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A. ÚVOD
Strategický rozvojový dokument je jedním ze základních dokumentů územního
samosprávného celku obce Vlčková, vyjadřující předpokládaný vývoj daného
celku v dlouhodobějším časovém horizontu. Strategický rozvojový dokument je
koncepční a rozvojový dokument vytvořený obcí Vlčková na příští desetiletí.
Vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit, demografického,
ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území obce.
Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých
zájmů tak, aby obec prosperovala jako celek. Základní myšlenka rozvoje obce
spočívá ve vytvoření kvalitního prostředí pro obyvatele, v současné době žijící a
pracující na katastru obce. Cílem je i vytvoření podmínek pro rozvoj obce,
zvýšení atraktivity katastru pro turisty a návštěvníky obce. Nezbytnou
podmínkou je i minimalizování ekologické zátěže způsobené osídlením na
zdejší okolní krajinu a rozmanitou přírodní diverzitu.
Koncepce rozvoje je i nutným předpokladem pro územní plánování a zapojení
obce do regionálních rozvojových plánů svazků obcí DKV a MAS, jejichž jsme
účastníky. Je také předpokladem pro ucházení se o státní finanční dotace a
podpory plánovaných významnějších investičních akcí.
Obec Vlčková se řadí mezi skupinu malých obcí s nízkým rozpočtem, který
podstatně limituje realizaci většiny projektů, náročných na finanční zajištění.
Také je limitována malým počtem lidského potenciálu, který může uvolnit
z vlastních zdrojů na zajištění náročné administrace těchto projektů. Neboť
většina lidského potenciálu, skládajícího se z uvolněného starosty a jedné účetní
je obsazena běžnou administrativou potřebnou pro zajištění pravidelného chodu
obce. Tím se dostává do začarovaného kruhu. Neboť na složitější projekty si
musí zajistit externí odborníky, kteří však významnou měrou odčerpávají
omezené finanční zdroje obce.
Jediným východiskem je sledovat vyhlašované státní výzvy a dotace na různé
akce a projekty. Opět si najímat externí odborníky na administraci přípravy
žádostí a snažit se dosáhnout na přidělení dotace pro obec.
Je skličující, když jako malá obec nejsme schopni vyhovět všem
administrativním, technickým a odborným požadavkům projektů, které
nerozlišují možnosti investora a tím dosáhnout na získání financí, tolik
potřebných na rozvoj obce.
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B. CHARAKTER OBCE

1. Polohopis
Obec Vlčková je rozprostřena na jižním okraji úzkého údolí, kterým protéká
místní potok Kameňák. Severní část, vhodná pro turistiku je obsazena lesním
porostem, převážně ve správě Lesů ČR. Západní část obce je ohraničena lesy ve
vlastnictví obce a východní část obce zabírají pastviny obhospodařované
místním zemědělským družstvem Podhoran. Mezi tím vším se nacházejí menší
plochy využívané místními zemědělci.
Na severní části katastru obce je v dalším přilehlém údolí rozprostřena rekreační
oblast „Pod Grůněm“, která je ovšem dopravně nepřístupná pro přímé spojení
s obcí Vlčková. Jediná spojovací komunikace vede přes lesy spravované
společností Lesy ČR a pro veřejnost je dopravně uzavřena.
Tím je značně limitována možnost dalšího plošného rozvoje katastru obce.
Rozvoj je tak převážně směřován pouze do uzavřeného intravilánu.
2. Historie
První zmínky o obci se datují do roku 1373 a vztahují se k držitelům přilehlého
hradu Lukov, kteří si v uchovaném archivním dokumentu vymezují svá
vlastnická práva k okolním obcím a majetku.
Pozdější historický rozvoj obce je vždy úzce spojen s držiteli lukovského
panství a jejich postojem ke způsobu využívání zdejších málo plodných
okolních polností.
Rozvoj obce tak byl historicky závislý na povaze zdejšího Valašského
obyvatelstva, které dokázalo přežít z minimálních výnosů chudých kamenitých
políček a tvrdé práce v okolních lesích.
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3. Příroda a památná místa
Příroda a potažmo její ochrana nabývá v současnosti celospolečenského
významu. Její základní body jsou obsaženy v zákoně č. 144/1992 o ochraně
přírody a krajiny. Základním orgánem ochrany přírody je zde stanoven místně
příslušný obecní úřad. Celé katastrální území obce Vlčková je součástí
Přírodního parku Hostýnské vrchy, který byl prvně vyhlášen v roce 1989 jako
oblast klidu. Zlínská část Hostýnských vrchů pak byla roku 1993 přehlášena na
přírodní park, Holešovská část byla přehlášena na přírodní park roku 1995. Na
tomto rozlehlém území, čítajícím přes 20 000 ha jsou pak zvlášť chráněny
jednotlivé místní oblasti cenných lesních ekosystémů a přírodních památek.
Na našem katastru jsou vyhlášena dvě takto chráněná území.
První je Přírodní památka Bzová, která chrání zachovalý lesní porost vrcholové
partie místní hornatiny nacházející se v nadmořské výšce 595 až 622 m. PP
Bzová o rozloze 2,6 ha byla vyhlášena v roce 1997 - v ÚSOP pod evidenčním
kódem lokality č. 1423, v systému IUCN spadá do kategorie IV – jako řízená
rezervace.
Druhá vyhlášená je Přírodní památka Ondřejovsko, která představuje zachovalé
přírodě blízké lesní porosty ve vrcholových partiích zalesněného skalnatého
hřebene. PP Ondřejovsko o rozloze 4,3 ha se nachází v nadmořské výšce 580 až
634 m a byla taktéž vyhlášena v roce 1997 – v ÚSOP pod evidenčním kódem č.
1429, v systému IUCN spadá do kategorie IV – jako řízená rezervace.
PP Ondřejovsko je zařazena mezi evropsky významné lokality Natura 2000 jako
ptačí oblast.
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V roce 2007 byly na území obce vyhlášeny dva památné stromy.
Jedná se o lípu velkolistou rostoucí na parcele č. 359/5 v soukromém vlastnictví.
Stáří stromu je odhadováno na více jak 200 let a je jmenována jako
„Lipa u Luže“.
Druhý památný strom dub letní se nachází na parcele 704/19 a je ve vlastnictví
obce. Stáří stromu je taktéž odhadováno na více než 200 let. Jmenován je jako
„Dub u včelínku“
V obci se nacházejí památky místního významu, které dokreslují historii a vývoj
obce. Jedná se především o místní dřevěnou kapličku postavenou v roce 1901,
dřevěný kříž v horní části obce a kamenný kříž na dolním konci zbudovaný
v roce 1943. Zde můžeme zařadit i kamenný pomníček „Sbohem komuno“
vytesaný místním občanem po roce 1989, kamenný pomníček Sv. Floriána
umístěný před hasičskou zbrojnicí od roku 1996 a pamětní deska Valachůpopravených místních občanů za 3. valašského povstání roku 1644. V obci se
dosud zachovalo i čtrnáct dřevěnic, které však nejsou nijak památkově chráněny.
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4. Infrastruktura a občanská vybavenost
V obci je vybudována místní vodovodní síť, která byla budována ve dvou
etapách 1999-2000 a 2008-2009. Tato vodovodní síť je majetkem obce.
V letech 2000-2001 byla provedena plynofikace obce.
Kanalizační síť byla vybudována ve dvou etapách v letech 2004-2007 a 20152016. Tato je napojena na místní čističku odpadních vod. Vše taktéž ve správě a
majetku obce Vlčková.
V letech 1992-1993 byly domácnosti napojovány na budovaný místní rozvod
kabelové televize.
Obec je od roku 1939 plně elektrifikována. Poslední rekonstrukce rozvodů NN
byla provedena v roce 1992. V roce 2021 probíhá rekonstrukce rozvodů VN.
V roce 2015 proběhla rekonstrukce veřejného osvětlení.
Samospráva sídlí ve zrekonstruované víceúčelové budově obecního úřadu spolu
s hasičskou zbrojnicí a kulturním domem.
Pro místní děti byly vybudovány dvě dětská hřiště. Z nichž jedno je součástí
areálu místní požární nádrže rekonstruované v roce 2019. Zde je možnost jak
koupání a sportování na přilehlé ploše, tak i občerstvení ve stánku
provozovaném soukromým majitelem.
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5. Dopravní obslužnost
Dopravní spojení zajišťuje místní silnice III. třídy/4892, která je dlouhá 2,3 km a
napojuje se na silnici II. třídy/489 vedoucí směrem na krajské město Zlín.
Do obce zajíždí pravidelné autobusové linky rovnoměrně rozložené po celý den.
Tyto zajišťuji spojení na vedlejší obec Kašavu /4 km/, kde je nejbližší dostupná
základní škola, pošta, zdravotní středisko a obchod s potravinami.
Na železniční dopravu obec není napojena. Nejbližší železniční stanice je
v krajském městě /15 km/.
6. Společenský a kulturní život
V obci Vlčková se doposud udržuje několik starých tradic. Nejstarší stále živá
tradice je vodění medvěda v čele končinového průvodu, která je dokladována již
od roku 1953. Následuje pak večerní pochovávání basy s doprovodným
programem.
Tradici si udržuje také tříkrálové koledování, velikonoční vrčání a mikulášská
besídka.
V posledních letech se obnovila tradice Pálení kop s přípravou škvařenice
v přírodě pro veřejnost.
Nesmíme však zapomenout ani pohádkový les pro děti, Vlčkovskou lávku,
hledání pokladu, košt slivovice, jarní a podzimní výstavy, zabijačkové hody,
lampionový průvod, dětský silvestr, rozsvěcování vánočního stromu a vítání
nových občánků.
Je zde taky činných několik sdružení a zájmových spolků.
SDH Vlčková – působí v obci od roku 1928. Kromě svého záchranného poslání
je také hlavní organizátor mnoha kulturních akcí. Velký vliv má i na mládež,
kterou cvičí v požárním sportu.
ČZS Vlčková – další důležitý nositel kulturního života v obci, který byl založen
roku 1977. Významné je hlavně pořádání různých zahrádkářských výstav a
provozování místní pálenice lihovin.
Myslivecký spolek Lukov – Vlčková – první záznamy organizování myslivosti
ve Vlčkové jsou z roku 1946. Základy mysliveckého sdružení s Lukovem byly
položeny v roce 1974.
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Český svaz včelařů – i přes malý počet členů v obci má jejich činnost velký
význam pro zdejší okolní přírodu.
V obci také působí několik volně organizovaných spolku. Mezi hlavní řadíme
Vodácký spolek, který organizuje populární vodácké výpravy na české,
rakouské a polské řeky.
Další je spolek nohejbalistů, kteří našli své zázemí na hřišti u místní požární
nádrže.
Do povědomí občanů se dostávají i cyklo turisté a své zastoupení zde má i
hokejový tým gladiators Rablina.
V poslední době je populární i rybaření, kde je zde několik aktivních rybářů.
7. Obyvatelstvo
Počet obyvatel k 1.1.2021 trvale přihlášených v obci :
Celkem 406. Z toho je 214 mužů a 192 žen.
Věkové rozložení :

0-5 let
20 obyvatel
6-15 let
40 obyvatel
16-25 let
38 obyvatel
26-40 let
68 obyvatel
41-60 let 131 obyvatel
61-70 let
62 obyvatel
71-80 let
39 obyvatel
Nad 80 let
8 obyvatel

V obci je k 1.1.2021 přiděleno celkem 199 čísel popisných.
Trvale obydleno je 140 nemovitostí a 19 domů je využíváno rekreačně.
Neobydleno je 17 domů a zrušeno je 23 čísel popisných.
Rekreační chaty mají přiděleno 133 čísel evidenčních, z nich 3 čísla jsou
zrušena.
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C. SWOT analýza obce
Silné stránky /strengths/

Slabé stránky /weaknesses/

Plynofikace
Vlastní obecní vodovod
Vlastní obecní kanalizace a ČOV
Zrekonstruovaná velká část místních
komunikací
Obecní kulturní dům
Hasičská zbrojnice
Investice do rozvoje obce
Obecní rozvod kabelové TV
Aktivní spolky hasičů a zahrádkářů
Místní pálenice
Individuální charakter bydlení
Zájem o bydlení v obci
Vybudovaná dvě dětská hřiště
Zapojení do regionální spolupráce
Příznivá věková struktura obyvatel
Aktuální územní plán obce
Udržování místních tradic
Klidné bydlení - neprůjezdná obec
Plánovaná výstavba nad ČOV
Rekreační zóna o požární nádrže
Krajinné bohatství
Množství studánek a pramenů
Četné skalní útvary
Vysoký podíl lesních porostů
Velký počet vodních ploch

absence školy a školky
nepřítomnost zdravotních služeb
absence obchodu potravin
odlehlost obce od centra regionu
nízký obecní rozpočet
chybí vybavený sběrný dvůr
pokrytí obce místním rozhlasem
absence výstavby sportovních ploch
špatný stav chodníků
špatný stav některých místních
komunikací
neexistence cyklostezky
černé skládky
malé využití obnovitelných zdrojů
nevyužité půdní prostory KD
chybí odpočinkové zóny v obci
malá vybavenost zázemí KD
absence obecních stavebních míst
špatný stav cesty ke Kameňáku
chybí garáž a sklad pro techniku
nedostupnost dopravního spojení
s rekreační oblastí Pod Grůněm
špatný stav některých mostů
menší podnikatelská sféra
nutnost dojíždění za prací
malý ekonomický potenciál obce

Příležitosti /opportunities/

Hrozby /threats/

Zlepšení spolupráce veřejného
a soukromého sektoru
Rozvíjení infrastruktury
Rozvoj podnikatelských aktivit
Zapojení obyvatel do veřejného života
Rozvoj sportovních a kulturních aktivit
Čerpání dotací ze státního rozpočtu
Tvorba podmínek pro podnikání

stárnutí populace
nezájem občanů o veřejné dění
nedostupnost sociálních služeb
růst produkce komunálního odpadu
malé využití turistických příležitostí
přírodní pohromy, požáry a povodně
nezapojování občanů do zlepšování
životního prostředí
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D. Strategické oblasti rozvoje
1. Vize obce
Obec Vlčková si chce i nadále zachovat svůj vesnický charakter, chce zůstat
místem příjemným pro život, práci a odpočinek občanů. Chce se snažit přispět
k lepšímu vzájemnému sepětí obyvatel mezi sebou i k sounáležitosti se svojí
obcí. Chce být zodpovědná k životnímu prostředí a tradičním lidským
hodnotám. Bude se snažit vytvářet podmínky pro rozvoj všech vytyčených
oblastí.
Zastupitelstvo je připraveno vést dialog s občany, naslouchat jejím reálným
návrhům a podnětům pro rozvoj obce.
Přáním je vytvořit dobře fungující obec, zachovávat kulturní odkaz našich
předků, podporovat sportovní a kulturní aktivity místních občanů.
2. Strategické oblasti rozvoje
I.

II.

III.

IV.
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Ekonomický rozvoj
- Podpora rozvoje a bezpečnosti bydlení
- Zázemí hospodaření obce
- Obecní budovy
Infrastruktura
- Rozšíření zdrojů pitné vody
- Vyřešení problematiky chodníků
- Rekonstrukce místních komunikací
- Oprava a dobudování mostů
- Rekonstrukce stávajících rozvodů VaK
Životní prostředí
- Sběrný dvůr
- Obecní prostory a nádvoří
- Odpočinkové zóny
Kultura a sport
- Rozvoj knihovních služeb
- Sportovní areál na začátku obce
- Zázemí pro pořádání kulturních akcí
- Propagace obce na veřejnosti
- Záchrana kulturního dědictví v obci
- Rozvoj místních kulturních památek
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3. Plánované záměry obce
Strategická oblast I. Ekonomický rozvoj
I.a
Popis záměru :

Příprava realizace projektu „Protipovodňový varovný a
informační systém obce“. Projekt má zajistit vytvořeni
digitálních povodňových plánů a rozšíření hlásných,
předpovědních a výstražných systémů obce. Mělo by dojít ke
kvalitnějšímu a rychlejšímu informování obyvatel před
hrozícím předpokládaným nebezpečím.
Odhad nákladů : 1,5 mil. Kč
Financování :
Příprava projektu je financována z obecního rozpočtu,
realizace je podmíněna získáním státní dotace.
Předpoklad realizace v letech 2021-2023.
I.b
Popis záměru :

Realizace projektu „Změna územního plánu obce“. Projekt
má zajistit výchozí změny potřebné pro realizaci plánovaných
projektů a vyhovět žádostem občanů o změny ÚP.
Odhad nákladů : 0,45 mil. Kč
Financování :
Projekt bude financována z obecního rozpočtu, se zapojením
spoluúčasti žadatelů o změny ÚP obce.
.
Předpoklad realizace v letech 2021-2023.
I.c
Popis záměru :

Příprava projektu „Vybudování zázemí pro techniku obce“.
Projekt má zajistit vytvořeni zázemí pro uskladnění obecní
techniky a strojního parku, aby tato nebyla skladována pod
širým nebem. Bude dán prostor pro rozšíření strojního parku
a tím kvalitnějšímu poskytování služeb obyvatelům jak při
zimní údržbě místních komunikací, tak i při údržbě obecního
majetku a veřejné zeleně.
Odhad nákladů : 2-3 mil. Kč
Financování :
Příprava projektu bude financována z obecního rozpočtu,
realizace je podmíněna získáním státní dotace.
Předpoklad realizace v letech 2024-2030.
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I.d
Popis záměru :

Příprava projektu „Úprava prostor nad KD“. Projekt má
zajistit další využití předpokládaných uvolněných prostor po
přestěhování místní knihovny. Předpokládá se zřízení zázemí
pro činnost místních sdružení a spolků /např. klub maminek/.
Zřízení záchytného bydlení pro osoby v nouzi a pod.
Odhad nákladů : 1,6 mil. Kč
Financování :
Příprava projektu bude financována z obecního rozpočtu,
realizace je podmíněna získáním státní dotace.
Předpokládaná realizace v letech 2025-2030.

Strategická oblast II. Infrastruktura
II.a
Popis záměru :

Příprava realizace projektu „Připojení vrtu č.4
k přerušovací komoře“. Projekt má zajistit rozšíření zdrojů
pitné vody pro místní vodovodní síť v majetku obce a zajistit
plynulé zásobování občanů v současném období suchých let a
poklesu hladiny spodních vod na katastru obce.
Odhad nákladů : 1,6 mil. Kč
Financování :
Příprava projektu je financována z obecního rozpočtu,
realizace je podmíněna získáním státní dotace.
Předpokládaná realizace v letech 2021-2024.
II.b
Popis záměru :

Příprava projektu „Rekonstrukce chodníků. Projekt má
zajistit nápravu neutěšeného stavu místních chodníků, jejichž
stav nebyl dlouhodobě řešen. Cílem je zřídit bezbariérový
přístup na chodníky pro občany, zvýšit bezpečnost pohybu po
chodnících a vyřešit křížení s místní komunikací.
Odhad nákladů : 4-5 mil. Kč
Financování :
Projekt bude realizován postupně z obecního rozpočtu.
Vzhledem k profilu chodníků není možné dosáhnout na
dotační tituly. Předpokládaná realizace v letech 2022-2030.
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II.c
Popis záměru :

Příprava projektu „Most ve mlýně“. Projekt má zajistit
dostavbu bývalého mostu, odstraněného při úpravách břehů
potoka v roce 2015, které prováděl investor Lesy ČR. Cílem
je zajistit lepší dopravní obslužnost pro obyvatele v dané
lokalitě.
Odhad nákladů : 0,4 mil. Kč
Financování :
Projekt bude financován z obecního rozpočtu, předpokládá se
zapojení dotačního titulu.
Předpokládaná realizace v letech 2023-2026.
II.d
Popis záměru :

Příprava projektu „Rekonstrukce místní komunikace ke
Kameňáku. Projekt má zajistit nápravu neutěšeného stavu
této místní komunikace vzhledem k rozšíření plánované
rodinné výstavby v této oblasti. Předpokládá se rozšíření
vozovky, zvýšení bezpečnosti provozu, případně výstavba
chybějícího podélného chodníku v dané oblasti.
Odhad nákladů : 4-6 mil. Kč
Financování :
Příprava projektu bude realizována z obecního rozpočtu.
Realizace je podmíněna dosažením na státní dotace.
Předpokládaná realizace v letech 2024-2030.
trategická oblast III. Životní prostředí
III.a
Popis záměru :

Příprava projektu „Sběrný dvůr“. Projekt má zajistit zřízení
sběrného dvora v místním průmyslovém areálu. Tím se
uvolní nevyhovující stávající plochy sběrného místa
uprostřed obce. Dojde ke snížení ekologické zátěže na životní
prostředí dané oblasti. Zlepší se významně vzhled dané
lokality. Předpokládá se využití uvolněné lokality pro zřízení
mini skanzenu zanikajících historických budov obce.
Odhad nákladů : 1,5 mil. Kč
Financování :
Příprava projektu bude financována z obecního rozpočtu,
realizace je podmíněna získáním dotace.
Předpokládaná realizace v letech 2022-2025.
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III.b
Popis záměru :

Příprava projektu „Revitalizace prostor okolo OU“. Projekt
má zajistit úpravu prostor a zeleně v okolí OU, vytvořit zde
reprezentativní střed obce. Záměrem je vytvořit zde místo
vhodné pro konání různých kulturních aktivit, vytvořit místo
příznivé pro setkávání občanů, upravit a rozšířit přilehlý
pietní prostor.
Odhad nákladů : 0,5 mil. Kč
Financování :
Příprava projektu bude financována z obecního rozpočtu,
předpokládá se zapojení dotačních titulů.
Předpokládaná realizace v letech 2021-2023.
III.c
Popis záměru :

Příprava projektu „“Odpočinkové zóny. Projekt má zajistit
budování nových a úpravy již existujících odpočinkových
zón. Předpokládá se vytváření klidových zón pro odpočinek a
setkávání spoluobčanů, místa využitelná k zastavení a
relaxaci pro příležitostné návštěvníky a procházející turisty.
Odhad nákladů : 0,4 mil. Kč
Financování :
Příprava projektu bude financována z obecního rozpočtu,
předpokládá se zapojení dotačních titulů.
Předpokládaná realizace v letech 2023-2030.
III.d
Popis záměru :

Příprava projektu „Revitalizace prostor u požární nádrže“.
Projekt má zajistit úpravu a zkulturnění prostor pro rekreační
setkávání občanů. Předpokládá se oplocení daných prostor,
vybudování přilehlého parkoviště pro návštěvníky, úprava
zeleně, rozšíření přilehlého dětského hřiště, oprava
stávajících tanečních ploch, úprava osvětlení ploch, úprava
ploch pro rekreační sport a pod.
Odhad nákladů : 0,5 mil. Kč
Financování :
Příprava projektu bude financována z obecního rozpočtu,
předpokládá se zapojení dotačních titulů.
Předpokládaná realizace v letech 2022-2028.
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Strategická oblast IV. Kultura a sport
IV.a
Popis záměru :

Příprava projektu „Rozšíření knihovny“. Projekt zajistí
rozšíření místní knihovny o nové prostory a tím umožnění
zřizování tematicky zaměřených výstav spojených s historií
obce. Také dojde k využití stávajících půdních prostor nad
kulturním domem a současně zateplení stropu nad KD.
Odhad nákladů : 1,5 - 2 mil. Kč
Financování :
Příprava projektu bude financována z obecního rozpočtu,
realizace je podmíněna získáním dotací.
Předpokládaná realizace v letech 2021-2024.
IV.b
Popis záměru :

Příprava projektu „Sportovní areál“. Projekt má zajistit
vybudování víceúčelového sportovního areálu v prostorách
bývalého fotbalového hřiště a zajistit nové využití chátrající
budovy bývalých šaten. Záměrem je nabídnout obyvatelům
zázemí a plochy vhodné pro rekreační sport. Doprovodným
záměrem je zlepšení vstupního krajinného vzhledu na
příjezdu do obce.
Odhad nákladů : 4-5 mil. Kč
Financování :
Příprava projektu bude financována z obecního rozpočtu,
realizace je podmíněna získáním státních dotací.
Předpokládaná realizace v letech 2024-2030.
IV.c
Popis záměru :

Příprava projektu „Vybavení zázemí kulturního domu“.
Předpokládá se postupné dovybavení KD novými stoly a
stoličkami, výměna vnitřních dveří, instalace opony jeviště,
úprava vstupu na jeviště, pořízení osvětlovací, ozvučovací a
projekční techniky.
Odhad nákladů : 0,4 mil. Kč
Financování :
Projekt bude financována z obecního rozpočtu, předpokládá
se i využití dotačních titulů.
Předpokládaná realizace bude v letech 2021-2022.
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IV.d
Popis záměru :

Příprava projektu „Mobilní zařízení pro kulturní a
spolkové akce pro veřejnost“. Předpokládá se postupné
pořízení zázemí pro pořádání kulturních a sportovních akcí
ve veřejných prostorách. Záměrem je nákup mobilního
vybavení umožňujícího obci, organizacím a spolkům pořádat
na veřejnosti tradiční kulturní akce pro spoluobčany.
Odhad nákladů : 0,4 mil. Kč
Financování :
Projekt bude financována z obecního rozpočtu, předpokládá
se i využití dotačních titulů.
Předpokládaná realizace bude v letech 2021-2022.
IV.e
Popis záměru :

Příprava projektu „Pomníček obětem první vojny. Záměr je
vystavět pomníček padlým občanům obce, kteří se již domů
nevrátili z bojů 1. světové války. Cílem je připomenout
občanům jak velký zásah do jednotlivých tradičních rodů v
obci mělo toto válečné období.
Odhad nákladů : 0,05 mil. Kč
Financování :
Projekt bude financována z obecního rozpočtu, předpokládá
se případné využití dotačního titulu.
Předpokládaná realizace bude v letech 2021-2023.
IV.f
Popis záměru :

Příprava vydání „Knižní publikace o vývoji obce Vlčková“
Záměrem je prezentace obce na veřejnosti, zaznamenání
událostí významných pro historii i současný rozvoj obce při
příležitosti 650 let trvání obce Vlčková.
Odhad nákladů : 0,1 mil. Kč
Financování :
Projekt bude financována z obecního rozpočtu, předpokládá
se zapojení dotačního titulu.
Předpokládaná realizace bude v letech 2021-2022.
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IV.s
pří prava projektu
,,záchrana historických budov v obci''
záměr emj e odkoupení historických obj ektů hasič ské ho
skladi¹ tě a dřevěni ce ze soukromé ho vlastnictví , jejich
rekonstrukce a pří padné přemí stění na vhodné misio. Tí m by
se v obci vytvořil mini skanzen a stálá expozice výstavy
historické hasič ské stří kač kya vybavení hasič ů .Úspecň
projektu stojí na zdarupři jednání se soukromými majiteli o
odkupu daných nemovitostí .
1-2 mil. Kč
pří prava projektu bude financována
z obecní ho rozpoč tu.
Realizace je podmí něna zí skání m státní dotace.
ádanárealizace bude v letech 202t-2030.

Popis záměru:

odhad nákladů
Financování
:

IV.h
Popis zátměru:

pří prava projektu
,,Replika starodávné zvonic ero. záměrem
je stavba repliky starodávné bývalé zvonice, která v obci
stávala před výstavbou nové kaple. stavba bude provedena
podle fotografi cký.h záběŇ, které vlastní Muzeum
|ihovýchodní Moravy a obec Vlč ková
0,1 mil. Kč
projekt bude financována z obecní ho
rozpoč t r, př.dpokládá
se vyu¾ ití dotač ní hotitulu.
láďanárealizace bude v letech 2026-2028.

odhad nákladů
Financování
:

Strategický rozvojový dokument obce Vlč ková na obdob í 202l 2030
schválilo zastupitelstvo obce vlč ková na své m zasedání dne 4. března2\2l
pod č j. 2l2021l3b.

Ve Vlč kové dne

: lr 5

?-.
vladimí r zbranek
starosta obce
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Ing. Radek Zvonek
mí stostarosta obce

