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ÚVOD

Program rozvoje obce Bousín na období 2021-2026 je základním plánovacím dokumentem obce,
zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Program
rozvoje obce formuluje představy o budoucnosti obce a navrhuje způsoby, jak těchto představ
dosáhnout.
Program rozvoje obce Bousín navazuje na dokument zpracovaný roku 2014 s názvem Program rozvoje
obce Bousín na období 2015-2020. Z toho dokumentu také vychází nově zpracovaný program
na dalších šest let. Analytická část dokumentu čerpá z aktuálních dat a informací získaných z veřejných
databází a statistik, z dotazníkového šetření, z webových stránek obce a z podkladů a připomínek
starostky obce.
Snahou vedení obce bylo zajistit při zpracování rozvojového dokumentu co nejširší společenskou shodu
prostřednictvím zapojení veřejnosti. Ta byla do přípravy dokumentu zapojena formou dotazníkového
šetření, které proběhlo v měsíci září a říjen 2020. Občané obce měli možnost vyplnit dotazník
buď elektronicky nebo v papírové podobě, celkem bylo shromážděno 60 dotazníků. Takto získané
poznatky byly zapracovány do analytické části dokumentu a posloužily také jako východiska
pro návrhovou část Programu rozvoje obce. Z důvodu protiepidemických opatření platných v době
zpracování dokumentu nebylo možné s veřejností projednat návrhovou část dokumentu na společném
setkání. Zastupitelstvo obce se podílelo na přípravě dokumentu ve fázi tvorby návrhové části, při
utváření a hodnocení projektových záměrů.

4

PROGRAM ROZVOJE OBCE BOUSÍN NA OBDOBÍ 2021-2026

A. ANALYTICKÁ ČÁST

A.1 Charakteristika obce

1. ÚZEMÍ
Obec Bousín se nachází v Olomouckém kraji, v okrese Prostějov v nadmořské výšce 611 m n. m. Obec
tvoří dvě místní části – Bousín a Repechy. Rozloha katastru obce je 342 hektarů. Nadmořská výška,
členitost zdejšího terénu a malebnost krajiny předurčuje Bousín a Repechy, aby se staly vyhledávaným
místem turistiky a sportu.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1347, kdy tuto obec získal majitel plumlovského panství
Beneš z Kravař a Strážnice. Součástí plumlovského panství byla až do roku 1592, kdy byla pány
z Pernštejna prodána Bernardu Drnovskému z Drnovic a stala se součástí rájeckého panství.
Bousín je obklopený přírodními zákoutími, v dohledu majestátních lesních porostů, okysličen okolní
bohatou vegetací. Náves je na pohled skromná, neokázalá. Její dominantou je prastará zvonice a lipová
alej. Totéž lze říct o místní části Repechy. Kolemjdoucího upoutá kaplička Panny Marie Královny.

Souhrnné informace o obci Bousín:
ZUJ (kód obce):

589306

LAU 1 (NUTS 4):

CZ0713589306 – okres Prostějov

NUTS3:

CZ0713 – Olomoucký kraj

NUTS2:
Obec s pověřeným obecním úřadem:

CZ07 – Střední Morava
Prostějov

Obec s rozšířenou působností:

Prostějov

Katastrální území:

Bousín, 608645

Katastrální plocha (ha):

342

Počet bydlících obyvatel k 31.12.2021:

136

Nadmořská výška (m n. m.):

611

Zeměpisné souřadnice (WGS-84):
PSČ:

49°27´18″ s. š., 16°53´23″ v.d.
798 61

Mikroregion:

Mikroregion Protivanovsko, Svazek obcí Drahanská
vrchovina

Místní akční skupina:

MAS Moravský kras

Adresa:

Bousín č. p. 47, 798 61 Drahany

IČ:

00288047

Vzdálenost do spádových sídel:

Prostějov, 23 km
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Letecký pohled a základní mapa území obce Bousín:

Zdroj: mapy.cz
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Symboly obce:

Autor návrhu obecních symbolů využil originálního pečetního znamení, jehož symboliku lze snad hledat
v pověstech o dracích v nedalekých skalách. Pečeť obce nese obraz ještěra, půlměsíce s fantastickou
tváří, doplněný hvězdičkami a obláčky. Barvy byly zvoleny s ohledem na zažité heraldické postupy
a pravidla. Z předkládaného návrhu vychází i zjednodušený návrh praporu obce, vytvořený v soulady
se zásadami a zvyklostmi současné české vexilologické tvorby.
Zhodnocení oblasti „ÚZEMÍ“:

-

SILNÉ STRÁNKY
(pozitiva, rozvojové faktory)
Klidný život
Blízkost přírody
Příznivé životní prostředí

-

SLABÉ STRÁNKY
(negativa, problémy)
Vzdálenost do spádového sídla
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2. OBYVATELSTVO
Kapitola obyvatelstvo je zaměřena na informace pro stanovení potřebných kapacit zařízení
a veřejných služeb obce a pro odhad charakteru potřeb obyvatelstva a celkového směřování rozvoje
obce. Vývoj obyvatelstva má pro plánování rozvoje obce zásadní význam.

Vývoj počtu obyvatel a věková struktura
K 31.12.2019 bylo v obci evidováno 129 obyvatel, z toho 68 žen a 61 mužů.
Stav obyvatel v jednotlivých věkových kategorií v obci Bousín k 31.12.2019:
celkem
muži
ženy
počet obyvatel
129
61
68
věková skupina 0-14
17
9
8
věková skupina 15-64
83
36
47
věková skupina 65 a více
29
16
13
průměrný věk
46,5
47,3
45,8
Zdroj: ČSÚ

Vývoj počtu obyvatel v letech 2009-2020 v obci Bousín a v SO ORP Prostějov:

Bousín
145
140
135
130
125
120

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bousín 128 129 141 142 141 141 136 137 133 134 129 136

SO ORP Prostějov
99 200
99 000
98 800
98 600
98 400
98 200
98 000
97 800
97 600
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Zdroj: ČSÚ
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Nejvyšší počet obyvatel v obci Bousín ve sledovaném období je zaznamenán v letech 2011-2014,
kdy bylo v obci bydlících 141 obyvatel (resp. 142 obyvatel v roce 2012). V následujících letech dochází
k poklesu počtu obyvatel až na hodnotu 129 v roce 2019, tato hodnota je zaznamenána také v roce
2010. Nejnovější údaj z roku 2020 pak zaznamenává nárůst počtu obyvatel na hodnotu 136. Klesající
trend v počtu obyvatel lze sledovat také v rámci celého území Prostějovska.
Pohyb obyvatel v obci Bousín v letech 2009-2019:

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

narození

zemřelí

přistěhovalí

vystěhovalí

přirozený
přírůstek

migrační
přírůstek

celkový
přírůstek

1
2
3
1
1
1
1

2
1
2
1
1
6
2
1
2

7
4
7
6
1
3
1
4
1
4
1

7
2
4
4
5
2
1
2
4
4
5

-1
-1
-1
3
-1
-5
-1
-1
1
-1

2
3
2
-4
1
2
-3
-4

-1
1
3
1
-1
-5
1
-4
1
-5
Zdroj: ČSÚ

Vývoj přirozeného, migračního a celkového přírůstku (úbytku) v obci Bousín v letech 2009-2019:
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
2009

2010

2011

2012

přirozený přírůstek

2013

2014

2015

migrační přírůstek

2016

2017

2018

2019

celkový přírůstek

Zdroj: ČSÚ

Vývoj přirozeného a migračního přírůstku nebo úbytku má ve sledovaném období skokový charakter,
což se projevuje i na křivce celkové hodnoty. Od roku 2013 se jedná většinou o úbytek, přírůstek
v hodně 1 je zaznamenán jen v letech 2016 a 2018. Ve sledovaném období se neprojevuje jednoznačný
vývojový trend.
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Složení obyvatel v obci Bousín podle věkových kategorií v letech 2009-2018:
rok
0-14
15-59
60-64
celkem
muži
ženy
celkem
muži
ženy
2009
19
39
39
78
3
2
2010
19
37
38
75
6
4
2011
24
41
38
79
9
5
2012
25
38
42
80
7
5
2013
26
37
41
78
6
5
2014
23
37
45
82
5
4
2015
23
35
42
77
6
3
2016
23
43
33
76
4
3
2017
20
32
39
71
6
6
2018
20
30
39
69
7
8

celkem
5
10
14
12
11
9
9
7
12
15

65 a více
celkem
26
25
24
25
26
27
27
31
30
30

Zdroj: www.obcepro.cz

Vývoj indexu stáří v obci Bousín v letech 2009-2019:
170,6
160,0

150,0 150,0

136,8 131,6

134,8
117,4 117,4

120,0

100,0 100,0 100,0

80,0
40,0
0,0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

index stáří 136,8 131,6 100,0 100,0 100,0 117,4 117,4 134,8 150,0 150,0 170,6

Zdroj: www.obcepro.cz, ČSÚ

Věkovou strukturu obyvatelstva lze vyjádřit také pomocí indexu stáří, který vypovídá o stárnutí
populace. Vyjadřuje, kolik obyvatel ze starších věkových skupin připadá na sto dětí. Tabulka a graf
ukazují, že vývoj v obci Bousín není příznivý. Od roku 2009 do roku 2011 index stáří klesal, poté v letech
2011 až 2013 stagnoval a v dalším období narůstal až na hodnotu 150 v roce 2017 a 2018. O rok později,
tj. v roce 2019 se index stáří vzrostl na 170,6 %, což znamená, že na 100 dětí ve věku do 14 let připadá
170 obyvatel starších 65 let.
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Vývoj počtu obyvatel ve věkových kategoriích 0-14 a 65 a více let:
35
30
25
20
15
10
5
0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

65 a více

26

25

24

25

26

27

27

31

30

30

29

0-14

19

19

24

25

26

23

23

23

20

20

17

Zdroj: www.obcepro.cz, ČSÚ
Z grafu můžeme vyčíst dosavadní vývoj ve věkových kategoriích 0-14 a 65 a více let. Od roku 2016
hodnoty v kategorii nejstarších obyvatel stagnují, hodnoty v kategorii nejmladších obyvatel ve stejném
období klesají. Rodí se méně dětí a populace v obci stárne.

Věková struktura obyvatel obce Bousín a území SO ORP Prostějov ve vybraných letech:
rok
Bousín
(abs.)
v%
SO
ORP
Prostějov
(abs.)
v%

2009

2015

2019

0-14

15-64

65+

0-14

15-64

65+

0-14

15-64

65+

19

83

26

23

86

27

17

83

29

14,84

64,84

20,31

16,91

63,24

19,85

13,18

64,34

22,48

14 166

68 861

15 992

15 127

64 244

18 698

15 523

62 350

20 139

14,31

69,54

16,15

15,42

65,51

19,07

15,84

63,61

20,55

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování
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Vzdělanostní struktura
Vzdělanostní struktura obyvatel obce Bousín v roce 2011:
celkem

muži

ženy

107

49

58

bez vzdělání

1

-

1

základní vč. neukončeného

27

6

21

střední vč. vyučení (bez maturity)

48

30

18

úplné střední (s maturitou)

20

8

12

nástavbové studium

5

1

4

vysokoškolské

4

3

1

obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího
ukončeného vzdělání

Zdroj: ČSÚ

Novější data ohledně vzdělanostní struktury v obci nejsou v době zpracování dokumentu k dispozici.

Sociální situace v obci
V obci Bousín nejsou sledovány skupiny sociálně slabých obyvatel, ani zaznamenány problémy
s uživateli návykových látek.
Aktuální data k počtu národnostních menšin v obci nejsou k dispozici.
Sociálně vyloučené lokality se v obci nevyskytují.

Spolková, osvětová a informační činnost
V obci Bousín jsou aktivní tyto spolky a subjekty:
název spolku

zaměření spolku

SDH Bousín

sportovní a společenské akce

Spolek pro Bousín
a Repechy

vlastivědná a veřejně prospěšná
činnost
podpora vzdělávání kulturních,
přírodovědných a technických oborů

Rajka, z. s.

členská
základna

z toho do 18 let

62

16

5

0

3

0

Zdroj: Obec Bousín
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Kulturní, společenské, volnočasové a sportovní akce a aktivity konané v obci:
realizační
subjekt

název akce

cílová skupina

partneři

období
realizace

Rajka z.s.

Dětský karneval

děti

Obec, SDH

únor

Rajka z.s.

Babí léto s Rajkou v Bousíně

rodiny s dětmi

Obec, SDH

září

Obec + SDH

S tuplákem

dospělí

obec

SDH

Vánoční jarmark

rodiny s dětmi

obec

prosinec

SDH

Hasičský ples

dospělí

obec

leden

Zdroj: Obec Bousín

Spolkům pracujícím s mládeží vytváří obec příznivé podmínky pro činnost. Všechny spolky využívají
prostory v majetku obce zdarma. Obec hradí i náklady na energie v těchto prostorech. Obec spolkům
přispívá na činnost finančním darem. Obec dále finančně podporuje sportovní, kulturní a společenské
akce těchto spolků (nákup medailí, pohárů, špekáčků, triček apod.).
Ohledně nabídky příležitostí ke společenským kontaktům v rámci obce se měli možnost občané vyjádřit
v dotazníkovém šetření. Většina dotázaných se domnívá, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí
ke vzájemným společenským kontaktům (38 % ROZHODNĚ ANO, 33 % SPÍŠE ANO). Opačně situaci
vnímá 15 % (SPÍŠE NE), ostatní obyvatelé zapojení do dotazníkového šetření nedovedou posoudit.
Kladně jsou také hodnoceny mezilidské vztahy v obci. Polovina občanů zapojených do dotazníkového
šetření je vnímá jako DOCELA DOBRÉ a 8 % jako VELMI DOBRÉ. Jako NE MOC DOBRÉ označilo vztahy
mezi občany 18 % zapojených do dotazníkového šetření a 13 % je pak vidí jako ŠPATNÉ.
Způsoby informování občanů:
-

obecní webové stránky (www.bousin.cz)
hlášení obecního rozhlasu
čtvrtletní zpravodaj Bousínský plátek

V dotazníkovém šetření se obyvatelé vyjadřovali k otázce, zda sledují informace o dění na webových
stránkách obce. 40 % dotázaných odpovědělo občas, 1x za měsíc, téměř třetina odpověděla pravidelně
– min. 1x týden (31,6 %), dále 16,6 % nesleduje informace na webu obce vůbec a 11,6 % nemá internet.
Zhodnocení oblasti „OBYVATELSTVO“:
SILNÉ STRÁNKY
(pozitiva, rozvojové faktory)
- Podpora spolků ze strany obce
- Společenský a kulturní život
- Vysoká úroveň informování občanů ze
strany obce
- Dobré mezilidské vztahy
- Dobrá sociální situace

-

SLABÉ STRÁNKY
(negativa, problémy)
Úbytek obyvatel
Nepříznivé věkové složení obyvatel
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3. HOSPODÁŘSTVÍ
Ekonomická situace
Podle databáze Českého statistického úřadu bylo ke konci roku 2020 v Bousíně registrováno
38 ekonomických subjektů. Nejčastější formou registrovaného podnikatelského subjektu
jsou soukromé osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění (29 subjektů, z toho jeden
soukromý zemědělec) a dále 9 právnických osob, z toho 2 obchodní společnosti. Počet podniků
se zjištěnou aktivitou pak ukazuje tabulka.
Ekonomické subjekty podle převažující činnosti k 31.12.2020:

38
1
1
9

podniky se
zjištěnou
aktivitou
17
1
4

6

3

6
1
3

1
1
2

2

1

1
5

3

registrované
podniky
celkem
A Zemědělství, lesnictví, rybářství
B-E Průmysl celkem
F Stavebnictví
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel
I Ubytování, stravování a pohostinství
K Peněžnictví a pojišťovnictví
M Profesní, vědecké a technické činnosti
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální
zabezpečení
R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
S Ostatní činnosti
Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ

Podnikatelské subjekty v obci podle právní formy k 31.12.2020:
registrované
podniky

podniky se
zjištěnou
aktivitou

celkem

38

17

Fyzické osoby

29

12

Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona
Fyzické osoby podnikající dle jiného než živnostenského
zákona
Zemědělští podnikatelé

28

11

-

-

1

1

Právnické osoby

9

5

Obchodní společnosti

2

2

Akciové společnosti

-

-

-

-

Družstva
Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ
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Počet ekonomických subjektů podle počtu zaměstnanců k 31.12.2013:
kategorie

celkem
neuvedeno
bez zaměstnanců
1–5
6–9
10–19
20–24
25–49
50–99

počet subjektů

38
32
9
1
0
0
0
0
1

Zdroj: ČSÚ

Významní zaměstnavatelé z řad podnikatelských subjektů ani volné plochy k podnikání se v obci
nenachází.
Zemědělská výroba. V katastru obce Bousín a Repechy hospodaří AGRO Rozstání, družstvo zabývající
se rostlinnou a živočišnou výrobou. Celkem družstvo hospodaří cca na 2 000 hektarech zemědělské
půdy. Z toho tvoří 1 500 ha orná půda a zbývající část, kolem 500 ha, trvalé travní porosty a louky.
Rostlinná produkce je zaměřena na tržní plodiny jako je řepka ozimá, pšenice ozimá, ječmen jarní, oves
a pro naši oblast typické žito ozimé a triticale. Živočišná výroba je zastoupena chovem mléčného skotu,
kdy základní stádo tvoří 250 ks dojnic krav českého strakatého plemene. V obci se dále nachází jeden
zemědělský podnikatel – fyzická osoba.
Komplexní pozemkové úpravy katastrálního území Bousín a Repechy byly zahájeny v roce 2018.
V současné době nejsou ukončeny.
Územní plán obce byl schválen v lednu 2011.
Z komerčních služeb je v obci dostupné pohostinství a ubytování v soukromí v obci Bousín a v místní
části Repechy je to penzion s restaurací.
V obci se nenachází prodejna potravin a podle dotazníkového šetření se jedná o nejvíce chybějící službu
v obci. Obec disponuje vybavenými prostory prodejny, avšak i přes dlouhodobou snahu se nedaří najít
jejího provozovatele. Z důvodu nízkého počtu obyvatel v obci je pro případné zájemce tato činnost
neefektivní. Občané mají možnost nákupů v 2,5 km vzdáleném Městysu Drahany či dalších, již však
vzdálenějších sídlech. Starším obyvatelům pomáhá s obstaráváním nákupů rodina či sousedé.

Cestovní ruch
Dominantami obce je zvonice z roku 1759 a vzrostlé lípy na návsi v části Bousín. Zvonice byla v roce
2016 zrestaurována a upraveno bylo také její okolí. Další zajímavostí jsou duby knížete Jana u hájovny
Brněnka. U příležitosti 40. jubilea panování knížete Jana II. Josefa Františka z Liechtensteinu
bylo vysazeno 18 dubů červených, 20 dubů letních a 20 dubů zimních. Počet 58 dubů vyjadřuje věk
knížete, 18 dubů červených jeho věk v den nástupu panování a 40 dubů letních a zimních vyjadřuje
trvání jeho jubilejního panování. Uprostřed mezi 18 vysazenými červenými duby byla umístěna
kamenná pamětní tabule.
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Turistickým cílem je Rozhledna Kopaninka, která se nachází poblíž Repech. Dokončena byla v roce
2018 a její vyhlídková plošina se nachází ve výšce 18 metrů nad zemí.
Taktéž v místní části Repechy se nachází Penzion Lada, který nabízí ubytování s 20 lůžky a restauraci
s 25 místy. Občerstvení zajišťuje také Pohostinství v Bousíně, kde mohou návštěvníci využít letní
zahrádku a přilehlé dětské hřiště. V Bousíně je nabízeno Ubytování u Šrámků.
V místní části Repechy se nachází kulturní památka zvonice – výrazný výtvarný a urbanistický prvek.
Je to volně stojící čtyřboká stavba se soklem a čelními zaoblenými rohy a reprezentuje drobnou lidovou
sakrální architekturu z konce 18. století.
Díky své nadmořské výšce, členitosti terénu a malebností krajiny jsou Bousín a Repechy vyhledávanými
místy turistiky a sportu. V letním období se stávají tyto obce východiskem cyklistických a pěších tras,
v zimním období vyhledávaným střediskem běžkařů.
Nad obcí vede zelená značka spojující Malé Hradisko a Drahany, u odbočky k Repechám je rozcestí
na zelené turistické značce, která jde na jih do Drahan (5 km), kde končí. Na druhou stranu vede přes
Malé Hradisko (4 km), Bukovou (8,5 km) do Horního Štěpánova (15 km) a končí v Pohoře (20,5 km).
Žlutá značka vede do Nivy (4 km) a k Bílému Kříži (6,5 km). Tady žlutá spojka končí a naváže
na červenou, která směřuje do Baldovce nebo Otinovsi. U rozcestí se nachází nová dřevěná odpočívka
a kříž. Místní částí Repechy prochází mezinárodní cyklotrasa EuroVelo 9: Balt-Jadran, úsek
Blansko – Olomouc.

Turistická mapa Bousín a Repechy:

Zdroj: mapy.cz
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Zvonice Repechy

Zvonice Bousín

Rozhledna Kopaninka

Trh práce
V prosinci 2020 bylo v obci Bousín v aktivním věku (15-64 let) celkem 83 obyvatel. Podíl
nezaměstnaných osob v tomto období činil 2,41 %, což odpovídá počtu 2 dosažitelných uchazečů.
Ve vývoji nezaměstnanosti sledujeme od roku 2014 klesající trend, který narušil jen rok 2017, kdy podíl
nezaměstnaných osob vyskočil na hodnotu 7,23 %. Nejnižší hodnota je zaznamenána v roce 2019
a to 1,19 %, v loňském roce hodnota mírně vzrostla. Do roku 2018 sledujeme klesající trend
i v hodnotách za celé území ORP Prostějov.
Podíl nezaměstnaných osob v obci Bousín a ORP Prostějov v letech 2014-2020:
podíl nezaměstnaných osob v %

12
10
8
6
4
2
0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Bousín

11,24

7,69

4,65

7,23

3,61

1,19

2,41

ORP Prostějov

6,29

4,82

3,85

2,76

2,29

4,97

Zdroj: ČSÚ
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Údaje o počtu ekonomicky aktivních obyvatel máme k dispozici pouze z roku 2011, kdy bylo
z celkového počtu 132 obyvatel 62 ekonomicky aktivních, což je 47 %. Rozdělení dle jednotlivých skupin
ukazuje následující tabulka.
Počet obyvatel s obvyklým pobytem podle ekonomické aktivity v roce 2011:
ekonomická aktivita celkem
zaměstnanci, zaměstnavatelé, samostatně činní, pomáhající
pracující důchodci
pracující studenti a učni
ženy na mateřské dovolené (28 nebo 37 týdnů)
nepracující důchodci
ostatní ekonomicky neaktivní s vlastním zdrojem obživy
žáci, studenti, učni
hledající první zaměstnání
ostatní nezaměstnaní
osoby v domácnosti, děti předškolního věku, ostatní závislé osoby
nezjištěno

132
50
2
3
32
3
17
7
12
6

Zdroj: ČSÚ

Do obce Bousín nedojíždějí žádné osoby za prací ani žáci do škol. Naopak obyvatelé obce dojíždějí
za prací a do škol do okolních obcí a měst. Poslední statistické údaje jsou k dispozici z roku 2011,
vyjížďku za prací a do škol ukazuje následující tabulka.
Počet obyvatel s obvyklým pobytem vyjíždějících z obce do zaměstnání nebo do školy v roce 2011:
počet obyvatel s obvyklým pobytem
vyjíždějící celkem
28
celkem
15
v rámci obce
vyjíždějící
do jiné obce okresu
13
do
do jiného okresu kraje
zaměstnání
do jiného kraje
2
zahraničí
celkem
13
vyjíždějící
v rámci obce
do školy
mimo obec
13
Zdroj: ČSÚ

Zhodnocení oblasti „Hospodářství“:
SILNÉ STRÁNKY
(pozitiva, rozvojové faktory)
- Snaha obce o zřízení prodejny potravin
- Turisticky zajímavá krajina
- Přítomnost turistických cílů
- Nízký podíl nezaměstnaných osob

-

SLABÉ STRÁNKY
(negativa, problémy)
Chybějící služby
Chybějící prodejna potravin
Malá kupní síla pro zřízení prodejny
potravin
Velká vyjížďka za prací
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4. INFRASTRUKTURA
Technická infrastruktura
Zásobování vodou obcí Bousín a Repechy zajišťuje vodojem Žďárná, Boskovice. Zdroj pitné vody
je v současnosti kvantitativně i kvalitativně dostačující. Vlastníkem vodovodu je Obec Bousín.
Provozovatelem vodovodu je společnost Montáže inženýrských sítí spol. s.r.o. Protivanov.
Odkanalizování. V části Bousín je vybudována pouze stávající dešťová kanalizační síť v celkové délce
cca 800 m. Do stávající kanalizace je napojena po předchozím předčištění v septicích část obyvatel,
zbytek je odváděn do jímek na vyvážení. Stávající kanalizace byla budována převážně z betonových
trub, a je vyústěna do místního potoka. V obci Repechy není vybudována žádná kanalizační síť. Dešťové
vody jsou odváděny přímo do místního potoka. Splaškové vody jsou odváděny do jímek na vyvážení.
Realizace oddělené jednotné kanalizace je plánována na roky 2022-2023.
Zásobování plynem. Obec je plně plynofikována, zásobování zemním plynem provádí společnost
GASnet, a.s. Systém zásobování obce zemním plynem je vyhovující jak kapacitně, tak po technické
stránce.
Zásobování elektrickou energií. K základním parametrům technické infrastruktury obce patří
elektrická síť. Současné rozvody elektrické sítě jsou technicky nevyhovující. V roce 2021 budou
převáděny rozvody elektrické sítě do země a současně bude provedena obnova veřejného osvětlení.
Dojde také k provedení nové sítě pro internet, čímž dojde k pokrytí internetového signálu v celé obci.

Nakládání s odpady. V obci je prováděn organizovaný tříděný sběr odpadu, svoz prodání 1x měsíčně
specializované firmy EKO-KOM, a.s. a Bureš, komunál firma FCC. Kontejnery na plast, sklo, papír a kov
jsou umístěny na dvou místech v Bousíně a jednom místě v Repechách. V Bousíně jsou pak umístěny
kontejnery na textil a použitý olej z domácností. Sběr železa provádí 2x ročně SDH Bousín. Nebezpečný
odpad je svážen 2x ročně společností EKO-KOM, a.s. Biologický odpad je řešen kompostováním v rámci
jednotlivých domácností a komunitní kompostárny v Bousíně. Občané mohou využívat ke sběru
odpadů také sběrné dvory v Protivanově.

Dopravní infrastruktura
Obcí Bousín prochází komunikace č. 37742 vedoucí z Drahan do Protivanova, která se v Drahanech
napojuje na silnici III/377 vedoucí z Prostějova přes Plumlov, Drahany, Vysočany do Šošůvky,
kde se napojuje na silnici III/373. Do místní části Repechy vede komunikace č. 37743, která se napojuje
na silnici č. 37742 za Bousínem ve směru na Protivanov.
Na dálnici D46 Vyškov-Olomouc je možné se napojit v Prostějově, který je vzdálen od Bousína 23 km.
Stejně tak Prostějovem prochází nejbližší železniční trať, ve městě se také nachází vlakové nádraží.
V Bousíně ani Repechách není řešen problém s dopravní zátěží ani hlukem.
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Místní komunikace. Podle pasportu místních komunikací zpracovaného v roce 2019 je celková délka
místních komunikací 2 263 m. Technický stav většiny místních komunikací je vyhovující, v havarijním
stavu není žádný úsek. V nevyhovujícím stavu se nachází komunikace v části Repechy. Zimní údržba
místních komunikací v obci je zajišťována externí firmou. Hůře přístupné úseky a chodníky udržují
pracovníci obce, kteří mají k dispozici potřebné technické vybavení. Pro zimní údržbu malý traktor
s metačem a posypovým vozíkem, pro údržbu travnatých porostů to je traktůrek se žacím nožem
a sběracím košem, sekačka na trávu a křovinořez. Zametání cest po zimě je řešeno pracovníky obce.
Spokojenost s péčí obce o své prostředí vyjádřily tři čtvrtiny obyvatel zapojených do dotazníkového
šetření – 43,3 % VELMI SPOKOJENO, 30 % SPÍŠE SPOKOJENO.

Dopravní obslužnost
Dopravní obslužnost je v současné době dostačující, zajišťují ji tyto linky autobusové dopravy:
729232 Blansko – Ostrov u Macochy – Vysočany – Drahany – Bousín: linka je součástí Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje, přepravu zajišťuje ČAD Blansko, a.s., jedná se o dva spoje
v obou směrech v pracovních dnech.
780431 Prostějov-Drahany-Rozstání, Baldovec: přepravu zajišťuje ARRIVA MORAVA, a.s., jedná
se o 9 spojů z Prostějova v pracovních dnech a 6 spojů o víkendu, do Prostějova pak 5 spojů
v pracovních dnech a 4 spoje o víkendu.
780433 Prostějov-Protivanov-Drahany-Rozstání: přepravu zajišťuje ARRIVA MORAVA, a.s., jedná
se o jeden spoj z Prostějova i do Prostějova v pracovních dnech a o víkendu. Spoj má zastávku
také v místní části Repechy, rozcestí.
S veřejnou dopravou je nespokojena polovina obyvatel zapojených do dotazníkové šetření (26,6 %
SPÍŠE NESPOKOJENO, 23,3 % VELMI NESPOKOJENO). VELMI SPOKOJENO je pak 15 % dotázaných 23,3 %
je SPÍŠE SPOKOJENO a 11,6 % dotázaných neodpovědělo nebo jim je oblast lhostejná.
Zhodnocení oblasti „Infrastruktura“:

-

SILNÉ STRÁNKY
(pozitiva, rozvojové faktory)
Vyhovující technická infrastruktura
Vyhovující dopravní infrastruktura
Dobrá údržba veřejných prostranství

-

SLABÉ STRÁNKY
(negativa, problémy)
Nedostatečná veřejná doprava
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5. VYBAVENOST
Bydlení
Obec Bousín je sídelní útvar s uspořádáním horské nepravidelné vsi. V roce 2011 bylo v obci evidováno
95 domů, z toho 95 rodinných. Obydlených domů v tomto období bylo 47. Výstavba domů probíhala
postupně, jak ukazuje tabulka níže (pravděpodobně zde nejsou započítány domy v místní části
Repechy, které byly do roku 1960 samostatnou obcí). V letech 2015-2019 byly dokončeny dva nové
domy.
Obec eviduje 10 zájemců o stavební pozemky v k. ú. Bousín a Repechy v období jednoho roku. Obec
odkoupila pozemky ve výměře 10 tis. m2 v lokalitě bývalého družstva za účelem vytvoření stavebních
parcel. V současné době probíhá vyjednávání o prodeji parcel, příprava studie a příprava podkladů
pro využití dotačních možností.
V dotazníkovém šetření si více než třetina zapojených obyvatel přeje, aby se obec postupně rozrůstala
(38 %) a 15 % si přeje, aby byla využita celá kapacita ploch pro výstavbu domů. 28 % dotázaných
se domnívá, že by obec měla zůstat přibližně stejně velká. 18 % odpovídajících pak nedovede tuto
otázku posoudit.
Na rok 2022 je plánováno zahájení výstavby bytového domu, v první etapě půjde o 6 malometrážních
bytů. Jedná se o startovací byty pro lidi s nízkými příjmy.
V rámci dotazníkového šetření ve větší míře zazněly nesouhlasné názory s výstavbou těchto bytů, zde
nazývaných sociálními byty. Jednalo se o 9 případů z 20 volných odpovědí. Odmítavé stanovisko občanů
může být dáno nedostatkem relevantních informací ohledně plánované výstavby, obec v tomto ohledu
činí žádoucí kroky.
Pro rekreaci je v obci využíváno 15 domů.
Počet domů v roce 2011:
celkem
druh domu bytové domy
rodinné domy
ostatní budovy (bez
rodinných a bytových
domů)
Zdroj: ČSÚ

95
95
-

Počty domů podle období dokončení:
celkem
95
1919 a dříve
8
1920-1945
3
1946-1960
6
1961-1970
8
1971-1980
5
1981-1990
6
1991-2000
3
2001–2011
7
Zdroj: ČSÚ
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Počet dokončených bytů v letech 2015-2019:

2015
2016
2017
2018
2019

byty
celkem
1
1

v rodinných
domech
1
1

v bytových
domech
-

Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze

Podmínky pro bydlení v obci hodnotí kladně více než 90 % dotázaných – 48,3 % z nich je s bydlením
VELMI SPOKOJENO a 43,3 % SPÍŠE SPOKOJENO.

Školství a vzdělávání
V obci se nenachází mateřská ani základní škola. Do mateřské školy dojíždějí děti do Drahan,
kde se nachází Jubilejní Masarykova Základní škola a Mateřská škola. Podle dohody o školském obvodu
spadají žáci základní školy z Bousína a Repech pod Městys Protivanov, někteří navštěvují základní školu
v Nivě. Za vyšším vzděláváním vyjíždějí žáci a studenti nejvíce do Prostějova, Boskovic a Brna.
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že oblast školství je nadpoloviční většině obyvatel zapojených
do dotazníkového šetření lhostejná nebo neodpověděli (53 %), což je patrně dáno tím, že obec není
zřizovatelem školských zařízení v obci. Ostatní dotázaní jsou s touto oblastí SPÍŠE SPOKOJENI (31,6 %).

Zdravotnictví
V obci se nenachází ordinace praktického ani odborného lékaře. Za lékařskou péčí dojíždějí obyvatelé
obce 2,5 km vzdáleného Městyse Drahany, kde se nachází ordinace praktického lékaře pro děti
a dorost, zubního lékaře a praktického lékaře pro dospělé. Další lékařské služby jsou pak poskytovány
zdravotnickými zařízeními v Prostějově. Zdravotnická záchranná služba je dostupná taktéž
z Prostějova.
Se současnými podmínkami v oblasti zdravotnictví v obci je nadpoloviční většina dotázaných spokojena,
z toho 10 % VELMI a 41,6 SPŠÍE SPOKOJENA. 28 % dotázaných je tato oblast lhostejná
nebo neodpověděli.

Sociální péče
V obci se nenachází pobytové zařízení sociálních služeb pro seniory, zdravotně postižené a jiné skupiny
osob. Za sociálními službami se vyjíždí obyvatelé zejména do Prostějova, nejbližší pobytové zařízení
se nachází v Soběsukách, kde je Domov pro seniory. Dále to je Azylové centrum Prostějov – azylový
dům pro osamělé rodiče s dětmi, azylový dům pro muže a ženy, Domov seniorů Prostějov, Chráněné
bydlení Lipka Prostějov Vrahovice.
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Z řad občanů nejsou registrovány požadavky na zajištění sociálních služeb obcí. Případné sociální
potřeby občanů jsou řešeny v rámci jejich rodin.
Jedenkrát ročně se v obci koná setkání seniorů – starousedlíků.

Kultura
Na návsi obce Bousín se nachází kulturní dům, kde se odehrává místní kulturní a společenský život.
Konají se zde akce pořádané obcí a spolky, prostory jsou také pronajímány pro soukromé akce. Jedná
se o budovu ve vlastnictví obce, jejíž součástí je také pohostinství. Objekt se nachází v celkově dobrém
technickém stavu, nutné jsou ale dílčí obnovy, zejména rekonstrukce zastaralé elektroinstalace.
V minulých letech byla rekonstruována kuchyň. Na přilehlém prostranství za kulturním domem
má obec v plánu vytvořit zázemí pro konání venkovních kulturních a společenských akcí.
V obci se nachází knihovna s otevírací dobou v pondělí od 14 do 17 hodin. V současné době
se připravuje nový koncept knihovny. Budou zde k výpůjčce jak knihy, tak společenské a interaktivní
hry a dále cizojazyčná literatura.
Vedení obce organizuje občanské záležitosti v obci jako je vítání občánků, vítání prvňáčků a blahopřání
jubilantům. Při těchto příležitostech jsou udělovány finanční poukázky a dary.
V místní části Repechy se nachází kulturní památka zapsaná v Ústředním katalogu kulturních památek
– zvonice. Je to volně stojící čtyřboká stavba se soklem a čelními zaoblenými rohy. Drobná lidová
sakrální architektura z konce 18. století, výrazný výtvarný a urbanistický prvek.

Památkami místního významu jsou již zmiňovaná zvonice na návsi v části Bousín z roku 1759 a vzrostlé
lípy na návsi. Dalšími pak jsou kaple v Bousíně, kříž na rozcestí u Repech, kříž před zvonicí v Repechách
a kříž u silnice mezi obcemi Bousín a Drahany.
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V rámci dotazníkového šetření se obyvatelé obce mohli vyjádřit, zda mají dostatek příležitostí
ke vzájemným společenským kontaktům. Většina občanů, kteří dotazník vyplnili, se domnívá, že ano,
z toho 38,3 % ROZHODNĚ ANO a 33,3 % SPÍŠE ANO. Negativně vnímá tuto otázku 15 % respondentů.
S podmínkami pro kulturu a společenský život v obci je většina obyvatel zapojených do dotazníkového
šetření spokojena a to tak, že 25 % uvedlo možnost VELMI SPOKOJEN a 45 % možnost
SPÍŠE SPOKOJEN. 6,6 % respondentů uvedlo možnost SPÍŠE NESPOKOJEN a 3,3 % možnost
VELMI NESPOKOJEN. Zbývajícím 20 % respondentům je tato oblast lhostejná nebo neodpověděli.

Sport a volnočasové aktivity
Pro sportovní a volnočasové aktivity slouží v obci tato zařízení: V Bousíně se nachází dvě hrací plochy
hřiště využívané pro volejbal a nohejbal. Před pohostinstvím se nachází dětské hřiště pro menší děti.
V plánu je vybudování workoutové hřiště pro starší děti a mládež, neboť sportovní vyžití pro tuto
věkovou kategorii v obci chybí.
V místní části Repechy se nachází velká hrací plocha taktéž využívaná pro volejbal a nohejbal. Dřevěný
přístřešek slouží jako kiosek a úložné prostory.
Sportovní subjekty, sportovci, trenéři a sportovní zařízení evidovaná v Rejstříku k 01/2021:
sportovní
název sportovní organizace
IČ
počet sportovců počet trenérů
zařízení
SH ČMS – Sbor dobrovolných
údaj
62859854
20
0
hasičů Bousín
neevidován
Zdroj: Rejstřík sportovních organizace, sportovců, trenérů a sportovních zařízení
V obci působí SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bousín, který pořádá sportovní a volnočasové
aktivity pro děti a mládež, podílí se také společně s obcí na pořádání kulturních a společenských akcí.
Osvětovou činnost v obci zajišťuje Spolek pro Bousín a Repechy. Toto sdružení vydalo dvě knihy o obci
Bousín, jednu knihu o bousínské škole a připravuje vydání knihy o škole v místní části Repechy.
Spolek Rajka se zabývá podporou vzdělávání, kulturních, přírodovědných a technických oborů.

Obecně s podmínkami pro sportovní vyžití v obci je spokojena více než polovina obyvatel zapojených
do dotazníkového šetření a to tak, že 25 % uvedlo možnost VELMI SPOKOJEN a 33,3 % možnost
SPÍŠE SPOKOJEN. Jedné třetině dotázaných je tato oblast lhostejná nebo neopověděli.
SPÍŠE NESPOKOJENI pak byli dva dotázaní a velmi nespokojen jeden.
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Zhodnocení oblasti „INFRASTRUKTURA“:
SILNÉ STRÁNKY
(pozitiva, rozvojové faktory)
-

Odkoupení pozemku pro stavební
parcely
Výstavba bytového domu
Nový koncept knihovny
Pořádání občanských záležitostí
Fungující spolky

SLABÉ STRÁNKY
(negativa, problémy)
-

Potřeba modernizovat sportovní plochy
Chybějící hřiště pro děti a mládež
(workout)
Nesouhlas občanů s výstavbou obecních
bytů (sociálních)
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6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Stav a ochrana životního prostředí
Obec Bousín se rozkládá ve svažitém, kopcovitém terénu Drahanské vrchoviny v nadmořské výšce
611 m n. m., nejvyšší bod bousínského katastru je 631 metrů nad mořem. Východní a severní část
katastrálního území obce obklopují rozsáhlé přirozené lesní porosty ve Vojenském újezdu Březina.
Vzhledem ke své odlehlé poloze vzdálené od velkých sídel a dopravních tepen a díky přítomnosti lesů,
je zde velmi dobrá kvalita ovzduší a vody a žádné ohrožení hlukem.
Katastrální území Bousína a Repech je řazeno
do provincie středoevropských listnatých lesů.
Z ní je zde zastoupen bioregion Drahanský.
Mimo maloplošná zvláště chráněná území
tohoto bioregionu si zvláštní pozornost
zasluhují již zmiňované četné hodnotné lesy
ve Vojenském újezdu Březina. Chráněná
přírodní území v katastrálním území Bousína
a Repech nejsou evidována. V blízkosti
Bousína se nachází pramen Bousínského
potoka, který se vlévá do Repešského potoka.
Většinu z celkové plochy katastru tvoří zemědělská půda – 86 % a z toho 77 % půda zemědělská.
Historické zdroje uvádějí, že v meziválečném období byla většina katastru obce zalesněna.
Druhy pozemků k 31.12.2019:
Celková výměra (v ha)
Zemědělská půda
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Nezemědělská půda
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha

341,88
293,80
225,66
5,45
2,09
60,60
48,08
24,45
1,25
4,59
17,80

Zdroj: ČSÚ

Na území obce se nachází brownfield – areál bývalého zemědělského družstva, který je ve zchátralém
stavu. Část této lokality obec odkoupila za účelem vytvoření stavebních parcel.
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Katastrální území obce sousedí s Vojenským újezdem Březina, který na jedné straně představuje
pro obec zdroj zdravého životního prostředí, na druhé straně je však v tomto území regulován volný
pohyb osob a pro obyvatele znamená jistá omezení, další omezení může působit v oblasti výstavby
z důvodu ochranného pásma.
Oblast životního prostředí v obci vnímá většina obyvatel zapojených do dotazníkového šetření
pozitivně. Možnost VELMI SPOKOJEN uvedlo 56,6 % respondentů a 36,6 % možnost SPÍŠE SPOKOJEN.

Zhodnocení oblasti „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“:
SILNÉ STRÁNKY
(pozitiva, rozvojové faktory)
-

Kvalitní životní prostředí
Přítomnost rozsáhlých lesních porostů

SLABÉ STRÁNKY
(negativa, problémy)
-

Vojenský újezd v sousedním katastru
Omezený pohyb v lesních porostech
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7. SPRÁVA OBCE
Obecní úřad a kompetence obce
Obec Bousín je územním samosprávným společenstvím občanů. Byla zřízena za účelem výkonu místní
samosprávy na svém katastrálním území na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.
Obec je veřejnoprávní korporací, která vlastní a spravuje majetek, má vlastní příjmy a hospodaří podle
podmínek stanovených zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákonů. Obec
navenek vystupuje jako právnická osoba. V právních vztazích vystupuje pod svým jménem a nese
zodpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Zastupitelstvo obce je sedmičlenné, starostka je uvolněná a místostarostka neuvolněná. Na obecním
úřadě pracuje jedna pracovnice na poloviční úvazek jako účetní. Knihovnice a současně kronikářka
pracuje na dohodu o pracovní činnosti. Pro údržbu bývají zaměstnáni jeden až dva zaměstnanci
na dohodu o pracovní činnosti. Zaměstnávány bývají také osoby na veřejně prospěšné práce z úřadu
práce.

Obec

Bousín

Pověřený úřad

Městský úřad Prostějov

Obec s rozšířenou působností

Město Prostějov

Finanční úřad

Finanční úřad pro Olomoucký kraj, územní
pracoviště v Prostějově

Katastrální úřad

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální
pracoviště Prostějov

Matriční úřad

Úřad městyse Drahany

Obec nevykonává správní činnost pro jinou obec a nemá zřízeny žádné organizace.

Organizační složky zřizované obcí:

Obecní knihovna Bousín
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Hospodaření a majetek obce
Výsledek hospodaření obce je odrazem finančního zdraví obce a do určité míry odráží schopnost obce
dostát svých závazků.
Rozpočet obce Bousín v letech 2015-2020 (k 31.12., v tis. Kč):
rok

příjmy
daňové

2015
2016
2017
2018
2019
2020*
*

nedaňové

kapitá
- lové

výdaje
přijaté
transfery

běžné

příjmy

výdaje

kapitá
- lové

1 459
200
235
394
1 366
169
2 289
1 535
1 561
196
6 439
812
2 707
684
9 008
3 392
1 708
117
176
335
1 678
181
2 337
1 859
2 007
118
90
292
1 814
184
2 506
1 998
1 975
431
31
135
2 491
332
2 573
2 823
1 734
118
2
264
1 816
457
1 801
2 273
k 30.11.2020, Zdroj: Ministerstvo financí, monitor.statnipokladna.cz

Získané nenárokové dotace v posledních 5 letech:
akce
2020
Dotace na opravu sakrálních staveb

přebytek
/
schodek

754
5 616
478
508
-250
-472

dotace v Kč

zdroj

200 000

Ministerstvo
zemědělství

podíl
běžných
výdajů na
celkových
příjmech
(v %)
88,99
79,81
90,26
90,79
88,24
79,89

Zdroj: Obec Bousín

Finanční majetek obce. Obec má ve vlastnictví budovy a stavby v účetní hodnotě 6.289.711 Kč
a pozemky v účetní hodnotě 2.354.349 Kč. Všechny objekty ve vlastnictví obce jsou plně využívány.
Obec nemá úvěr, půjčku ani jinou finanční výpomoc.

Bezpečnost
Obvodní oddělení Plumlov, pod které obec Bousín spadá, řešilo v období srpen 2019 až září 2020
celkem 102 trestné činy. Index kriminality v tomto období činil 94,5, což je nižší hodnota,
než je hodnota za Olomoucký kraj celkem, která činila 139,5 (8 908 trestných činů). Index kriminality
vyjadřuje počet trestných činů na 1000 obyvatel.
V roce 2020 bylo v obci Bousín zaregistrováno spáchání čtyř deliktů, z toho se jednalo o 3 přestupky
a jeden trestný čin.
Přestupky spáchané na území obce Bousín řeší přestupková komise Města Prostějov, a to na základě
uzavřené veřejnoprávní smlouvy.
V obci působí Sbor dobrovolných hasičů. Profesionální Požární stanice se nachází v Prostějově.
Varování pro svolání dobrovolných hasičů či pro informovanost občanů o požáru či nebezpečí probíhá
sirénou a rozhlasovým hlášením, členů jednotky také SMS zprávami z operačního střediska.
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Vnější vztahy a vazby obce
Členství obce Bousín v jiných organizacích, svazcích obcí a sdruženích:
IČ
název právnické osoby
podíl
členský příspěvek
přímý
za rok 2020 v Kč
(%)
47921137
Svazek obcí Drahanská vrchovina
14,29
30 000
60575972
Mikroregion Protivanovsko
12,50
10 000
celkem:
40 000
Zdroj: Ministerstvo financí, monitor.statnipokladna.cz, obec Bousín

V oblasti rozvoje obce vyjádřila více než polovina dotázaných v dotazníkovém šetření svoji spokojenost
a to tak, že 26,1 % uvedlo možnost VELMI SPOKOJEN a 33,3 % možnost SPÍŠE SPOKOJEN. 11,6 %
respondentů uvedlo možnost SPÍŠE NESPOKOJEN a 15 % možnost VELMI NESPOKOJEN. Zbývajícím
18,3 % respondentů je tato oblast lhostejná nebo neodpověděli.
V rámci dotazníkového šetření byli vyzváni občané, aby se vyjádřili, zda jsou ochotni udělat něco
pro rozvoj obce. ROZHODNĚ ANO odpovědělo 31,6 %, SPÍŠE ANO pak 25 % dotázaných, 21,6 %
nedovede tuto otázku posoudit. Negativně pak odpovědělo 8,3 % (SPÍŠE NE).
Občané se také mohli v dotazníkovém šetření vyjádřit, na co by přednostně použili obecní finanční
prostředky, pokud by o tom mohli rozhodnout:
ODPOVĚĎ

POČET

PODÍL

RESPONZÍ
rekonstrukce místních komunikací

24

40.0 %

23

38.3 %

péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci

22

36.7 %

zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci

20

33.3 %

častější spoje veřejné dopravy

16

26.7 %

opravy památek v obci

13

21.7 %

podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit

8

13.3 %

Jiná...

8

13.3 %

podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a
místních komunikací)

Zhodnocení oblasti „SPRÁVA OBCE“:
SILNÉ STRÁNKY
(pozitiva, rozvojové faktory)
-

SLABÉ STRÁNKY
(negativa, problémy)

Fungující obecní úřad
Nízká kriminalita
Ochota obyvatel udělat něco pro obec
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A.2 Východiska pro návrhovou část
SILNÉ STRÁNKY
(pozitiva, rozvojové faktory)
-

Klidný život
Blízkost přírody
Příznivé životní prostředí
Podpora spolků ze strany obce
Společenský a kulturní život
Vysoká úroveň informování občanů ze
strany obce
Dobré mezilidské vztahy
Dobrá sociální situace
Snaha obce o zřízení prodejny
potravin
Turisticky zajímavá krajina
Přítomnost turistických cílů
Nízký podíl nezaměstnaných osob
Vyhovující technická infrastruktura
Vyhovující dopravní infrastruktura
Dobrá údržba veřejných prostranství
Odkoupené pozemky pro stavební
parcely
Výstavba bytového domu
Nový koncept knihovny
Pořádání občanských záležitostí
Fungující spolky
Kvalitní životní prostředí
Přítomnost rozsáhlých lesních porostů
Fungující obecní úřad
Nízká kriminalita
Ochota obyvatel udělat něco pro obec

SLABÉ STRÁNKY
(negativa, problémy)
--

Vzdálenost do spádového sídla
Úbytek obyvatel
Nepříznivé věkové složení obyvatel
Chybějící služby
Chybějící prodejna potravin
Malá kupní síla pro zřízení prodejny
potravin
Velká vyjížďka za prací
Nedostatečná veřejná doprava
Potřeba modernizovat sportovní
plochy
Chybějící hřiště pro děti a mládež
(workout)
Nesouhlas občanů s výstavbou
obecních bytů
Vojenský újezd v sousedním katastru
Omezený pohyb v lesních porostech
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 Strategická vize
Vize je formulace stavu, kterého by chtěla obec dosáhnout v určitém časovém horizontu. Znamená
to žádoucí stav, který již obec dosáhla díky realizaci svých rozvojových záměrů.
VIZE – dlouhodobý obraz o budoucnosti obce:

BOUSÍN – MODERNÍ A KLIDNÁ OBEC
Stanovené vize bude dosaženo realizací rozvojových záměrů, které jsou obsaženy v těchto hlavních
oblastech:

OBLAST 1 – OBČANSKÁ VYBAVENOST A ÚZEMNÍ ROZVOJ

OBLAST 2 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

B.2 Opatření a aktivity
Opatření a aktivity formulují způsoby naplňování vize ve střednědobém období.
Opatření zastřešuje soubor aktivit k určitému tématu, dokument s opatřeními nepracuje,
aktivity – projektové záměry jsou podřazeny jednotlivým oblastem.
Aktivita označuje konkrétní akci, záměr v rámci opatření. U každé aktivity je stanovena důležitost,
rok(y) realizace, odpovědnost za realizaci, odhad nákladů na realizaci aktivity a zdroje financování.
Důležitost je vyjádřena stupni 1–3, tj. 1=důležitá, 2=střední, 3=nízká.
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Souhrn projektových záměrů (blíže jsou specifikovány v samostatné příloze):
OBLAST 1 – OBČANSKÁ VYBAVENOST A ÚZEMNÍ ROZVOJ

číslo
aktivity

název aktivity - projektového záměru

priorita* termín realizace

OBLAST 1 - OBČANSKÁ VYBAVENOST A ÚZEMNÍ ROZVOJ
1.1

Výstavba rodinných domů

1

2022-2026

1.2

Výstavba bytového domu

1

2024-2027

1.3

Rekonstrukce chodníků

3

2023-2024

1.4

Rekonstrukce silnic

3

2022

1.5

Zprovoznění obchodu s potravinami

1

2021

1.6

Zřízení vysokorychlostního internetu

1

2021

1.7

Výstavba kanalizace

2

2023-2027

1.8

Vybudování bytů v budově bývalého obchodu

4

2022-2026

1.9

Vybudování workoutového hřiště

5

2021

1.10

Oprava střechy v závodech

4

2022-2024

1.11

Oprava garáží a žumpy v závodech

4

2022-2023

1.12

Obnova soustavy veřejného osvětlení

1

2021

* 1=důležitá, 2=střední, 3=nízká
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OBLAST 2 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

číslo
aktivity

název aktivity - projektového záměru

priorita* termín realizace

OBLAST 2 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
2.1

Oprava rybníka, řešení majetkoprávních vztahů

2

2021

2.2

Odstranění ekologicky zatížené stavby

2

2022-2025

2.3

Značení příjezdové cesty k rozhledně a penzionu

2

2021

2.4

Obnova polní cesty Bousín-Repechy

3

2023-2027

2.5

Revitalizace obecního rybníka

2

2022-2023

* 1=důležitá, 2=střední, 3=nízká
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B.3 Podpora realizace programu
Způsob zajištění, řízení, organizace naplňování Programu rozvoje obce (PRO)
Realizace dokumentu bude uskutečňována pomocí konkrétních projektů, které budou naplňovat
jednotlivé záměry – aktivity. Osobami zodpovědnými za realizaci aktivit jsou starostka a místostarostka
obce. Ty budou, ve spolupráci se zastupitelstvem obce, především:
-

iniciovat realizaci aktivit,
vyhledávat a zajišťovat zdroje financování aktivit programu rozvoje,
projednávat podněty vztahující se k realizaci opatření a aktivit,
předkládat ke schválení zastupitelstvu obce zprávy o realizaci PRO,
předkládat k projednání změny a aktualizace PRO,
delegovat jednotlivé činnosti a pravomoci na odpovědné osoby – manažera nebo pracovní
skupiny, budou-li ustanoveny.

Dokument bude v tištěné podobě vyhotoven ve třech vyhotoveních. Jedno kompletní paré bude
pro možnost nahlédnutí občanů k dispozici na obecním úřadě. Další dvě paré budou tvořeny pouze
strategickou částí dokumentu a budou sloužit jako pracovní manuály pro starostku a místostarostku.
V elektronické podobě bude dokument dodán ke zveřejnění na webových stránkách obce
www.bousin.cz.
Samostatnou přílohou dokumentu je Souhrn projektových záměrů (.xls), jehož součástí jsou projektové
listy jednotlivých aktivit, které slouží k průběžné aktualizaci údajů o připravenosti akcí, zejména
dotačních příležitostí, které se promítají do rozpočtů projektů v jednotlivých fázích projektového cyklu
a v souhrnu také do rozpočtu a rozpočtových výhledů obce.

Postup sledování a vyhodnocování realizace programu
Za monitoring a vyhodnocení naplňování programu rozvoje obce jsou zodpovědní starostka
a místostarostka obce, mezi jejich povinnosti patří zejména:
-

shromažďování informací o průběhu realizace projektů a aktivit,
upřesňování informací o odpovědnosti za realizaci jednotlivých aktivit,
každoroční zpracování přehledu realizovaných aktivit, jako podkladu pro sestavení ročního
rozpočtu a rozpočtového výhledu obce,
vypracování komplexního zhodnocení stávajícího PRO v roce 2026, jakožto podkladu pro jeho
aktualizaci.
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Způsob aktualizace PRO
Program rozvoje obce je živým dokumentem, mění se jak prostředí v obci, tak vnější podmínky mimo
obec. Dokument je nutné revidovat, případně měnit, již v průběhu jeho realizace, a to jako reakci
na závažnou změnu vnějších podmínek, naplnění části PRO, potřebu stanovení nových cílů apod.
Aktualizace celého dokumentu proběhne nejpozději v roce 2026.
Dle potřeby je možné provést dílčí revizi dokumentu dříve, většinou pak ke konci kalendářního roku ve
vazbě na zpracování rozpočtu obce na další rok. V případě realizace dílčí revize bude podkladem
přehled o realizovaných aktivitách, jež připraví starostka obce a členům zastupitelstva obce jej předá v
dostatečném předstihu před jednáním zastupitelstva obce.
Změny budou provedeny přímo v dokumentu a budou v textu označeny spolu s datem, ke kterému
byly provedeny. Aktualizace PRO a jeho změny budou schváleny zastupitelstvem obce spolu
se schvalováním rozpočtu a rozpočtového výhledu obce. Aktualizovaný PRO bude též zveřejněn
na internetových stránkách obce.

Způsob financování PRO
Základním zdrojem financování rozvojových aktivit jsou vlastní zdroje obce. V případě možnosti budou
využity také prostředky z veřejných rozpočtů – dotačních zdrojů (Olomoucký kraj, národní programy
ČR, fondy EU, operační programy). Obec bude usilovat o zapojení také soukromého a neziskového
sektoru. Informace o možnostech finančních zdrojů budou upřesňovány v průběhu realizace PRO.
Aktivity PRO budou realizovány v úzké vazbě na rozpočet obce, přednostně by měly být realizovány
akce, které se podílí na naplňování stanovených cílů PRO.
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C. PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Souhrn projektových záměrů, projektové listy (elektronicky)
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