozvoje obce bude vyhodnocováno dvěma způsoby.  

Vyhodnocením realizace plánovaných aktivit/projektů – viz výše. 

Sledováním několika klíčových indikátorů, které nejsou spojeny přímo s realizací konkrétních 

projektů, ale celkovým pohledem na rozvoj obce. Indikátory by měly být schopny kvantitativně 

posoudit trendy směřování obce a naplňování strategických cílů.   

Navržené indikátory: 

1. Počet obyvatel obce 

2. Počet aktivních spolků působících v obci 

3. Počet veřejných diskuzí pořádaných obcí 

4. Podíl finančních prostředků využitých pro jednotlivé místní části 

 

3. Způsob financování strategického plánu 

Základním zdrojem financování rozvojových aktivit jsou vlastní zdroje obce a také spolufinancování z 

veřejných rozpočtů (kraje, ČR, fondy EU). Dílčí aktivity mohou být realizovány za podpory menších 

grantů nadací.   
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Příloha č. 1 Opatření a aktivity 
 
Identifikace stavu realizace opatření bude obsahovat  

• upřesnění nákladů na realizaci 

• aktualizace termínu uskutečnění  

• způsob rozpracovanosti (projektový záměr, stavbní povolení, žádost o dotaci, územní 

řízení,...) 

• realizátor projektu  

Kód Opatření Předpokládané 
náklady  

Termín 
splnění 

Stav 
2019 

Stav 
2020 

Stav 
2021 

1 Živá obec 

1.1 Finančně a organizačně podporovat 
aktivity spolků 

Průběžně 2018 +    

1.2 Organizovat setkávání s občany formou 
specificky zaměřených pracovních 
skupin, veřejných setkání apod. 
 

15 tis. Kč/ ročně 2018 +    

1.3 Dlouhodobě podporovat stabilizaci a 
rozšíření aktivit pro děti a mládež v obci 

- 2019 +    

1.4 Zvyšovat prestiž obce jak mezi obyvateli, 
tak v rámci regionu (stát se Vesnicí roku) 

- 2020 +    

1.5 Spolupracovat s organizacemi 
podporující udržitelný a zdravý rozvoj 
obce 

Členský příspěvek 
a režijní náklady 
cca 30 tis. Kč/ rok 
+ úvazek 

2018 +    

1.6 Informovat o službách a dění v obci (jak 
v obci, tak v regionu) 

Průběžně 2018 +    

2 Obecní infrastruktura 

2.1 Budovat a rekonstruovat chodníky v obci 20 mil. Kč 2018 +    

2.2  Vybudovat chodník od kruhového 
objezdu k Dolním Bořikovicím 

14 mil. Kč 2018 +    

2.3  Vybudovat parkovací plochu u 
„zdravotního střediska“ 

- 2020 +    

2.4  Rozšířit parkovací plochu u panelových 
domů v centru obce 

- 2020 +    

2.5  Zvýšit bezpečnost při dopravě dětí do 
školských zařízení (točna u ZŠ, 
parkoviště u MŠ, ulička u Pneu Kubíček) 

- 2019 +    

2.6 Komunikovat s představiteli vyšších 
územních celků a zvát je na aktivity a 
akce v obci 

Režijní náklady 2018 +    

3 Veřejná prostranství a budovy občanského vybavení 

3.1 Vybudovat v centru obce reprezentativní 
odpočinkové a společenské místo - PARK 

20 000 000 Kč 2020 +    

3.2 Pokračovat v revitalizaci bývalého kina 
na komerční prostory a komunitní 
centrum se sálem a klubovnami 

18 000 000 Kč 2018 +    

3.3 Revitalizovat veřejná prostranství 
v místních částech 

- 2019 +    
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3.4 Zpřístupnit Veřejná prostranství a 
budovy občanského vybavení všem 
skupinám obyvatel (bezbariérovost) 

- 2020 +    

4 Rozvoj sportu 

4.1 Celková rekonstrukce fotbalové hřiště  Hl. hřiště 7 mil. Kč 2019 +    

4.2 Přestavba klubovny SDH na Dolní Orlici 4,1 mil. Kč 2019 – 
2020 

   

4.3 Vybudování parkoviště na 
Červenovodském sedle 

12 mil. Kč 2019 – 
2020 

   

4.4 Vybudovat outdoorového hřiště 
s venkovním stolem pro stolní tenis, 
skatepark 

- 2020 +    

4.5 Stavební úpravy stropu v tělocvičně ZŠ 1 mil. Kč 2018     

4.6 Obnovit vybavení tělocvičny - 2019 +    

4.7 Zajistit parkovou úpravu na dětském 
hřišti na Moravském Karlově  

- 2019 +    

4.8 Obnovit vybavení pro fotbalový klub - 2019 +    

4.9 Zajistit vybavení pro orientační běh 
(buzoly, lampiony, stopky) 

- 2021 +    

4.10 Finančně podporovat základní podmínky 
pro pořádání akcí (elektřina, stan) 

- 2018 +    

4.11 Oceňovat skupiny, nebo jednotlivce za 

mimořádné sportovní úspěchy 

- 2019 +    

5 Rozvoj místních částí 

5.1 Oprava cesty na Šanově - 2018 – 
2019 

   

5.2 Oprava cesty na Moravském Karlově - 2019 +    

5.3 Úprava přístupových komunikací na 
hřbitovy a ke kostelům 

- 2019 +    

5.4 Zpracování studie úpravy vzhledu 
veřejných míst 

- 2019 +    

5.5 Doplnění dalších herních prvků na hřiště 
„na posádce“  
 

- 2019 +    

5.6 Oprava drobných sakrálních památek  - 2019 +    

5.7 Zajistit osvětlení a posezení u Kaple sv. 
Rocha 

- 2020 +    

5.8 Rekonstrukce budovy klubovny SDH 
Dolní Orlice 

14 mil. Kč 2019 +    

5.9 Vybudování komunitního centra v 
centru obce 

- 2020 +    

5.10 Setkávání zástupců osadních výborů režijní náklady 2018 +    

5.11 Tvorba a správa informačních cedulí a 
letáků (Horní Orlice, Šanov, centrum 
Červené Vody).    
 

 Zdroj Turistická 
oblast Králický 
Sněžník 

2018 +    

6 Partnerství a přeshraniční spolupráce 
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6.1 Podporovat spolupráci v rámci pořádání 
společných akcí 

Režijní náklady, 
organizace, ceny 

Min. 1 
akce 
ročně 

   

6.2 Zajistit aktivní účast zástupců obce v 
orgánech partnerských a členských 
organizacích 

režijní náklady průběžn
ě 

   

6.3 Podat žádost o členství v Euroregionu 
Glacensis  

roční příspěvek 4 
Kč na obyvatele 

Do 
1.1.201
9 

   

6.4 Zjistit ochotu k oficiální spolupráci - 
návštěva  

5000,- 1.1.201
9 

   

6.5 Zajistit oslavu, pozvání partnerů  30 000 Kč / rok 1.6.201
9 

   

6.6 Zajistit výměnné pobyty škol a spolků, 

podporovat pobytu hostů 

65 000 Kč / rok do 
1.1.202
0 

   

 
 
 


