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Str. 01
„Obec Děhylov je
rozvíjející se
obcí,
naslouchající
svým občanům a
realizující aktivity
vycházející
z jejich potřeb“

Úvod
Slovo starosty
Strategický plán rozvoje obce Děhylov v letech 2020 až 2026 je programovým
dokumentem, který stanoví základní směry rozvoje obce. Jde o dlouhodobý záměr,
který vychází z potřeb obce a přesahuje volební období zastupitelstva obce. Jeho
cílem je nastínit, jak by se měla naše obec v následujícím období rozvíjet a kam
chceme za toto období dojít.
Bude sloužit jako koncepční podklad při zpracování investičních záměrů jednotlivých
akcí, které bude obec provádět v jednotlivých letech, při sestavování ročních
obecních rozpočtů, při provádění změn územního plánu obce, atd. Tento strategický
plán rozvoje obce a data pro analytickou část, byla získávána z databází Českého
statistického úřadu, databází orgánů státní správy, archívu obce Děhylov, územní
plánovací dokumentace obce Děhylov, Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb v obci a zejména z dat přímého oslovení občanů a dotazníkového šetření přes
internet. Cílem tohoto průzkumu bylo zjistit názory občanů na kvalitu života v naši
obci a požadavky občanů na jeho zlepšení.
Dokument obsahuje rozbor stávajícího stavu obce z ekonomického a sociálního
hlediska a vlivů, které ovlivňují život obce. Tento rozbor umožní co možná objektivní
pohled na budoucí rozvoj obce. Výsledkem pak je ucelený program rozvoje, který
obsahuje zvolené postupy. Tak se stává závazným informačním a řídícím
dokumentem.
Strategický plán umožní obci:
•

plánovat a uskutečňovat akce v jednotlivých letech koncepčně z pohledu
dlouhodobého plánu rozvoje obce

•

využívat různé typy dotací od krajských, přes národní až po evropské na zajištění
jednotlivých prováděných akcí

•

průhlednější rozhodování rady a zastupitelstva obce o prioritách jednotlivých
investičních akcí

•

koordinovat rozvojové zájmy a aktivity zájmových organizací v obci

Strategický plán je živý dokument. Jeho plnění bude pravidelně vyhodnocováno
případně na základě tohoto plnění bude zastupitelstvem obce upravován nebo
doplňován.
Základní informace o zpracování plánu
Strategický plán obce Děhylov byl zpracováván od listopadu 2018 do února 2019.
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V úvodu proběhlo dotazníkové šetření, které bylo doplněno přímým oslovením
občanů prostřednictvím tazatelů a možnost vyplnit dotazníky přes internet.
Pracovní skupina ke zpracování strategického plánu se sešla jednou, přičemž byla
možnost korespondenčního připomínkování postupu zpracování.
Strategický plán obce byl zpracováván se zapojením veřejnosti, tedy na základě
principů komunitního plánování.
Komunitní plán /dále KP/:
•
•

je metoda, kterou lze na úrovni obcí, regionů nebo krajů plánovat dlouhodobě
s ohledem na potřeby občanů a s jejich aktivním zapojením.
je to otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení
pro rozvoj obce

Charakteristickými znaky KP je důraz kladený
• Na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká
• Na dialog a vyjednávání
• Na dosažení výsledků, které jsou přijaty a podporovány většinou účastníků
KP probíhá ve třech fázích, přičemž zapojení veřejnosti musí probíhat po celou dobu
zpracovávání komunitního plánu.
• Analytická část – zpracování situační analýzy oblasti rozvoje lidských zdrojů
• Strategická část KP – její zpracování včetně expertů
• Realizační část – realizace KP a jeho aktualizace
Byla vytvořena pracovní skupina, tvořená z klíčových osobností obce. Pracovní
skupina se sešla 1x. Při stanovování priorit vycházela pracovní skupina primárně
z analytické části (dotazníkového šetření) a dále možností obce jednotlivé priority
realizovat. Plán byl následně prezentován občanům, kteří měli možnost jej
připomínkovat.
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Analytická část

Základní údaje o obci Děhylov
Obec Děhylov leží v okrese Opava. Ve vzdálenosti 8 km jihovýchodně leží město
Ostrava, 20 km severozápadně statutární město Opava a 4 km severně město Hlučín.
Celková výměra obce Děhylov je 508 ha. Hustota zalidnění je 142,3 obyvatel na km 2.

Charakteristika obce
V obci je zajištěna běžná občanská vybavenost. Výhodou je existence základní školy,
pošty i knihovny. Občanům je k dispozici obecní úřad.
Obec má 15 členné zastupitelstvo, starosta obce je uvolněný.
Demografická charakteristika
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Obec eviduje k 31. 12. 2017 celkem 728 obyvatel. Průměrný věk obyvatel obce činí
42 let. Z celkového počtu obyvatel jich bylo ve věkové kategorii 0 až 14 let 117, tj.
16,1 %. V produktivním věku 15-64 let bylo 458 osob, tj. 62,9 % a počet obyvatel
ve věku nad 65 let tvoří 21 % - 153 osob. Index stáří dosahuje v obci Děhylov ke konci
roku 2017 hodnoty 130,7.

Skladba obyvatel obce Děhylov
Počet obyvatel k Počet obyvatel ve věku
31. 12. 2017

0-14

15-64

let

let

65 a více let

Celkem

728

117

458

153

Muži

364

51

241

72

Ženy

364

66

217

81

Skladba obyvatel dle věku a pohlaví
65 a více

15-64

0-14

0

50

100

150
Ženy

200

250

300

Muži

Počet obyvatel a jeho vývoj
Vývoj počtu obyvatel od roku 2007 do roku 2017 zachycuje následující tabulka (údaje
platné vždy k 31. 12. daného roku). V obci počet obyvatel stoupá. Nejvyšší nárůst
počtu obyvatel byl zaznamenán v roce 2007 – o 22 osob. Největší úbytek obyvatelstva
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pak nastal v roce 2012 – o 13 osob. Od roku 2007 až do roku 2017 se počet obyvatel
v obci zvýšil celkem o 64 osob.
Vývoj počtu obyvatel obce
v letech 2007-2017
Rok
Počet obyvatel
2007

664

2008

686

2009

683

2010

679

2011

691

2012

678

2013

679

2014

689

2015

710

2016

723

2017

728

Počet obyvatel v jednotlivých letech
740
720
700
680
660
640
620
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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Vývoj počtu obyvatel dle pohlaví

Z tabulky je zřejmé, že v obci žije přibližně stejné množství mužů a žen. Ke konci roku
2017 je v obci přibližně 50 % žen a 50 % mužů.
Počet obyvatel k 31. 12. 2017
Muži

364

Ženy

364

Celkem

728

Věková struktura obyvatelstva
Nejvíce zastoupenou věkovou skupinu tvoří občané ve věku 15-64 let, což
představuje 62,9 %. V této věkové skupině převažují muži nad ženami o 5,2 %, což
v absolutní většině činí 24 osob. Ve věkové kategorii 0-14 let taktéž převažují ženy
nad muži a to o 12,8 %, což činí v absolutní hodnotě 15 osob. Převahu žen nad muži
jsme zaznamenali také ve věkové kategorii 65 a více let, zde se jedná o převahu o 6 %,
což v absolutní hodnotě činí 9 osob.

Věková struktura dle pohlaví
300
241

250

217

200
150
100
51

72

66

81

50
0
0-14 let

15-64 let
muži

ženy

65 a více let
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Přirozený přírůstek a migrace
Ke konci roku 2017 byl v Děhylově zaznamenán celkový přírůstek obyvatel o deset
osob více než na počátku. Kladný přírůstek je zapříčiněný především kladným
migračním saldem, tedy do obce se přistěhovalo více osob, nežli se vystěhovalo.
Z níže uvedené tabulky je zřejmé, že v Děhylově k uvedenému datu zemřelo méně
osob, nežli se narodilo.
Rok

Naroze

Zemře

Přistě Vystě Přírůste

Přírůste

Přírůste

Stav

ní

lí

-

-

k

k

31.1

hoval

hoval přirozen

migračn

celkový

2.

í

í

ý

í

k

2007

12

4

20

11

8

9

17

664

2008

9

7

26

6

2

20

22

686

2009

11

5

5

14

6

-9

-3

683

2010

8

9

4

7

-1

-3

-4

679

2011

5

2

10

9

3

1

4

691

2012

5

5

13

26

0

-13

-13

678

2013

5

4

19

19

1

0

1

679

2014

6

5

20

11

1

9

10

689

2015

10

10

47

26

0

21

21

710

2016

3

8

29

11

-5

18

35

723

2017

5

5

26

21

0

5

5

728

Analytická část

Str. 08
Nezaměstnanost

Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti
V obci Děhylov eviduje Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Opava – ke konci roku
2017 celkem 34 uchazečů o zaměstnání. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2016
je tento stav uchazečů o 11 uchazečů nižší.
*Za rok 2012 a 2013 nejsou informace o nezaměstnanosti v obcích dostupné (jen
pro okresy). Od roku 2014 se neeviduje záznam míry nezaměstnanosti, ale podíl
nezaměstnaných osob.
Vývoj

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

*

*

19

17

17

8

*

*

o 26

*

*

18

14

5,5

*

*

4 %*

3,1 %* 3,7 %* 1,7

nezaměstnanosti (k
31. 12. uvedeného
roku)
Uchazeči

o 29

zaměstnání
Uchazeči

se

1

zdravotním
postižením
Uchazeči

17

8

zaměstnání
dosažitelní
Míra

nezaměstnanosti (%) %*

%*

Charakteristika obce
V obci je zajištěna běžná občanská vybavenost. Výhodou je existence základní školy,
pošty i knihovny. Občanům je k dispozici obecní úřad.
Obec má 15 členné zastupitelstvo, starosta obce je uvolněný.
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Život v obci

V obci Děhylov působí mnoho spolků a neformálních sdružení. Jedná se např. o SDH
Děhylov, ČZS Děhylov nebo TJ Sokol Děhylov.
Ve spolupráci se spolky jsou realizovány akce a aktivity pro širokou veřejnost.
Obec vydává vlastní Děhylovský zpravodaj, dále veškeré aktuální informace
pro občany jsou uváděny na internetových stránkách obce. Regionální informace
poskytuje televize Hlučínsko.
Vzdělání
V obci je ZŠ pro první stupeň. Základní škola v současnosti poskytuje vzdělání
52 žákům.
Kultura, sport
V obci se za rok uskuteční mnoho akcí, které jsou zaměřeny na komunitní život v obci.
Infrastruktura
Obec Děhylov protíná silnice 2. třídy č. 469, která spojuje Ostravu a Hlučín. S okolními
obcemi je dále spojena silnicemi 3. třídy.
Doprava občanů do sousedních obcí a měst je zabezpečována autobusovou
dopravou, kterou provozuje firma ARRIVA MORAVA a.s. a vlakovou dopravou, kterou
zajišťuje společnost České Dráhy a.s.
Výsledky dotazníkového šetření
V rámci přípravy strategického plánu obce Děhylov, bylo provedeno dotazníkové
šetření mezi občany obce.
Dotazníkové šetření bylo zpracováno přímým oslovením občanů obce a pomocí
internetu (on line odpovědi).
Přímým oslovením bylo získáno 20 odpovědí a prostřednictvím internetu 10 občanů.

Dotazníky

Počet

Strukturované rozhovory

20

Podíl z
celku v %
66

Internet

10

34

Celkem

30

100
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Zastoupení dle pohlaví

Pro zjištění potřeb, které jsou často rozdílné i podle pohlaví, jsme se v přímém
oslovení snažili o rovnoměrné rozložení na muže a ženy. Ochota odpovídat však (tak
jako v jiných městech a obcích) byla více u žen, což vyplývá i z role ženy v rodině (ženy
se častěji starají o své příbuzné, případně pečují o děti).
Pohlaví

Počet

Muži

14

Podíl v
%
47

Ženy

16

53

Celkem

30

100

Zastoupení dle věkových skupin
Důležitým faktorem pro stanovení priorit SP jsou rozdílné potřeby jednotlivých
věkových kategorií.
Věkové skupiny

Počet
4

Podíl z odpovědí Z toho ženy
v%
13
4

Podíl z odpovědí
v%
25

16-25
26-35

1

3

1

6

36-45

11

37

4

25

46-59

4

13

0

0

60 a více

10

34

7

44

neuvedeno

0

0

0

Celkem
odpovědí
Celkem

30

16

100

30

100

16
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Odpovědi dle věku a pohlaví
60 a více
46-59
36-45
26-35
16-25
0

1

2

3
ženy

4

5

6

7

8

muži

Na níže uvedené otázky již mohli respondenti odpovědět několikrát.
Jak se Vám v obci žije?
Jak z níže uvedené tabulky vyplývá, spokojenost občanů se životem v obci je velmi
vysoká. Vzhledem k tomu, že dotazování realizovali tazatelé, kteří nebyli občany
obce, a dotazování na internetu bylo anonymní, je pravděpodobné, že takto to
občané skutečně cítí.
Průměrná známka je 2,4, přičemž 40% respondentů uvádí, že se jim v obci žije spíše
dobře a 17% respondentů, že velmi dobře.
Odpověď

Počet odpovědí

% z odpovědí

Velmi dobře

5

17

Spíše dobře

12

40

Ani dobře ani špatně

9

30

Spíše špatně

4

13

Velmi špatně

0

0

Celkem počet odpovědí

30

100
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Spokojenost se životem v obci
13%

17%

30%
40%

Velmi dobře

Spíše dobře

Ani dobře ani špatně

Spíše špatně

Pokuste se zhodnotit život v obci
Níže v tabulce je uvedeno známkování, tedy průměrná známka ze všech odpovědí.
Ne na všechny otázky občané odpovídali, navíc měli možnost odpovídat několikrát.
Jak je zřejmé, nejvíce jsou občané spokojeni s podporou spolků a s podporou
spolupráce spolků, se službami pro seniory, kvalitou bydlení, celkového vzhledu obce,
úrovní technické infrastruktury, nejméně pak s dostupností zdravotní péče a její
úrovní.
Nejméně spokojeni jsou pak se službami pro seniory, možnostmi nakupování
a čistotou ovzduší.
Celková průměrná známka je 3,1.
1

Příležitosti pro podnikání

3,1

2

Možnosti kulturního vyžití

2,8

3

Možnosti sportovního vyžití

3,8

4

Služby pro seniory

4,3

5

Úroveň zdravotní péče

3,3

6

Dostupnost zdravotní péče

2,2

7

Úroveň školských zařízení

2,7

8

Kvalita bydlení

2,7

Analytická část
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9

Možnosti pro výstavbu rodinných domů

2,6

10

Možnosti nakupování

4,6

11

Cestovní ruch v obci

3,4

12

Množství a kvalita zeleně

2,3

13

Čistota ovzduší

3,3

14

Čistota vod

2,7

15

Nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace

2,4

16

Celkový vzhled obce

3

17

Úroveň dopravní infrastruktury /silnice

2,7

18

Úroveň

technické

infrastruktury

(odkanalizování, 2,7

zásobování vodou a plynem, elektrickou energií)
19

Bezpečnost v obci

2,9

20

Práce místní samosprávy

2,1

21

Práce a komunikace úřadu

2,1

22

Podpora spolkové činnosti (hasiči, senioři, děti, mládež)

2,3

23

Podpora spolupráce spolků

2

Odpovědi občanů jsou uvedeny v příloze 1.
V dotaznících jsme se zaměřili na zjednodušenou SWOT analýzu, tedy slabé a silné
stránky, kdy jsme odpovědi rozdělili do jednotlivých oblastí života v obci.
Odpovědi neprošly jazykovou úpravou, jsou zaznamenány tak, jak je občané uvedli.
Vzdělávání

Silné stránky

Slabé stránky

Mateřská škola x2
ZŠ Děhylov

Jesle
Větší kapacita mateřské školy x2

Sport, volný čas

Analytická část
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Silné stránky

Slabé stránky
Sportovní areál, jako vzor udávám hřiště
v Těškovicích
Sportovní hala, Sportovní víceúčelová
hala pro celoroční využití
Menší bazén, nebo mini aqua park,
některé obce na Hlučínsku ho mají
Hřiště vybavené pro děti
Místnost (herna) pro setkávání maminek
s dětmi

Doprava a bezpečnost dopravy

Silné stránky

Slabé stránky

Zbudování autobusových zálivů u školy
Chodník s cyklostezkou na Žižkov
Nové zastávky
Autobusové spojení
Zlepšila se doprava
Opravené zastávky pro MHD
Opravené chodníky

Schůdné chodníky po celé obci x2
Dobudovat postupně chodníky
Více přechodů pro chodce
Snížení rychlosti v obci na 40 km/h
Kvalitní
cyklostezka
s
kvalitním
povrchem okolo Loděnice na Třebovice
Obchvat obce po trase Hlučín-DěhylovO.Poruba
Častější dopravní spoj Ostrava-Hlučín
Kvalitnější autobusová dopravní spojení

Kultura

Silné stránky

Slabé stránky

Akce pro děti

Kino (za socíku tady bylo)

Fungující kulturní dům

Více společenských akcí pro rodiny
(Vynášení Zimy, velikonoce,…) a
udržování tradic
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Občanská vybavenost

Silné stránky

Slabé stránky

Zachování pošty v obci
Osvětlení obce

Místní kabelová televize
Obchod x9
Kvalitní restaurace
Možnosti nákupu základních potravin
(minimálně formou pojízdné prodejny)
Obchodní centrum
Menší nákupní středisko

Zdravotní a sociální služby

Silné stránky

Slabé stránky
Přítomnost/dostupnost lékaře
Lékař s ordinační dobou aspoň 1x týdně
Seniorské bydlení
Denní stacionář
Doprava potravin pro seniory
Senior Taxi x2

Životní prostředí

Silné stránky

Slabé stránky

Příroda x2
Rekreační oblasti v blízkosti měst

Splašková kanalizace x2
Čistý jarní a letní vzduch
Čistý vzduch
3Kontrola spalin v zimním období

Ostatní
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Silné stránky

Slabé stránky

Slušné hospodaření
Splašková kanalizace x2
Právní samostatnost
Normální vedení obce x2
Líbí se mi práce starosty
Dobrá práce starosty, rady a
zastupitelstva. :-)Obec bez dluhů
Lepší se vzhled obce
Poloha
Organizace a činnost hasičů při sběru
odpadu a železa x2

Návrhová část
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Návrhová část

V rámci návrhové části byly stanoveny tři strategické cíle.
Strategický cíl 1 Kvalitní životní prostředí
Strategický cíl 2 Infrastruktura v obci
Strategický cíl 3 Život v obci a její rozvoj
V rámci jednotlivých strategických cílů byly navrženy priority a z nich vycházející opatření
pro realizaci.

Strategický cíl 1 Kvalitní životní prostředí
V rámci daného strategického cíle budou realizovány tyto priority:
Priorita 1.1. Kanalizace
Priorita 1.2. Kontrola emisí
Priorita 1.3. Vybudování sběrného místa pro odpad z domácností
Priorita 1.4. Čističky odpadních vod veřejných budov
Priorita 1.5. Ošetření a údržba stromů na hrázi podél řeky Opavy

Priorita 1.1. Kanalizace
Zajistit opravu/vybudování kanalizace v obci včetně likvidace splaškových vod.
Priorita 1.1. Kanalizace
Vypracování projektové dokumentace / aktualizace
stávající včetně řešení likvidace splaškových vod.
Popis opatření

Realizátoři
Zahájení realizace
Finanční zdroje
Finanční náklady
Dopady
Indikátory
Rizika
Ošetření rizik

Zajištění opravy nebo vybudování kanalizace v obci,
včetně likvidace splaškových vod (vlastní čistička, doprava
splašků na jinou čističku, atd.)
Obec Děhylov
2020
Obec, dotace
Nejsou definovány
Obec má zajištěnu kanalizaci, díky čemuž je zlepšeno
životní prostředí
Realizovaná kanalizace v obci
Nedostatek finančních prostředků
Vícezdrojové financování

Návrhová část
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Priorita 1.2. Kontrola emisí
Zajistit kontrolu dodržování používání kotlů dle platné legislativy.
Je nezbytné informovat občany prostřednictvím cílené osvěty, že v následujícím
období bude legislativně zakázáno používání kotlů 1. a 2. emisní třídy. Obec má
rovněž povinnost kontrolovat jejich odstranění.
Priorita 1.2. Kontrola emisí
Popis opatření
Realizátoři
Zahájení realizace
Finanční zdroje
Finanční náklady
Dopady
Indikátory
Rizika
Ošetření rizik

Kvalitní a cílená osvěta občanů
Pravidelná kontrola emisí primárně v zimním období
Obec Děhylov
2020
Obec Děhylov
Nejsou definovány
Snížení emisí v obci
Občané jsou informováni o nutných změnách
Realizovaná osvětová kampaň pro občany
Nezájem občanů
Dostatečná propagace a informovanost

Priorita 1.3. Vybudování sběrného místa pro odpad z domácností
Vybudování sběrného místa pro odpad z domácností občanů zabrání nejen vzniku
černých skládek, ale zároveň napomůže zlepšit životní prostředí v obci. Sběrné místo
bude sloužit rovněž k odkládání bioodpadů.
Také v tomto případě bude nezbytná dostatečná propagace a osvěta pro občany
obce.
Priorita 1.3. Vybudování sběrného místa pro odpad z domácností

Realizátoři

Výběr vhodné lokality
Vybudování sběrného místa
Obec Děhylov

Zahájení realizace

2020

Popis opatření
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Finanční zdroje

Obec Děhylov, dotace

Finanční náklady

Nejsou definovány

Dopady

Snížení počtu černých skládek

Indikátory

Vybudované sběrné místo
Nezájem občanů
Nedostatek finančních prostředků
Dostatečná propagace a informovanost
Vícezdrojové financování

Rizika
Ošetření rizik

Priorita 1.4. Čističky odpadních vod veřejných budov
Čističky odpadních vod budou realizovány ve veřejných budovách v obci a to v ZŠ,
na obecním úřadu a v MŠ. V hasičské zbrojnici bude rekonstruován septik.
Priorita 1.4. Čistička odpadních vod veřejných budov
Opatření 1.4.1. Čistička odpadních vod v ZŠ Děhylov
Opatření 1.4.2. Čistička odpadních vod obecního úřadu a mateřské školy
Opatření 1.4.3. Rekonstrukce septiku hasičské zbrojnice
Popis opatření

Vybudování čističek a rekonstrukce septiku

Realizátoři

Obec Děhylov

Zahájení realizace

2020

Finanční zdroje

Obec Děhylov

Finanční náklady

4.1. 190 000,- Kč
4.2. 435 000,- Kč
4.3. 93 000,- Kč

Dopady

Zlepšení životního prostředí

Indikátory

Vybudované čističky a rekonstruovaný septik

Rizika

Nejsou definována

Ošetření rizik

Návrhová část
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Priorita 1.5. Ošetření a údržba stromů na hrázi podél řeky Opavy
Zajistit ošetření a údržbu stromů na hrázi podél řeky Opavy v celé délce hráze na
katastru obce Děhylov.
Priorita 1.5. Ošetření a údržba stromů na hrázi podél řeky Opavy

Popis opatření

Vypracování projektové dokumentace revitalizace aleje
stromů na hrázi podél řeky Opavy

Realizátoři

Vlastní revitalizace aleje – ořez a ošetření stromů na hrázi
podél řeky Opavy
Obec Děhylov

Zahájení realizace

2021

Finanční zdroje

Obec, dotace

Finanční náklady

Indikátory

Nejsou budou stanoveny po zpracování projektové
dokumentace
Obec má zajištěnu kanalizaci, díky čemuž je zlepšeno
životní prostředí
Délka ošetřeného úseku hráze

Rizika

Nedostatek finančních prostředků

Ošetření rizik

Vícezdrojové financování

Dopady
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Strategický cíl 2. Infrastruktura v obci

V rámci daného strategického cíle budou realizovány tyto priority:
Priorita 2.1. Oprava chodníků
Priorita 2.2. Rekonstrukce cyklistické trasy Jantarové stezky v Děhylově
Priorita 2.3. Rekonstrukce bývalé správní budovy zemědělského družstva
Priorita 2.4. Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce ulice Výstavní
Priorita 2.5. Odbahnění a zpevnění potoka u průmyslové zóny

Priorita 2.1. Oprava chodníků podél ulice Porubská
V rámci dané priority bude realizován monitoring chodníků a infrastruktury pod nimi,
které jsou ve špatném stavu. Následovat bude zpracování projektové dokumentace
a následně samotná oprava chodníků.
Priorita 2.1. Oprava chodníků podél ulice Porubská

Popis opatření

Monitoring chodníků a infrastruktury, které bude nutno
opravit

Realizátoři

Zpracování projektové dokumentace
Provedení oprav
Obec Děhylov

Zahájení realizace

2020 - 2023

Finanční zdroje

Obec, dotace

Finanční náklady

Nejsou definovány

Dopady

V obci jsou kvalitní a bezpečné chodníky
Zpracovaný monitoring

Indikátory

Zpracovaná projektová dokumentace
Opravené chodníky

Rizika

Nedostatek finančních prostředků

Ošetření rizik

Vícezdrojové financování
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Priorita 2.2. Rekonstrukce cyklistické trasy Jantarové stezky v Děhylově
Rekonstrukce části (cca 1000 m) cyklistické trasy Jantarové stezky v Děhylově na hrázi
kolem rybníku Štěpán a řeky Opavy. Cyklistickou stezku využívají cykloturisté
k vyjížďkám do okolí i občané k cestě naši i okolních obcí v cestě za prací do Ostravy.
Priorita 2.2. Rekonstrukce cyklistické trasy Jantarové stezky v Děhylově
Popis opatření

Rekonstrukce cyklistické trasy Jantarové stezky v Děhylově

Realizátoři

Obec Děhylov

Zahájení realizace

2020

Finanční zdroje

Obec, dotace

Finanční náklady

2,5 mil. Kč

Dopady
Indikátory

Cyklisté mohou využívat rekonstruovanou cyklistickou
stezku
Rekonstruovaná cyklistická stezka

Rizika

Nedostatek finančních prostředků

Ošetření rizik

Vícezdrojové financování

Priorita 2.3. Rekonstrukce bývalé správní budovy zemědělského družstva
Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce bývalé správní budovy
zemědělského družstva v Děhylově. Podle průzkumu názorů občanů obce bude obec
rekonstruovat tuto budovu na malometrážní byty s možností jejich využití jako
startovací bydlení pro mladé lidi, bydlení pro důchodce případně jako sociální bydlení
Priorita 2.3. Rekonstrukce bývalé správní budovy zemědělského družstva
Opatření 2.3.1. Zpracování projektové dokumentace
Opatření 2.3.2. Rekonstrukce bývalé správní budovy zemědělského družstva
Popis opatření 2.3.1. Zpracování projektové dokumentace
Popis opatření 2.3.2.

Rekonstrukce bývalé správní budovy na malometrážní
byty pro občany obce

Realizátoři

Obec Děhylov
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Zahájení realizace

2.3.1. 2021
2.3.2. 2024

Finanční zdroje

Obec Děhylov

Finanční náklady

2.3.1. 1 mil. Kč
2.3.2. 20 mil. Kč

Dopady

Projektová dokumentace
Občané mohou zůstat v obci díky možnosti bydlení
Zpracovaná projektová dokumentace

Indikátory

Rekonstruovaná budova
Vybudované malometrážní byty

Rizika
Ošetření rizik

Nedostatek finančních prostředků
Nezájem občanů o malometrážní byty
Vícezdrojové financování
Propagace bydlení

Priorita 2.4. Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce ulice Výstavní
Projektová dokumentace bude zpracována pro rekonstrukci místní komunikace,
chodníků, které ji lemují a kanalizace. Projektová dokumentace bude sloužit jako
podklad pro následnou opravu této komunikace.
Priorita 2.4. Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce ulice Výstavní
Popis opatření
Realizátoři
Zahájení realizace
Finanční zdroje
Finanční náklady
Dopady
Indikátory
Rizika
Ošetření rizik

Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce ul.
Výstavní, včetně chodníků a kanalizace
Obec Děhylov
2020
Obec, dotace
500 tis. Kč
Zpracovaná projektová dokumentace bude sloužit jako
podklad pro rekonstrukci ul. Výstavní
Zpracovaná projektová dokumentace
Nedostatek finančních prostředků
Vícezdrojové financování
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Priorita 2.5. Odbahnění a zpevnění potoka u průmyslové zóny
Odbahnění a zpevnění potoka u průmyslové zóny, do kterého je svedena část obecní
kanalizace kolem ulice Porubské v dolní části obce.

Priorita 2.5. Odbahnění a zpevnění potoka u průmyslové zóny

Realizátoři

Odbahnění a zpevnění částí potoka u průmyslové zóny, do
kterého je svedena dešťová kanalizace z části obce podél
ulice Porubská.
Obec Děhylov

Zahájení realizace

2020

Finanční zdroje

Obec, dotace

Finanční náklady

800 tis. Kč

Popis opatření

Indikátory

Potok je veden přes soukromý pozemek. Jeho odbahnění
a částečné zatrubnění umožní využití tohoto soukromého
pozemku.
Délka revitalizovaného potoka

Rizika

Vstup na soukromý pozemek v průběhu provádění prací

Ošetření rizik

Dohoda s majiteli a uživateli dotčených pozemků

Dopady
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Str. 25
Strategický cíl 3. Život v obci a jeho rozvoj

V rámci daného strategického cíle budou realizovány tyto priority:
Priorita 3.1. Zmírnění dopravního provozu
Priorita 3.2. Vybudování odpočinkové zóny pro rodiny s dětmi
Priorita 3.3. Změna č. 1. Územního plánu obce Děhylov
Priorita 3.4. Zlepšení vybavení základní školy
Priorita 3.5. Ošetření interiéru kaple proti dřevokaznému hmyzu

Priorita 3.1. Zajistit dodržování maximální povolené rychlosti v obci
V rámci dané priority budou např. semafory na přechodech pro chodce, měření
rychlosti v kritických úsecích.
Priorita 3.1. Zmírnění dopravního provozu
Popis opatření
Realizátoři
Zahájení realizace
Finanční zdroje
Finanční náklady
Dopady
Indikátory
Rizika
Ošetření rizik

Vybudování opatření ke zmírnění dopravního provozu v
obci formou úsekového měření rychlosti v obci
Obec Děhylov, Město Hlučín
2020
Obec, dotace
Nejsou definována
Zvýšení bezpečnosti v obci
Provedená opatření ke zmírnění dopravního provozu a
zvýšení bezpečnosti
Možnosti a spolupráce města Hlučím při zavedení

Priorita 3.2. Vybudování odpočinkové zóny pro rodiny s dětmi
V rámci dané priority bude rekonstruován prostor Tenisák pro trávení volného času.
Dalším opatřením je pak oprava hřiště na volejbal/nohejbal. Pro aktivní trávení
volného času dětí a mládeže bude vybodováno hřiště pro děti.
Je rovněž nezbytné zajistit i zázemí u sportovních prostor, a to primárně šatny a WC.
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Priorita 3.2.

Vybudování odpočinkové zóny pro rodiny s dětmi
Opatření 3.2.1. Rekonstrukce sportovního hřiště
Opatření 3.2.2. Výstavba odpočinkové zóny
Rekonstrukce šaten a sociálního vybavení místního hřiště.
Popis opatření
Rekonstrukce původních sportovišť případně rozšířit areál o
3.2.2.1.
další prvky.
Popis opatření
Výstavba odpočinkové a relaxační zóny
3.2.2.2.
Realizátoři
Obec Děhylov
Zahájení
2021
realizace
Finanční zdroje
Obec Děhylov, dotace, TJ Sokol Děhylov
Finanční náklady Budou definovány po zpracování projektové dokumentace
Zvýšení sportovního a společenského vyžití rodin s dětmi
Dopady
v obci.
Počet sportovišť ve sportovním areálu
Indikátory
Vybudovaná vodní plocha
Počet vysázených stromů / keřů
Nedostatek projekčních kapacit
Rizika
Nedostatek finančních prostředků
Omezené externí zdroje
Priorita 3.3. Změna č. 1. Územního plánu obce Děhylov
Na základě jednání zastupitelstva obce, které schválilo Zprávu o uplatňování ÚP
Děhylov, bude zpracována změna č. 1 územního plánu obce Děhylov.
Priorita 3.3. Změna č. 1. Územního plánu obce Děhylov
Popis opatření
Realizátoři
Zahájení realizace
Finanční zdroje
Finanční náklady
Dopady
Indikátory
Rizika
Ošetření rizik

Zpracování změny č. 1. ÚP obce Děhylov
Obec Děhylov
2020
Obec, dotace
300 tis. Kč
Územní plán odpovídá současným potřebám obce
Zpracovaný územní plán
Nejsou definována
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Priorita 3.4. Zlepšení vybavení základní školy
Existence školy v obci je zcela zásadní pro její rozvoj. Je tedy nezbytné zajistit takové
podmínky pro výuku, které budou splňovat nejnovější trendy ve výuce, stejně tak je
důležité zajistit žákům standardy běžné v jiných školách.
Priorita 3.4.
Zlepšení vybavení základní školy
Opatření 3.4.1. Rekonstrukce šaten a suterénu školy
Opatření 3.4.2. Rekonstrukce učebny přírodovědných předmětů
Opatření 3.4.3. Rekonstrukce venkovního hřiště
Popis opatření
3.4.1.
Popis opatření
3.4.2.
Popis opatření
3.4.3.
Realizátoři
Zahájení
realizace
Finanční zdroje
Finanční náklady
Dopady
Indikátory
Rizika
Ošetření rizik

3.1.1. Rekonstrukce šaten a suterénu školy je nezbytné pro
zvýšení standardu žáků
Rekonstrukce učebny přírodovědných předmětů je základem
pro úspěšnou výuku
Venkovní hřiště bude sloužit nejen pro výuku tělesné výchovy,
ale také pro trávení volného času žáků
Obec Děhylov
2024
Obec Děhylov, dotace
Definovány v akčním plánu
Žáci mají lepší podmínky pro vzdělávání
Vybavená učebna
Další vybavení a úpravy ve škole
Nedostatek finančních prostředků
Neexistence externích zdrojů
Vícezdrojové financování
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Priorita 3.5. Ošetření interiéru kaple proti dřevokaznému hmyzu
Ošetření interiéru kaple proti dřevokaznému hmyzu včetně restaurování inventáře
je nezbytné z důvodu zachování a udržení kulturního dědictví naší obce.

Priorita 3.5. Ošetření interiéru kaple proti dřevokaznému hmyzu
Popis opatření
Realizátoři
Zahájení
realizace
Finanční zdroje
Finanční náklady
Dopady
Indikátory
Rizika
Ošetření rizik

Ošetření oltáře, obrazů Křížové cesty, obložení kůru a
konstrukce krovů proti dřevokaznému hmyzu
Obec Děhylov
2022
Obec Děhylov, dotace
Budou stanoveny po zpracování projektové dokumentace
Zachování a udržení kulturního dědictví naší obce
Ošetřeny a restaurovány prvky interiéru kaple
Nedostatek finančních prostředků
Neexistence externích zdrojů
Vícezdrojové financování

Monitorování, vyhodnocování
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Monitorování, vyhodnocování

MONITOROVÁNÍ
Monitorování probíhá průběžně.
• zda se plán daří realizovat
• zda nevznikly nové potřeby, které by bylo zapotřebí zahrnout do plánu v rámci
jeho aktualizace
• zda vznikly nějaké problémy, především v oblasti financování
• zda se realizují aktivity zaměřené na informování a zapojení veřejnosti
Monitorování je rutinní sběr informací a jejich průběžná evidence. Monitoring
zjednodušeně představuje pravidelné sledování aktivit s využitím kvantitativních
a kvalitativních indikátorů.
V případě, že bude nezbytná aktualizace (např. aktivity, ne realizace aktivit
z objektivních důvodů apod.), svolá koordinátor na základě pokynu Řídící skupiny
setkání pracovních skupin.
VYHODNOCOVÁNÍ
Realizační tým organizuje pravidelně 1x ročně vyhodnocení, jehož obsahem je
například:
•
•
•
•

jak se daří naplňovat jednotlivé priority a opatření
jak účinné jsou aktivity pro plnění cílů projektu
jak užitečné jsou aktivity z hlediska dopadů a důsledků pro cílové skupiny
jak jsou aktivity udržitelné do budoucna, jaká je potřeba a vůle je udržet
a co je potřeba pro udržení udělat
• zda se nezměnily podmínky natolik, že je třeba přehodnotit priority
Vyhodnocování se provádí technikami a metodami srovnávání, vysvětlení,
prognózování; průzkumy pomocí přímého pozorování (kontroly na místě)
a dotazováním.
Zpracování informací získaných v rámci monitoringu, které jsou následně
interpretovány a formulovány k doporučení pro zlepšení efektivnosti procesu
naplňování jednotlivých opatření strategií k rozvoji území v oblasti vzdělávání.
Hodnocení přispívá k hospodárnosti při nakládání s veřejnými prostředky.

Monitorování, vyhodnocování
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Hodnotící kritéria pro evaluaci:
relevance – zhodnocení přiměřenosti s ohledem na danou problematiku
účinnosti – posuzující čeho dosáhneme hodnocením, jaké faktory pozitivních
nebo negativních výsledků a dopadů hodnocením dosáhneme
efektivita – jaké informace hodnocením získáme, zda jsou efekty hodnocení
přiměřené vstupním nákladům
užitečnost/udržitelnost – zhodnoceni přínosů a efektů v širším kontextu nejen
s předmětem hodnoceni a monitoringu, zároveň se jedná o motivační efekty
a faktory ovlivňující hodnocení
Evaluace vyžaduje předchozí monitoring, stanovení jasného účelu hodnocení,
relevantní nastavení a realizaci zpětné vazby.
Základní charakteristiky monitorování a evaluace (viz Metodický pokyn pro evaluace
v programovém období 2014–2020, MMR, verze 3, červenec 2014 – upraveno)
MONITOROVÁNÍ

EVALUACE

Využívá monitorovací indikátory
Je kontinuální nebo periodické

Využívá hodnoticí otázky
Je
prováděna
periodicky,
ve
specifickém čase
Používá kvantitativní i kvalitativní
metody
Zjišťuje kauzální vztahy, provádí
zkoumání v širších vazbách
V rámci evaluace je posuzována také
platnost, reálnost, dosažitelnost a
relevance předem stanovených cílů a
indikátorů
Využívá monitoring jako jeden ze zdrojů
dat a informací, se kterými však dále
pracuje a vyvozuje z nich závěry a
doporučení
Zabývá se širokým spektrem otázek a
využívá různé zdroje dat a informací,
jednak monitoring, ale i další zdroje
(statistika, vlastní šetření atd.)
Vyhodnocuje systém implementace a
případně navrhuje řešení problémů a
odstraňování
překážek,
hodnotí

Používá kvantitativní metody
Nezjišťuje kauzální vztahy
Pracuje s předem stanovenými cíli,
plánovanými hodnotami a shromažďuje
data o jejich plnění
Posuzuje průběh intervence na základě
stanovených věcných a finančních
ukazatelů
Finanční monitoring sleduje plnění
finančních ukazatelů, věcný monitoring
sleduje plnění hodnot indikátorů
Průběžně sleduje plnění finančních i
věcných indikátorů, které jsou
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Monitorování, vyhodnocování
stanoveny, a vypracovává pravidelné dosahování cílů strategie, a to i ve
zprávy
vztahu k širšímu prostředí, zjišťuje
důvody pro (ne)plnění cílů
Zaměřuje se na plánované výsledky a Identifikuje plánované i neplánované
milníky
efekty v širších souvislostech
Oba procesy (monitoring i evaluace) jsou úzce provázány, vzájemně se doplňují
a vždy se musí připravovat v interakci od samého začátku.

Seznam zkratek
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Seznam zkratek

ČR

Česká republika

ČZS

Český zahrádkářský svaz

KP

Komunitní plán

MHD

městská hromadná doprava

MMR

ministerstvo pro místní rozvoj

SDH

Sbor dobrovolných hasičů

SP

Strategický plán

SWOT analýza

analýza silných a slabých stránek

TJ

Tělovýchovná jednota

ÚP

územní plán

ZŠ

Základní škola

Příloha č. 1. Návrhy občanů
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Představte si, že můžete rozhodnout o využití finančních prostředků obce. Na jaké
investice byste je přednostně využil/a?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chodniky! Nesmyslné přecházení ze strany na stranu a nesmyslné umístění
zastávek je nám k ničemu, mohli jste rovnou nechat jen zastávku na Žižkově. x2
Splašková kanalizace
Kultura
Zeleň
Obchod pro nakupování
Infrastruktura
Řešení kanalizace x2
Letní koupaliště
Dětské hřiště s herními prvky, popř. workoutové hřiště pro mládež
Výstavba tělocvičny
Oprava cyklostezky
Oprava chodníků x4
Oprava místních cest x2
Snažil bych se opravit tu hroznou silnici dole okolo Loděnice v Děhylově a dál
alternativní cestu po hrázi na Třebovice, aby měla už od Děhylova kvalitní a rovný
povrch. Okolo chráněných rybníků bych se snažil prosadit kvalitní panelovou
cestu vhodnou pro cyklisty, protože asfaltový povrch tam zřejmě nepovolí. Další
možnost např. sportovní víceúčelovou halu pro celoroční využití.
Zmírnění dopravního provozu
Bezpečnost obce
Obchvat Děhylova
Kontrola Emisí v zimním období
Oprava školy
Škola
Rekonstrukce ulice Výstavní
Zavedení elektřiny a plynu i dole
Chodníky i na druhé straně silnice
Vybudování cyklostezky
Sportovní nebo kulturní zařízení
Přechod pro chodce v blízkosti zatáček u Kopců
Dům s pečovatelskou službou
Ordinace praktického lékaře v místě

Příloha č. 1. Návrhy občanů
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Co vám v obci chybí?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schůdné chodníky po celé obci x2
Obchod x9
Normální vedení obce x2
Splašková kanalizace x2
Kvalitní restaurace
Dětské hřiště za budovou OÚ
Vybavení hřiště u ZŠ, popř. na hřišti TJ SOKOL
Seniorské bydlení - denní stacionář
Dobudovat postupně chodníky
Čistý jarní a letní vzduch
Sportovní areál, jako vzor udávám hřiště v Těškovicích
Sportovní hala
Čistý vzduch
Kvalitní cyklostezka s kvalitním povrchem okolo Loděnice na Třebovice
Sportovní víceúčelová hala pro celoroční využití
Menší bazén, nebo mini aqua park, některé obce na Hlučínsku ho mají
Místní kabelová televize
Kino (za socíku tady bylo)
Hřiště vybavené pro děti
Místnost (herna) pro setkávání maminek s dětmi
Více společenských akcí pro rodiny (Vynášení Zimy, velikonoce,…) a udržování
tradic
Možnosti nákupu základních potravin (minimálně formou pojízdné prodejny)
Doprava potravin pro seniory
Více přechodů pro chodce
Snížení rychlosti v obci na 40 km/h
Kontrola spalin v zimním období
Obchvat obce po trase Hlučín-Děhylov-O.Poruba
Lékař s ordinační dobou aspoň 1x týdně
Častější dopravní spoj Ostrava-Hlučín
Kvalitnější autobusová dopravní spojení
Obchodní centrum
Přítomnost/dostupnost lékaře
Menší nákupní středisko
Senior Taxi x2

Příloha č. 1. Návrhy občanů
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Na co jste v obci pyšní, co se Vám líbí? (uveďte maximálně 5 odpovědí)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Příroda x2
Poloha
Rekreační oblasti v blízkosti měst
Zbudování autobusových zálivů u školy
Zachování pošty v obci
Slušné hospodaření
Právní samostatnost
Chodník s cyklostezkou na Žižkov
Líbí se mi práce starosty
Velmi schopný starosta, který má zájem o rozvoj obce
Dobrá práce starosty, rady a zastupitelstva. :-)
Obec bez dluhů
Nové zastávky
Osvětlení obce
Autobusové spojení
Akce pro děti
Mateřská škola x2
ZŠ Děhylov
Fungující kulturní dům
Zlepšila se doprava
Lepší se vzhled obce
Opravené zastávky pro MHD
Opravené chodníky
Organizace a činnost hasičů při sběru odpadu a železa x2

