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Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který 

je vymezen hranicí území obce. Zákon obce vymezuje principem územním, občanským a 

právním. Smíšený model veřejné správy, který je v České republice využíván, v praxi 

znamená, že na úrovni obcí je vykonávána jak státní moc v přenesené působnosti, tak také 

samospráva.  

 

Na základě samostatné působnosti každá obec v České republice disponuje vlastním 

majetkem, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese veškerou odpovědnost, která z 

těchto vztahů vyplývá. Dále v rámci své samostatné působnosti mají obce napomáhat 

implementaci regionální politiky, zejména pak vytvářením podmínek pro hospodářský, 

sociální a kulturní rozvoj svého obvodu. Tuto povinnost obcím v České republice ukládá 

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.  

 

Rozvoj a prosperita každé obce se odvíjí především od toho, zda a jak je místní zastupitelstvo 

schopno analyzovat problémy a rozhodovat s uvážením všech rizik v dlouhodobém časovém 

horizontu. Tyto činnosti mohou být usnadněny využitím koncepčních dokumentů, jakými 

jsou strategický plán rozvoje obce či program rozvoje obce, které v delším časovém 

horizontu vytyčují základní rozvojovou strategii dané obce. Důvodem zpracování 

strategického plánu je především ekonomický zájem obce – přiblíží možnosti získávání 

dotací nejrůznějšího druhu a lépe diferencuje rozpočtové možnosti obce. Sekundárním jevem 

rozvojového plánu je pak důkladná analýza stavu, utřídění priorit a návrhy řešení, což v 

uceleném pohledu vytvoří jasný koncepční materiál do budoucnosti.  

 

Naplnění stanovených rozvojových koncepcí předpokládá efektivní využívání finančních 

prostředků, jimiž daná obec disponuje. Z tohoto důvodu je pro obce vhodné střednědobé 

plánování rozpočtových příjmů a výdajů, např. s využitím rozpočtového výhledu, který 

vypovídá o budoucích potřebách obce a zdrojích jejich krytí.  

 

 

 

 

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA  

 

Strategický plán rozvoje obce schválilo v souladu s § 84, odst. 2, písm. a), zákona č. 

128/2000 Sb., v platném znění zastupitelstvo obce.  

 

 

Aktualizace ke dni 10.3.2021 bodem usnesení ZO 13.1.12 
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Zadavatel    OBEC DOLNÍ MORAVICE 

dokumentu 

 

Právní forma                                Obec 

IČ                                                 295957 

Adresa                              Dolní Moravice 40, 795 01 Dolní Moravice 

NUTS II.                                      Moravskoslezsko 

NUTS III.                                     Moravskoslezský kraj 

Počet obyvatel obce                     393  k 1. 1.2021 

Starosta obce                                Pavel Kopeček 

Kontaktní osoby                           Pavel Kopeček 

Telefon                                          554 273 296 

Elektronická adresa                     starosta@obecdolnimoravice.cz 

Webové stránky:    http://www.obecdolnimoravice.cz 

 

 

Úvod 

 
Strategie je vytvořena na základě reálných potřeb zjištěných na základě průzkumu, přístup k 

tvorbě strategie je založen na hodnocení vztahu mezi potřebou, předpokládaným naplněním, 

reálným přínosem a dopady strategie. Při tvorbě strategie byly zohledněny vzájemné vztahy 

a vazby v území s ohledem na možná rizika. 
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ANALYTICKÁ ČÁST 
 

CHARAKTERISTIKA OBCE 

 

Obec Dolní Moravice se nachází v mikroregionu Rýmařovsko, je jednou z nejvýše 

položených obcí v okrese Bruntál s nadmořskou výškou 600 - 827 m.n.m. Dolní Moravice 

leží v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky a její předností je pestrá a bohatá krajina. K obci 

Dolní Moravice patří 2 místní části – Horní Moravice a Nová Ves.    

Rýmařovsko se nachází v severovýchodní části České republiky, nedaleko hranic s Polskem 

a svou rozlohou je největším mikroregionem okresu Bruntál. Obec leží na spojnici 

z Rýmařova do Malé Morávky a Karlové Studánky. 

1. Území 

 

Katastrální území se rozkládá na ploše 2222,2 ha.  Zemědělská půda zabírá 62 % z celkové 

katastrální plochy obce. Lesní půdy se vyskytují na 30,5 % katastrální plochy, ostatní plochy 

zabírají 6 % plochy katastru. Ostatní způsoby využití půdy katastru obce zabírají pouze malou 

část z celkové plochy obce (zahrady, ovocné sady, zastavěné plochy, louky, vodní plochy), 

chmelnice a vinice se však v obci nevyskytují vůbec. 

 
Obrázek 1 Vymezení katastrálního území obce 

 

Historie obce Dolní Moravice je připomínána již v roce 1258, kdy náležela k panství 

Sovinec. Od roku 1949 je součástí Horní Moravice a od roku 1961 i Nová Ves ( kronika Nová 

Ves originál viz. archiv Krnov, Sbírka vzpomínek pamětníků Nové Vsi) . Obyvatelé obce 

se zabývali především zemědělstvím a výrobou děl. V roce 1712 je zde vybudována pila 

a papírna. Existence školy je uváděna od roku 1599. 

 

V obci se nachází několik chráněných staveb, mimo jiné filiální kostel sv. Jakuba Staršího 

z roku 1795 s renesančním kněžištěm a věží z roku 1593, pilíř svaté trojice - barokní 

sochařská práce z r. 1752. Socha Immaculaty - kvalitní plastika moravské provenience 

z r. 1764, socha sv. Jana Nepomuckého - barokní plastika z r. 1751, most Švédského typu 

ojedinělá konstrukce o dvou mostních polích a další domy a chalupy vytvořené lidovou 

architekturou z doby kolem poloviny 19. století. 



 Stránka 6 
 

2. Obyvatelstvo 

 

Z hlediska dlouhodobého vývoje počtu obyvatel je pro obec charakteristické postupné 

snižování počtu obyvatel. Tento negativní trend vyplývá z výrazného poklesu porodnosti 

a stěhování obyvatelstva za prací do velkých měst či jiných pracovně zajímavějších částí ČR. 

 

Vývoj počtu obyvatel v posledních letech znázorňuje následující graf: 

 
Obrázek 2 Vývoj počtu obyvatel 

 

Demografický vývoj: 

Stav k:  1.1.2021  393 obyvatel             

 1.1.2020              391 obyvatel 

          1.1.2019                  395 obyvatel 

 

Obyvatelé k 1.1.2021:         393 obyvatel 

z toho: ženy               201         51,1 % 

            muži              192          48,9 % 

 

V roce 2020 bylo věkové složení obyvatelstva následující – ve věkové skupině 0 – 14 let žilo 

v obci 15 % obyvatel, ve věkové skupině 15 – 64 let žilo v obci 63 % obyvatel a věková 

skupina 65 a více let činila 22 %.  

Vývoj počtu obyvatel obce je následující – v roce 1991 žilo v obci 346 obyvatel, v roce 2001 

to bylo 357 obyvatel. V roce 2011 byl zaznamenán nárůst na 417 obyvatel, a v roce 2021 jde 

o pokles na 393 obyvatel. 

 

Zdroj: ČSÚ  

 

Spolková, osvětová a informační činnost: 

 

JSDHO a SDH Dolní Moravice  

JSDHO i spolek dobrovolných hasičů zajišťují bezpečnost v obci (pomoc při požárních 

zásazích, odstraňují škody při živelných katastrofách apod.). JSDHO i spolek dobrovolných 

hasičů mají během roku cca 25 zásahů, pomáhají při likvidaci požárů, při likvidaci bodavého 

hmyzu, při čištění studen a komunikací, při ořezávání větví na stromech, čištění stavidel 

a přítoků třech obecních rybníků. Pořádají vzdělávací akce – provádění školení bezpečnosti 

zacházení s otevřeným ohněm pro občany. 
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Sbor dobrovolných hasičů se pravidelně schází 1x týdně, na těchto setkáních se plánují 

společné akce, na kterých se sbor podílí. Je nepostradatelnou složkou v obci, která pomáhá 

při zajišťování kulturních i sportovních akcí mezi nejvýznamnější patří pálení čarodějnic, 

stavění májky, dětský den, běh na vyhlídkovou věž, silvestrovský běh apod. Další záslužnou 

činností, kterou členové sboru vykonávají, je darování krve. Aktuální počet členů je 31. 

 

TJ Sokol Dolní Moravice z. s. - oddíl kopané 

Spolek tvoří oddíl fotbalu, ve fotbalové soutěži mužů, okresní třída. Fotbalový oddíl má 32 

členů, využívá upravený sportovní areál v Dolní Moravici v majetku obce, který se skládá 

z fotbalového hřiště se střídačkami a tribunou, kabin se sociálním zázemím pro sportovce, 

klubovny spolku a skladu nářadí. Dále je spolek tvořen oddílem běžeckého lyžování, který 

tvoří 12 členů. 

 

Myslivecké sdružení Rýmařov - Dolní Moravice, z.s. 

Hlavní obor činnosti je Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti. Další činnosti 

zájmového sdružení jsou poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, 

lesnictví a myslivost. Dále nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin, chov zvířat 

a jejich výcvik, činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských 

plánů a osnov, diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování 

rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky 

na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky. 

3. Hospodářství 

     

Druhy pozemků: 

- celková výměra pozemku (ha)      2222,2 

- orná půda (ha)        25,4 

- zahrady (ha)         8,0 

- trvalé travní porosty (ha)       1340,7 

- zemědělská půda (ha)       1374,1 

- lesní půda (ha)        677,3 

- vodní plochy (ha)        21,1 

- zastavěné plochy (ha)       16,4 

- ostatní plochy (ha)        133,3 

- nezemědělská půda (ha)       848,1 

 

Zdroj: ČSÚ  

 

 

Trh práce 

Ze statistiky obcí vychází, že v obci Dolní Moravice je celkem11 uchazečů o zaměstnání, 

dosažitelných uchazečů o zaměstnání je 11, podíl nezaměstnanosti na obyvatelstvu je 4,5%.  

Zdroj: https://www.uradprace.cz/web/cz/statistiky-msk .                        
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Obrázek 3 Vývoj nezaměstnanosti na území Dolní Moravice 
 

 
Obrázek 4 Míra nezaměstnanosti na území Dolní Moravice 

4. Infrastruktura 

 
Technická infrastruktura 

 

Zajištění kvalitních podmínek pro bydlení je základní podmínkou udržitelného rozvoje 

venkova. Bez dostupnosti základní technické infrastruktury bude i nadále docházet 

k postupnému vylidňování zejména u mladší generace, která požaduje vyšší standardy 

bydlení, než mnohé obce v současnosti nabízejí.  

 

Technická vybavenost: 

• Veřejný vodovod     ano 

• Kanalizace      ano 

• ČOV       ano 

• Plynofikace obce     ano 

• Skládka komunálních odpadů   ne 

• Sběrné místo odpadů     ano 

• Kulturní dům      ano 

• Sportoviště, dětská hřiště    ano 

• Prodejna potravin     ano 

• Restaurace/hospoda     ano 

• Čerpací stanice PHM     ano 

• Dům pro seniory      ano 
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• Sbor dobrovolných hasičů obce   ano 

• Požární hydrant     ne 

• Obvodní oddělení policie ČR   ne 

• Detašované pracoviště policie   ne 

• Městská, obecní policie    ne 

 

Dopravní infrastruktura: 

• Zastávka dálkové linky    ano 

• Zastávka linky místního významu   ano 

• Stanice (zastávka) vlaku    ne 

 

V samotné obci se nenachází žádná z komunikací dálničního typu; nejdůležitější silnicí 

procházející obcí je silnice II. třídy číslo 445 (v majetku kraje). Intenzita dopravy měřená 

na této silnici v roce 2016 na úseku Dolní Moravice – Rýmařov čítala 990 vozů za 24 hodin.  

 

Místní komunikace v obci a místních částech jsou v délce 4,5 km a v celkové hodnotě 

majetku - 5 626. 926,- Kč. Většina místních komunikací je charakteru zklidněných 

komunikací se smíšeným pěším a motorovým provozem.  

 

Chodníky v obci prakticky nejsou vybudovány, kromě několika krátkých úseků (např. 

u obecního úřadu).  

 

Obcí prochází následující cyklotrasy: 

Č. cyklotrasy 553 – trasa Drakov – Rýmařov  

Č. cyklotrasy 6142 – trasa Slezská Harta - Štěrkovec 

 

5. Vybavenost 

Obydlené domy celkem    93 

Obydlené rodinné domy    80 

Obydlené bytové domy    10 

 

Obydlené byty v domech celkem   131 

Obydlené byty v rodinných domech    84 

Neobydlené byty     82 

 

Zdroj:SLDB 2011 

 

Školství a vzdělávání 

 

Vzdělanost obyvatel představuje významný faktor ovlivňující hospodářské podmínky 

a soudržnost obyvatel obce. Webové stránky organizace jsou www.skoladolnimoravice.cz, 

oficiální název Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková 

organizace, IČ: 600131696, zřizovatelem školy je obec. Ke dni 30.9.2020 dochází do MŠ 16 

dětí a do ZŠ 14 žáků. Vzhledem k demografickému vývoji počtu narozených dětí je kapacita 

mateřské školy dostačující.   

http://www.skoladolnimoravice.cz/
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- Mateřská škola     ano  

- ZŠ 1.- 5. ročník     ano 

 

Zdravotnictví 

Co se týká zdravotnických zařízení, tak 1x měsíčně do obce jezdí praktický lékař pro dospělé. 

Ostatní lékařskou péči zajišťují lékaři nejblíže v Rýmařově, Bruntále či Olomouci. 

 

Sociální péče 

V obci se nachází Domov pro seniory, kde pro seniory Diakonie Rýmařov zajišťuje 

pobytovou službu osobám, které již potřebují ve větší míře pomoc druhých osob a nemohou 

proto žít sami ve svém domácím prostředí. Kapacita domova pro seniory činí 23 osob, domov 

se zvláštním režimem 11 osob a týdenního stacionáře 7 osob. Kapacita je však nedostatečná, 

stále jsou evidováni žadatelé o umístění. 

 

Ostatní 

V obci a přilehlých částech se nachází: 

- 2 x hřbitov 

- 2x sakrální stavby 

- 3x hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 

- 1x turistické informační centrum. 

 

6. Cestovní ruch 

 

Obec Dolní Moravice disponuje informačním centrem, které je umístěno ve Vyhlídkové věži 

v Nové Vsi. Informace o kulturních a sportovních akcích jsou zveřejňovány na webových 

stránkách obce, po obci jsou rozmístěny také turistické informační tabule a několikrát ročně 

vychází tištěný materiál o dění v obci.  

 

Na území obce Dolní Moravice je provozováno 32 ubytovacích zařízení s kapacitou 605 

lůžek.  

 

Kulturní památky: 

Barokní silniční most - Kamenný dvouobloukový most překlenující řeku Moravici dnes 

na pouhé polní cestě v Dolní Moravici, asi 50 metrů od křižovatky silnic Horní Moravice - 

Malá Morávka - Malá Štáhle. Oba oblouky jsou sklenuty z neopracovaného lomového 

kamene a most má horní stoupající mostovku bez zábradlí. Pochází pravděpodobně z 18. 

století. Svědčí pro to i barokní socha sv. Jana Nepomuckého, stojící u mostu, která je 

datována do roku 1751. 

 

Kostel sv. Jakuba staršího v Dolní Moravici – Původně farní, dnes jen filiální kostel 

sv. Jakuba staršího, stojící na pahorku nad návsí (zchátralá fara byla před několika lety 
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přebudována na Dům odpočinku ve stáří), je dnes nespornou dominantou obce. Přítomnost 

chrámu je zaznamenána již v roce 1351, dnešní podoba kostela je však výsledkem pozdějších 

přestaveb. Původní středověký kostel stál na tomtéž místě a poprvé byl přestaven roku 1593 

mistrem Joachimem. 

 

K dalším pozoruhodnostem Dolní Moravice zapsaným na seznam kulturních památek patří 

vedle areálu hřbitova u kostela i několik soch. Nejstarší z nich je pískovcová plastika 

sv. Jana Nepomuckého z roku 1751, kterou nechal u silnice na Malou Štáhli postavit 

František Mayer. Jen o rok později vznikl sloup sv. Trojice z roku 1752, pískovcové sousoší 

s bohatou reliéfní výzdobou podstavce, stojící u silnice na Novou Ves. Třetí pískovcová 

socha, stojící rovněž u silnice na Malou Štáhli, zachycuje Pannu Marii Immaculatu na 

toskánském sloupu. Socha je datována do roku 1764 a představuje pozůstatek po někdejší 

papírně. 

 

 

Sport a volnočasové aktivity 

 

Na horním konci Nové Vsi najdete Vyhlídkovou věž. Je zajímavé, že na rozdíl od většiny 

rozhleden nestojí na žádném vrcholu. Vyhlídka na západ je tedy určená k pozorování celkem 

blízkého okolí v tomto směru, tedy mohutné stěně, kterou východní svah hřebenovky tvoří. 

Ovšem již od úpatí věže je díky absenci lesa skvostný výhled na Velký a částečně i Malý 

kotel, což je hlavním lákadlem rozhledny. Další výrazný výhled je pak na východní obzor 

(dá se říci od severu až k jihu). Zde se návštěvníku nabídne hlavně přilehlé Bruntálsko, 

či Rýmařovsko. 

Jádro věže tvoří šestiboký železobetonový tubus, obložený dřevem, s ocelovým točitým 

schodištěm, v přízemní přístavbě je kromě pokladny i prodejna suvenýrů, muzeum, dětský 

koutek, úschovna kol a lyží se sociálním zařízením. 

 

Největší památný strom v Jeseníkách - Hadí královna 

Stáří lípy velkolisté v Dolní Moravici se odhaduje na 400 - 500 let. Lípa je vysoká 24 metrů 

a obvod má úctyhodných 9 metrů. Tento opravdový obr, s mohutnými kořenovými náběhy, je 

strom s největším obvodem kmene v CHKO Jeseníky. Co do obvodu kmene nemá soupeře 

v širokém okolí. V Dolní Moravici je celkem 14 památných stromů. Jsou to především lípy, 

ale i jasan, kaštan či dub. 

7. Životní prostředí 

 

Odpadové hospodářství 

Odpadové hospodářství je jednou z mnoha problematik, které v současné době řeší všechny 

obce. Jedná se hlavně o povinnosti obcí jako původců odpadů a také povinnosti při zajištění 

nakládání s odpady, zajištění jeho financování a mnohé další. Obce a města mají povinnost 

zajistit nakládání s: 

● odpady pocházejícími od občanů žijících na jejich území, 

● odpady vzniklými při jejich samotné činnosti, 
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● odpady pocházejícími od malých firem a živnostníků, kteří jsou zapojeni 

do jejich systému odpadového hospodářství. 

Obec využívá svozovou firmu Městské služby Rýmařov, s.r.o. která působí ve svozu většiny 

odpadů na území Rýmařovska, sídlo má v Rýmařově. Hlavní náplní činnosti společnosti je 

zajišťování komplexních služeb v oblasti odpadového hospodářství. 

 

Veřejná zeleň 

Zeleň se v katastrálním území nachází v dostatečném množství. Veřejnou zeleň představují 

plochy veřejných prostranství zejména plochy veřejné zeleně v sousedství objektů občanského 

vybavení a u drobných památek církevní architektury. Do údržby zeleně obec investuje 

nemalé finanční prostředky.  

 

Ovzduší 

Znečištění venkovního ovzduší je nejčastěji vyvoláno směsí znečišťujících látek emitovaných 

z celé řady zdrojů: významné stacionární průmyslové a technologické zdroje, doprava, 

zemědělství a plošné zdroje (souhrn malých zdrojů např.: lokálních topenišť). Ke znečištění 

ovzduší na místní úrovni přispívají rovněž znečišťující látky přenášené ze středních a velkých 

vzdáleností (desítky až stovky kilometrů). Významný vliv na kvalitu ovzduší mají rovněž 

aktuální meteorologické podmínky. 

 

Vodní toky a plochy 

Převážná část území obce spadá do Chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod 

(CHOPAV) Jeseníky. Hlavním a významným tokem je Moravice, který je ve správě Povodí 

Odry s.p. Ostrava, záplavové území není stanoveno. Na území obce má Moravice několik 

pravostranných přítoků – Mlýnský potok, Moravický potok, Luční potok a další bezejmenné 

přítoky.  

V horní části Nové Vsi má Povodí Odry, s.p. terénní stanici, kde se měří srážky, směr 

a rychlost větru a teplota vzduchu. 

Dle nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovené povrchových vod vhodných pro život 

a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování hodnocení stavu 

jakosti těchto vod je mezi povrchové vody vhodné pro život ryb na území obce Dolní 

Moravice zařazena Moravice a Moravický potok, a to mezi lososové vody.  

 

Na úbočí Moravické hory na k.ú. Dolní Moravice v prostoru Lučinka – Hájek byla oblast, 

kde pravidelně docházelo k erozi půdy a odplavování ornice, která byla splachována přes 

silnici do toku Moravice. V této oblasti jsou tři údolí označené jako Lučinka – Hájek sever, 

Lučinka – Hájek střed a Lučinka – Hájek jih.  

 

Na území Dolní Moravice se nacházejí tři vodní plochy. Větší vodní plocha cca 2 ha 

se nachází na území Nové Vsi na malém pravostranném přítoku Moravického potoka. Druhá 

se nachází na potoku Jelení. Malá vodní plocha je poblíž silnice č. II/445 Dolní Moravice – 

Rýmařov. Rybníky jsou v majetku obce, ale pozemky již v majetku obce nejsou. 
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8. Správa obce 

Obec Dolní Moravice je obcí I. typu. V čele úřadu stojí starosta. Obec zajišťuje činnosti 

obecního úřadu pouze pro svoje katastrální území. Obecní úřad má 2 pracovnice. Obecní úřad 

tvoří starosta (uvolněný pro výkon funkce), místostarosta (neuvolněný pro výkon funkce) 

a pracovnice obecního úřadu.  

 

Popis úřadu: 

Pavel Kopeček    starosta 

Milan Vala     místostarosta 

 

Členové zastupitelstva obce: 

Pavel Kopeček 

Milan Vala 

Mgr. Jan Vinohradník 

Vladimír Růžička 

Lubomír Svoboda 

Mgr. Lucie Vinohradníková 

Jana Hladká 

Daniela Lišková 

PhDr. Jitka Vaculová 

 

 

Hospodaření a majetek obce za rok 2018-2020 

- Bytové domy - 5ks, hodnota majetku - 8 153. 698,- Kč, celkové příjmy - 1 702.487,- 

Kč, celkové výdaje - 615.860,- Kč. V roce 2015-2016 bylo do bytových domů 

investováno na celkovou rekonstrukci obvodových a střešních plášťů z vlastního 

rozpočtu - cca 6 000 000,- Kč 

- Obecní úřad - multifunkční dům, hodnota majetku -9 178.246,- Kč, celkové příjmy 

- 0,- Kč, celkové výdaje - 492.136,- Kč 

- Kulturní dům/hospoda/ - hodnota majetku - 4. 038.419,- Kč, celkové příjmy 

15 000,- Kč, celkové výdaje - 0,- Kč /v pronájmu/ 

- Kabiny - fotbalový areál - hodnota majetku - 3 011. 283,- Kč, celkové příjmy - 0,- 

Kč, celkové výdaje - 0,- Kč /v pronájmu/ 

- Obchod - hodnota majetku - 157.188,- Kč, celkové příjmy 0,- Kč, celkové výdaje 0,- 

Kč /v pronájmu/ 

- Zbrojnice - hodnota majetku - 2 775. 755,- Kč, celkové příjmy - 0,- Kč, celkové 

výdaje - 156.175,- Kč 

- Vyhlídková věž - hodnota majetku - 8 505.340,- Kč, celkové příjmy - 0,- Kč, celkové 

výdaje - 191.438,- Kč 

- Mateřská škola - hodnota majetku - 4 780.201,- Kč - předáno do správy Příspěvkové 

organizaci 

- Základní škola - hodnota majetku - 3 292.555,- Kč - předáno do správy Příspěvkové 

organizaci 

 

Nemovitosti ve vlastnictví obce jsou zrekonstruovány až na jedinou budovu, a tím je budova 

sloužící k provozování obchodu. Budova obchodu je v nevyhovujícím stavu, vedení obce 
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plánuje celkovou rekonstrukci budovy i vnitřních prostor. Ač je budova v pronájmu fyzické 

osoby, jsou celkové příjmy nulové hodnoty. Vedení obce se rozhodlo, z důvodu podpory 

malého podnikatele a zajištění služeb občanům v obci, poskytnout tyto prostory 

k podnikatelským účelům bezplatně.  

 

Významný podíl na celkových příjmech rozpočtu obce představují daňové příjmy, jejichž 

objem se ve sledovaných letech 2018 - 2020 pohyboval v rozmezí 70 % až 80 %. Lze tedy 

říci, že daňové příjmy mají dominantní postavení v rámci rozpočtu obce a daňový výnos je 

základním zdrojem příjmů rozpočtu. 

 

Bezpečnost 

Obec nemá městskou policii. Obec má s městem Rýmařov uzavřenou Veřejnoprávní smlouvu 

na přestupky a Veřejnoprávní smlouvu na zajišťování výkonu působnosti podle zákona 

o obecní policii. 

 

Vnější vztahy a vazby obce 

Obec je členem těchto struktur: 

MAS Rýmařovsko o.p.s. - byla založena dne 23. 7. 2004 za účasti zástupců obcí 

a podnikatelů z mikroregionu Rýmařovsko. MAS funguje na principu spolupráce veřejného, 

soukromého a neziskového sektoru, resp. naplňuje cíle strategie MAS, která byla vytvořena 

metodou komunitně vedeného místního rozvoje (Community-Led Local Development, 

zkratka CLLD) za pomoci financí z evropských strukturálních fondů a dalších dotačních 

titulů. Obecně se snaží rozvíjet mikroregion Rýmařovska a organizovat a podporovat kulturní, 

sportovní a společenské akce. Zabývá se též zlepšením kvality života ve venkovském 

(rurálním) prostoru. 

 

Sdružení obcí Rýmařovska - sdružuje 14 obcí s 18 tisíci obyvatel. Město Rýmařov je 

spádovým městem a tvoří přirozené centrum pro okolní obce Stará Ves se Žďárským 

Potokem, Dolní Moravice s Horní Moravicí a Novou Vsí, Malá Morávka s Karlovem, Malá 

Štáhle, město Břidličná s Vajglovem a Albrechticemi, Jiříkov se Sovincem a s Těchanovem, 

Ryžoviště, Horní Město s Rešovem, s Dobřečovem, se Skálami a Stříbrnými Horami, 

Tvrdkov s Rudou a Mirotínkem, Velká Štáhle, Dětřichov nad Bystřicí s místní částí Krahulčí, 

Václavov u Bruntálu a Lomnice u Rýmařova. 

 

Euroregion Praděd/Pradziad - je polsko-český euroregion, jehož členy jsou část Opolského 

vojvodství a celé okresy Bruntál a Jeseník. Vznikl na základě rámcové smlouvy podepsané 2. 

července 1997 v Jeseníku mezi Asociací pro rozvoj Osoblažska (PL) a Unií cestovního ruchu 

Nyské oblasti na polské straně a svazem měst a obcí zmíněných okresů na straně moravské. 

Skládá se tedy z pěti okresů na pomezí Moravy, Slezska a Opole. 

 

Obec Dolní Moravice je rovněž členem Svazu měst a obcí České republiky.  
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VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST 

 

1. Silné stránky  

- čisté životní prostředí 

- zájem obce o zkvalitnění sociálních služeb 

- dobrý technický stav budov školského zařízení  

- intenzivně využívaná sportoviště 

- dobře fungující zájmová a sportovní sdružení 

- fungující spolupráce v rámci Sdružení obcí Rýmařovska a  MAS 

 

2. Slabé stránky  

Obyvatelstvo 

- zvýšené požadavky na sociální služby pro seniory z důvodu stárnutí populace 

- nepříznivý demografický vývoj, trvalý úbytek obyvatel 

- odliv mladých lidí do města  

- nezájem obyvatel o dění v obci 

 

Technická infrastruktura 

Problémy zjištěné místními aktéry: 

- nedostatečné pokrytí mobilními operátory 

- nedostatečný vysokorychlostní internet 

- provozní náročnost ČOV a kanalizací 

- nezasíťované stavební parcely 

 

Doprava 

Největší problémy v dopravě představuje především havarijní stav některých vozovek, 

absence chodníků u frekventovaných silnic, nezpevněné krajnice a havarijní stavy mostů. 

Další nedostatky v obci jsou neosvětlené nebo špatně osvětlené přechody pro chodce, špatný 

stav příjezdových komunikací k jednotlivým objektům.  

 

Problémy zjištěné místními aktéry:  

Most v havarijním stavu        ano 

Havarijní stav vozovky – výtluky, koleje      ano 

Nepřehledná křižovatka        ano 

U hlavních nebo frekventovaných silnic chybí přechody pro chodce  ano 

Nezpevněná krajnice         ano 

Úzká vozovka          ano 

U hlavních nebo frekventovaných silnic chybí chodníky    ano 

Jiné závady – absence měření rychlosti      ano 
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Cestovní ruch 

Problémy zjištěné místními aktéry: 
- střety mezi různými způsoby využití krajiny 

- klimatické změny ohrožující investice do lyžování 

- nedostatečná kapacita parkovacích míst na Vyhlídce v Nové Vsi převážně v zimním období 

- chybějící navazující a doplňkové aktivity pro rekreaci 

- chybějící propagace obce 

- chybějící webové kamery v turistických lokalitách 

- neoddělená cyklistická doprava od automobilové a nedostatek doplňkových služeb pro cyklisty 

 

Nezaměstnanost 

Problémy zjištěné místními aktéry: 
- špatná dopravní dostupnost 

- malá podpora drobných podnikatelů a výrobců řemesel 

- malá pomoc obce při zviditelnění firem 

- málo kvalifikovaná pracovní síla 

- nízká konkurenceschopnost venkovské ekonomiky 

 

Zemědělství 
- nízký podíl zdrojů energie ze zemědělské činnosti 

- nízký stupeň zpracování místních surovin (zemědělství a lesnictví) 

- nedostatek kapitálu v zemědělství  

- zastaralé technické vybavení / budov zemědělských podniků 

- malé zapojení zemědělců do cestovního ruchu, do výroby bioproduktů  

 

Ochrana životního prostředí  

Problémy zjištěné místními aktéry (dotazníkové šetření, veřejná projednání): 
- snižující se retenční schopnost krajiny 

- snižující se druhová pestrost 

- mizející hnízdní příležitosti, biotopy zejména pro ohrožené druhy 

- rozšiřování nepůvodních, invazivních druhů  

- zastaralé zdroje tepla v rodinných domech i bytových domech 

- spalování nekvalitních tuhých paliv v domácnostech  
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- výskyt černých skládek 

- v části území zničený původní mozaikovitý charakter krajiny (meze, remízky, mokřady) 

- malá rozvinutost EVVO 
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NÁVRHOVÁ ČÁST 
 

STRATEGICKÁ VIZE 

Obec Dolní Moravice je v roce 2025 příjemným místem k životu, krásnou lokalitou s dobrou 

atmosférou, zdravým životním prostředím, množstvím kvalitní zeleně a pěkným okolím, 

pestrou nabídkou možností trávení volného času a sportovního a kulturního vyžití, živou 

komunitou, ve které vládne duch pospolitosti a dobrého sousedství. 

 

Naplnění vize má tuto podobu: 

V Dolní Moravici lidé rádi žijí a nacházejí zde pohodlné bydlení v pěkném, klidném 

a bezpečném prostředí a pestré možnosti využití volného času a sportovního a kulturního 

vyžití, kvalitní základní občanskou vybavenost, vč. možnosti kvalitního vzdělávání 

v předškolním a školním zařízení s dostatečnou kapacitou. 

Komunikující a dobře spravovaná obec se stará o vytvoření dobrých podmínek pro život 

všech generací svých obyvatel a podporuje sousedskou pospolitost. Je otevřená vůči svému 

okolí, čerpá výhody ze své polohy a zachovává si přednosti malé obce. Obyvatelé obce jsou 

aktivní ve spolkovém a komunitním životě a zajímají se o veřejné záležitosti a dění v obci, 

v obci fungují dobré sousedské vztahy. 

Vyvážený rozvoj obce bude směřovat převážně do oblasti rozvoje bydlení, trávení volného 

času. 

 

STRATEGICKÉ CÍLE 

K naplnění vize obce jsou stanoveny následující strategické cíle: 

1. Kvalita života  

2. Rozvoj infrastruktury  

3. Ekonomický rozvoj  

 

1.  Kvalita života  

Smyslem strategického cíle je vytvořit předpoklady a zajistit rozvoj lidských zdrojů v obci, 

vysokou kvalitu života a spokojenost obyvatel v oblasti materiální, společenské, kulturní, 

duchovní a etické. Podporuje zachování místních kulturních, společenských a historických 

hodnot obce. 

 

Příklady opatření:  

„Rozvoj lidských zdrojů a podpora vzdělanosti“ 

„Zachování kulturního a přírodního dědictví“ 

„Podpora kulturních akcí a spolkové činnosti“ 

„Podpora spolupráce s mikroregionem a MAS“ 
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2.  Rozvoj infrastruktury  

Hlavním úkolem tohoto cíle je zajištění vybavenosti obce infrastrukturou, stejně jako 

zachovat kvalitní životní prostředí, zkvalitňování dopravní infrastruktury při respektování 

principů udržitelného rozvoje. 

 

Příklady opatření:  

„Rozvoj dopravní a informační infrastruktury“ 

„Podpora bydlení a občanské vybavenosti“ 

„Zkvalitňování životního prostředí“ 

 

3. Ekonomický rozvoj  

Základním předpokladem úspěšného rozvoje obce a celkového zvyšování životní úrovně 

obyvatel je podpora podnikatelských aktivit a vytváření příznivých podmínek pro rozvoj 

podnikání a cestovního ruchu. 

 

Příklady opatření:  

„Podpora podnikání“ 

„Podpora cestovního ruchu“ 
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OPATŘENÍ A AKTIVITY 

Projekty obce: 

Název 

projektu - 

aktivity: 

Typ opatření: 

Místo 

realizace 

projektu – 

místní část: 

Projektový záměr - 

stručný popis: 

Zdroje 

financování: 

Předpokládané 

náklady: 

Odpovědnost za 

realizaci: 

Rok 

realizace, 

délka 

realizace: 

Opravy  

modernizace 

ČOV 

Podpora bydlení a 

občanské 

vybavenosti 

Dolní 

Moravice, 

Nová Ves 

Rekonstrukce ČOV a 

kanalizačního řadu 
OPŽP, MŽP 

2 000 000,00 Kč 

ZO 

2021-2025 

Modernizace 

bytového fondu 

Podpora bydlení a 

občanské 

vybavenosti 

Dolní 

Moravice, 

Nová Ves 

Výměna topení, rozvody, 

modernizace bytů 
SFŽP, MMR 

4 500 000,00 Kč 

ZO 

2021-2025 

Modernizace 

vybavení ZŠ, 

MŠ a ŠJ 

Podpora bydlení a 

občanské 

vybavenosti 

Dolní 

Moravice 

Modernizace vybavení 

základní školy, mateřské 

školy a školní jídelny MSK, MMR 

600 000,00 Kč 

ZO 

2021-2025 

Modernizace 

techniky IZS 

Podpora bydlení a 

občanské 

vybavenosti 

Dolní 

Moravice 

Modernizace vybavení a 

strojového parku Sboru 

dobrovolných hasičů a 

JSDH. 

MSK  1 900 000,00 Kč ZO 2021-2025 

Modernizace a 

rekonstrukce 

hřišť 

Podpora bydlení a 

občanské 

vybavenosti 

Dolní 

Moravice, 

Nová Ves 

Modernizace a vybudování 

hřišť v obci i místních 

částech MSK,MMR 

1 500 000,00 Kč 

ZO 

2021-2025 

Regenerace 

centra obce  

Podpora občanské 

vybavenosti 

Dolní 

Moravice 

Vybudování parkoviště pro 

kulturní dům  
MSK, MMR  1 500 000,00 Kč ZO 2022 
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Rekonstrukce 

prodejny 

potravin 

Podpora občanské 

vybavenosti 

Dolní 

Moravice 

Celková rekonstrukce 

prodejny potravin včetně 

nového vybavení 

PRV 1 800 000,- Kč ZO 2021 

Podpora tradic a 

rozvoj 

sportovní a 

spolkové 

činnosti 

Podpora 

kulturních a 

sportovních 

aktivit 

Dolní 

Moravice, 

Nová Ves 

Podpora kulturních a 

sportovních akcí, 

modernizace vybavení  

 MSK, MMR 

500 000,00 Kč 

ZO 

2021-2025 

Místa pro 

odpočinek a 

relaxaci 

Podpora bydlení a 

občanské 

vybavenosti 

Dolní 

Moravice, 

Nová Ves 

Vybudování nových 

relaxačních míst a doplnění 

stávajícího vybavení 

odpočinkových míst  MSK 

1 000 000,00 Kč 

ZO 

2022 

Rekonstrukce 

tělocvičny  

Podpora bydlení a 

občanské 

vybavenost 

Dolní 

Moravice 
Vybudování a pořízení 

vybavení v obecní budově  
 MSK, MMR 

5 000 000,00 Kč 

ZO 

2022-2025 

Obnova 

kulturních 

památek 

Zachování 

kulturního a 

přírodního 

dědictví 

Dolní 

Moravice 

Obnova kulturních památek 

– sochy, technické památky 

hřbitovních zdí a hřbitovů 
 MZE, MSK, 

MK 

2 500 000,00 Kč 

ZO 

2021-2025 

Veřejná 

prostranství 

Zkvalitňování 

životního 

prostředí 

Dolní 

Moravice 

Revitalizace veřejného 

prostranství 
 MSK, MŽP 

1 000 000,00 Kč 

ZO 

2021-2025 

Rybníky a tůně  

Zkvalitňování 

životního 

prostředí 

Dolní 

Moravice, 

Nová Ves 

Revitalizace rybníků a tůní v 

obci 
 MŽP 

2 500 000,00 Kč 

ZO 

2021-2025 
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Údržba zeleně a 

veřejných 

prostranství 

Zkvalitňování 

životního 

prostředí 

Dolní 

Moravice, 

Nová Ves 

Ochrana životního prostředí  SFŽP, vlastní 

zdroje 

1 000 000,00 Kč 

ZO 

2021-2025 

Bezpečnost 

dopravy 

Rozvoj dopravní a 

informační 

infrastruktury 
 

Dolní 

Moravice 

Přechody pro chodce, 

zastávky, cyklostezky, 

opravy místních 

komunikací, parkoviště  MSK, MMR 

8 000 000,00 Kč 

ZO 

2021-2025 

Energeticky 

úsporná 

opatření 

v budově 

Obecního úřadu 

včetně 

rekuperace 

Podpora bydlení a 

občanské 

vybavenost 

Dolní 

Moravice 

Rekonstrukce prostor 1 NP 

obecního úřadu včetně 

zkvalitnění vnitřního 

prostředí ve společenském 

sále.  

MSK, MMR 

 2 500 000,00 Kč 

ZO 

2021-2025 

Infrastruktura 

pro výstavbu 

Podpora bydlení a 

občanské 

vybavenost 

Dolní 

Moravice 

Infrastruktura pro výstavbu 

RD, bytů 
MMR 

1 500 000,00 Kč 

ZO 

2021-2025 

Úspora energie 

Zkvalitňování 

životního 

prostředí 

Dolní 

Moravice 
Výměna veřejného osvětlení 

MSK 

1 000 000,00 Kč 

ZO 

2021 

Místní rozhlas a 

pořízení 

elektronické 

úřední desky 

Podpora 

spolupráce 

s mikroregionem a 

MAS 

Dolní 

Moravice 

Nová Ves 

Pořízení mobilního rozhlasu, 

nových webových stránek a 

elektronické úřední desky 
OPZ 

600 000,00 Kč 

SOR 

2021-2022 
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Nová aplikace 

pro turisty a 

propagační 

materiály 

Podpora 

spolupráce s 

mikroregionem a 

MAS 

Dolní 

Moravice 

Nová Ves 

Pořízení nové aplikace Artur 

obsahující atraktivity v obci 

i okolních obcích, 

propagační materiály 

OP   

přeshraniční 

spolupráce 

40 000,- 

MAS 

2021 

Studie 

odpadového 

hospodářství 

Studie 

odpadového 

hospodářství 

Dolní 

Moravice 

Nová Ves 

Vypracování studie 

odpadového hospodářství 

v obecním systému 

nakládání s odpady MSK 

30 000,- 

SOR 

2021 

 

 

 

REALIZACE A MONITORING STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE OBCE 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci Strategického plánu rozvoje obce dle potřeby. Za jeho plnění je zodpovědné zastupitelstvo obce, které bude 

pravidelně jednou ročně vyhodnocovat naplňování jednotlivých aktivit. Dokument bude zveřejněn na webových stránkách obce. 

 

 

 

 


