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1. Úvod
Rozvojový strategický dokument obce Nevratice představuje plán rozvoje obce od roku 2020 do roku
2024.
Dokument bude sloužit jako podklad pro činnost samosprávy obce Nevratice v souladu se zásadami
regionální politiky Královéhradeckého kraje a také jako dokument pro konkrétní rozvojové aktivity
a projekty, které se v obci připravují.
Strategický dokument představuje společně s územním plánem, který byl schválen v dubnu 2014, a
s rozpočtovými výhledy základní koncepční rámec obce Nevratice.
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2. Popis obce
Obec Nevratice spadá do okresu Jičín a náleží pod Královéhradecký kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou
působností je město Hořice. Obec Nevratice se rozkládá asi 15 km jihovýchodně od města Jičín a 12
km západně od města Hořice. Turisticky spadá do oblasti Podzvičínska.
K 1.1.2020 žije trvale na území obce 174 obyvatel. Katastrální území Nevratice zaujímá cca 324 ha.
Obec Nevratice leží v nadmořské výšce 246 metrů. První zmínku o obci lze nalézt v historických
pramenech z roku 1398.
V současné době je členem Mikroregionu Podchlumí a Svazu měst a obcí a Svazu místních
samospráv. Dopravní obslužnost v obci zajišťuje autobusová doprava. Nejbližší vlaková zastávka je
v obci Ohnišťany cca 2 km. Autobusová zastávka je přímo v obci.
Spádovou obcí z hlediska základní školní docházky je obec Chomutice, která je vzdálena cca 1 km.
Za prací, zdravotní péčí, nákupem atd. je nutné dojíždět do okolních vesnic či měst.
Občané i návštěvníci obce mají možnost trávit volný čas procházkami nebo cyklistickými výlety po
okolí obce, posedět s přáteli v příjemném prostředí ve zmodernizované pivnici nebo v letních
měsících v pergole u hřiště či v okolí rybníka. Ke sportovním aktivitám je celý rok využíváno místní
víceúčelové sportovní hřiště. K sportovním či turistickým aktivitám lze také využít novou
cyklostezku z Nevratic do přilehlé obce Chomutice.
Přímo v obci u budovy obecního úřadu je vybudováno dětské hřiště pro nejmenší, víceúčelové
asfaltové hřiště a fotbalové hřiště.
Obec Nevratice je zapojena do systému sběru a recyklace obalového odpadu firmy EKO-KOM.
Odvoz odpadu z obce Nevratice zajišťuje společnost Marius Pedersen Group – Severočeské
komunální služby s.r.o..
V obci máme Sbor dobrovolných hasičů s více jak stoletou tradicí. Činnost sboru je dobrovolnická a
veškeré aktivity dělají členové sboru bez nároku na odměnu. Obec finančně i materiálně podporuje
sbor. Sbor s obcí spolupracuje na pořádání sportovních a volnočasových akcí a soutěží pro děti i
dospělé. Společné aktivity mají přímí vliv na zdravotní stav obyvatel a mají i velký význam
v prevenci rizikového chování u dětí a mládeže. Sbor se již také mnohokrát zasloužil o výbornou
prezentaci obce.
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3. Rozpočet obce
Rozpočtové hospodaření obce je koncipováno tak, aby byl sestaven a schválen rozpočet na nový
kalendářní rok vždy před 31.12. stávajícího roku. Tedy bez nutnosti stanovovat rozpočtové
provizorium, které by mohlo vést ke komplikacím při zajišťování hospodaření obce, a to především
při investičních akcích. Dále je sestavován střednědobý výhled rozpočtu výhled obce. Střednědobý
výhled rozpočtu je sestavován vždy jen na dva následující roky, a to z důvodu flexibility pro potřeby
rozpočtového hospodaření především v kapitole investic. Tzn., že značnou část investičních akcí obec
realizuje pouze při získání finančních dotačních prostředků. Lze tak snadněji měnit rozpočtový
výhled v závislosti na získaných dotačních titulech.

Rozpočet obce na rok 2020 činí :
Rozpočtové příjmy: 2 858 800,00 ,- Kč
Rozpočtové výdaje: 2 911 200,00 ,- Kč
Schodek hospodaření 52.400,00 ,- Kč
Rozpočtový výhled obce na rok 2021 činí :
Rozpočtové příjmy: 2 844 100,00 ,- Kč
Rozpočtové výdaje: 1 563 500,00 ,- Kč
Přebytek hospodaření 1 280 600,00 ,- Kč
Rozpočtový výhled obce na rok 2022 činí :
Rozpočtové příjmy: 2 854 000,00 ,- Kč
Rozpočtové výdaje: 1 539 000,00 ,- Kč
Přebytek hospodaření 1 315 000,00 ,- Kč
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4. Technická infrastruktura
4.1 Kanalizace
Obec nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody od trvale žijících
obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí, případně jsou zachyceny
v septiku, jejichž přepady jsou zaústěny do dešťové kanalizace. S ohledem na shromažďování a
likvidaci splaškových vod je zřejmé, že část vod uniká do půdy a může kontaminovat místní vodoteče
a horninové prostředí. Dešťová voda je v obci odváděna dešťovou kanalizací, která je ve správě obce
s vyústěním do potoka Lužanka. Dešťová kanalizace je z betonových trub o profilu 500 a 250 mm.
Svou funkci v odvedení dešťových vod plní prozatím uspokojivě. Obec má také platné povolení na
vypouštění kanalizačních vod.

4.2 Voda
V obci byl realizován obecní vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Ohnišťany – Šaplava
– Staré Smrkovice – Nevratice. Byl zkolaudován v roce 2010. Ochranná pásma jsou stanovena obecně
platným právním předpisem. Na obecní vodovod je připojeno cca 65% budov v obci.

4.3 Plynofikace
V obci byla dokončena plynofikace v roce 1997. Provozovatelem distribuční sítě zemního plynu je
firma RWE Distribuční služby, s.r.o. a vlastníkem je firma VČP Net, s.r.o. Obec Nevratice je v
současné době zplynofikována středotlakým systémem o přetlaku 300 kPa. Přívodní STL plynovod
je přiveden z obce Ohnišťany do zástavby obce Nevratice.
Důsledkem realizace plynofikace obce byla částečná změna vytápění na ekologičtější palivo. Tímto
krokem bylo relativně sníženo množství emisí v ovzduší.

4.4 Rozvody elektrické energie
Obec Nevratice patří mezi bezproblémové obce z hlediska zásobování elektrickou energií.
Zásobování elektrickou energií je řešeno z jedné el. stanice (TS) 35/0,4 kV s instalovaným
transformačním výkonem 160 kVA. Provozovatelem energetického systému VN a NN je ČEZ
Distribuce a.s., Děčín.
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4.5 Veřejné osvětlení a veřejný rozhlas
Veřejné osvětlení a rozhlas jsou v majetku obce. V roce 2013 byl nainstalován nový bezdrátový
rozhlas a provedena částečná rekonstrukce veřejného osvětlení. V roce 2017 byla provedena
modernizace veřejného osvětlení – výměna lamp za LED osvětlení. Díky této modernizaci mohou
být plně využívány všechny stojany lamp ve vesnici a došlo i k významné redukci elektrické spotřeby
energie.
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5. Dokončené investice
5.1 Rok 2015
•

Dokončena oprava komunikací po povodni v roce 2013 ve výši 3.815.857,- Kč, na kterou
jsme obdrželi dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 3.226.025,- Kč.

•

Zřízení místa pro sběr rostlinných zbytků v rámci komunitního kompostování ve výši 76.623,Kč.

5.2 Rok 2016
•

Oprava zbývajících komunikací v obci. Jednalo se o tři účelové komunikace sloužící pro
příjezd k nemovitostem soukromých vlastníků. Výše investice činila 845.499,- Kč. Byla na ni
čerpána dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje ve výši 50%.

•

Získána dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury ČR na opravu stávajícího chodníku
ve výši 2.679.000,- Kč. Celková investice činila 3.151.827,- Kč.

5.3 Rok 2017
•

Doplněny dva nové herní prvky na dětské hřiště.

•

Provedena modernizace veřejného osvětlení v obci - výměna výbojkových lamp veřejného
osvětlení za úspornější LED lampy. Hodnota akce činila 268.832,- Kč.

5.4 Rok 2018
•

Pořízení 26 kompostérů ve spolupráci s DSO Mikroregion Podchlumí. Byla poskytnuta
dotace z EU z Operačního programu Životního prostředí. Celková částka projektu byla
96.569.26,- Kč. Dotace byla ve výši 82.083.87,- Kč.

•

Tento rok byl pro obec schválen výborem Poslanecké sněmovny pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu, podvýborem pro heraldiku a vexilologii obecní znak a vlajka. Od
tohoto roku se obec prezentuje novým obecním znakem, na jehož finální podobě se mohli
podílet všichni občané obce.

•

Dokončena realizace výstavby nového chodníku v obci v celkovém nákladu 1.552.828. Na
zřízení chodníku byla poskytnuta dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury ČR ve výši
1.061.000,- Kč
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5.5 Rok 2019
•

V roce 2019 byla dokončena výstavba cyklostezky Nevratice – Chomutice. Na tento projekt
byla přidělena dotace Státního fondu dopravní infrastruktury ČR ve výši 3.160.000,- Kč a od
obce Staré Smrkovice bylo obdrženo 30.000 Kč,-. Celkové náklady na stavbu byly
4.438.997,- Kč.

•

Na konci roku 2019 byla zahájena výstavba veřejného osvětlení na cyklostezce Nevratice –
Chomutice. Celkové náklady mají činit 243.740,- Kč. Od obce Chomutice byla na tento
projekt poskytnuta dotace ve výši 60.000,- Kč.

•

Bylo pořízeno nové vybavení obecní pivnice v hodnotě 53.837,- Kč

•

Obec se podílela na opravě komunikace III. třídy (číslo 32748) vedoucí přes obec, která je ve
vlastnictví Královéhradeckého kraje. Obec hradila náklady spojené s obnovou, opravou a
doplněním silničních obrubníků podél komunikace. Tyto celkové náklady byly ve výši
267.758,- Kč.

Vzhledem ke stávajícím pravidelným rozpočtovým příjmům a každoročnímu hospodaření naší obce
v závislosti na rozpočet je velmi důležitou součástí rozpočtových příjmů získávání dotací na
plánované akce, a to z důvodu, aby byl zajištěný plynulý rozvoj obce.
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6. Plán rozvoje obce
6.1 Současná vize
I přes některé slabé stránky života v obci (viz swot analýza) je zde v posledních letech zvyšující
tendence nárůstu obyvatel. Jedná se především o přirozený přírůstek obyvatel, a to z hlediska nových
zakládajících mladých rodin s novorozenými dětmi.
Dalším pozitivem je, že se podařilo dokončit projekt vybudování cyklostezky mezi obcemi Nevratice
– Chomutice. Tato stezka je denně využívána pro docházku školky i školy, nákupního
střediska i k rekreaci. Díky tomuto projektu byla zvýšena bezpečnost chodců a cyklistů o mnoho
procent. Pro zvýšení bezpečnosti i využitelnosti stezky bude doplněno veřejné osvětlení.
V dalším období je zapotřebí zrekonstruovat budovu obecního úřadu. Z důvodu velké finanční zátěže
je třeba rekonstrukci a opravu budovy obecního úřadu rozdělit do více etap. V první etapě se bude
opravovat střecha budovy. Následovat bude druhá etapa, a to opravy fasády.

Pro konkretizaci podmínek dalšího rozvoje v naší obci byla zpracována swot analýza.
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6.2 Swot analýza

Silné stránky
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Slabé stránky

dostupnost služeb města Hořice, Nový
Bydžov, Jičín
blízké a spádové zajištění docházky do
Mateřské a Základní školy v Chomutících
existence prostoru pro sportovní plochy
vodní plocha v obci (rybník)
nízký průměrný věk obyvatel (cca 42 let)
výborné okolí pro cyklistiku a turistiku
všechny silniční tahy po vesnici jsou po
rekonstrukci

Příležitosti
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

obcí prochází hlavní silniční tah (Nový
Bydžov – Jičín)
omezené
možnosti
pro
pracovní
příležitosti odpovídající možnostem v
regionu
omezená dopravní obslužnost nejen ve
dnech pracovního volna
finanční možnosti obce
v obci není splašková kanalizace
špatné podmínky pro rozšiřování
nemovitostí

Rizika

vzájemná výpomoc obcí v rámci
Mikroregionu Podchlumí
meziobecní spolupráce obcí ORP Hořice
využití
dotačních
titulů
pro
spolufinancování investic v obci
pořádání obecních akcí pro obyvatele
možnost zapojení se do organizací
podporovaných obcí (SDH, rybáři…)

⚫
⚫

nezískání dotací na investice
žádná zařízení zabraňující
rychlosti provozu v obci

omezení

Zpracováním této rozvojové strategie byl stanoven hlavní cíl rozvoje obce, který je charakterizován
takto:
Obec Nevratice – zelené místo pro klidný život, kvalitní bydlení a příležitosti pro volný čas.
Příjemné místo pro občany a návštěvníky s dostatkem atraktivit a různých volnočasových akcí.
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6.3 Zkvalitnění životního prostředí včetně technické infrastruktury
Rybník
Jednou z dominant obce je rybník na návsi. V současné době je připraven projekt na obnovení
původního napouštění rybníka s vyjímatelným zádržným zařízením. Bohužel jsme dosud nenašli
vhodný dotační titul, ze kterého by bylo možné akci spolufinancovat.
Na částečné rekonstrukci či opravě funkčnosti a vzhledu se obec snaží spolupracovat s organizací
Český rybářský svaz; z.s., místní organizace Ostroměř
Obnova vzdouvacího a odběrného objektu do obecního rybníka
Doba realizace: Dle získání dotace
Odhadované náklady: 1.800 tis. Kč
Zdroje financování:
⚫

obecní rozpočet

⚫

budeme hledat vhodný dotační titul

Modernizace původní hasičské zbrojnice na technické zázemí obce
Doba realizace: rok 2020 - 2023
Odhadované náklady: cca 480 tis.Kč
Zdroje financování:
⚫

obecní rozpočet

⚫

budeme hledat vhodný dotační titul

Přístřešek jako technické zázemí
Doba realizace: rok 2020-2021
Odhadované náklady: cca 100 tis.Kč
Zdroje financování:
⚫

obecní rozpočet
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Dešťovka – zachycování vody:
Doba realizace: rok 2020 - 2024
Odhadované náklady: cca 200 tis.Kč
Zdroje financování:
⚫

obecní rozpočet

⚫

budeme hledat vhodný dotační titul

6.4 Zlepšení kvality bydlení v obci a občanské vybavenosti
Cílem tohoto opatření je zkvalitnit ještě více podmínky pro bydlení místních obyvatel, přilákat další
obyvatele do obce, zkvalitnit a rozšířit nabídku občanské vybavenosti tak, aby byly zlepšeny životní
podmínky obyvatel v obci.
Jako nejdůležitější bereme za cíl co nejvíce zkvalitnit život v obci a její vzhled tak, aby obec měla
co nejvíce zajištěnou bezpečnost občanů a návštěvníků.
Budova obecního úřadu
V budově jsou umístěny úřední prostory pro obecní úřad, prostory pro pořádání kulturních a
společenských akcí, dále obecní pivnice a bývalý byt. Byt není v současné době možno využívat.
Bude prověřeno využití prostor pro potřeby obecního úřadu (kancelář, sklad, apod.) a financování
s možností získání dotace. Dále je nezbytně nutná oprava střechy, po níž bude následovat oprava
fasády. Na projekty se obec bude snažit sehnat dotační titul.
Mírné průběžné opravy střechy, které byly vynuceny přírodními vlivy, byly vždy nahlášeny jako
pojistné události.
Oprava střechy na budově obecního úřadu:
Doba realizace: 2020
Odhadované náklady: cca 700 tis. Kč
Zdroje financování:
⚫

obecní rozpočet

⚫

budeme hledat vhodný dotační titul
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Oprava pláště na budově obecního úřadu:
Doba realizace: 2021 - 2022
Odhadované náklady: cca 600 tis. Kč
Zdroje financování:
⚫

obecní rozpočet

⚫

budeme hledat vhodný dotační titul

Nové prostory obecního úřadu:
Doba realizace: rok 2023 - 2024
Odhadované náklady: cca 1.000 tis.Kč
Zdroje financování:
⚫

obecní rozpočet

⚫

budeme hledat vhodný dotační titul

Některé tyto akce budou realizovány pouze s dotací a po ukončení ostatních plánovaných akcí.
Pro rozšíření technického zázemí na uskladnění nářadí a jiného obecního majetku je v plánu
vybudování uzamykatelného přístřešku za hasičskou zbrojnicí.

Dopravní infrastruktura
Pro větší bezpečnost občanů je potřeba realizovat v obci výstavbu dalších nových chodníků,
důležitých pro pohyb chodců po obci mimo silniční komunikaci. Dále pro zvýšení bezpečnosti
silničního provozu v obci instalovat bezpečnostní zařízení redukující vysokou rychlost dopravních
prostředků.
Výstavba nových chodníků
Doba realizace: rok 2021-2024
Odhadované náklady: cca 6.000 tis.Kč
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Zdroje financování:
⚫

obecní rozpočet

⚫

budeme hledat vhodný dotační titul

Semafor (Radar)
Doba realizace: rok 2020-2025
Odhadované náklady: cca 300 tis.Kč
Zdroje financování:
⚫

obecní rozpočet

⚫

budeme hledat vhodný dotační titul
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7. Další aktivity
7.1 Sociální oblast
Cílem této oblasti je zaměření na občany samotné.
Předmětem jsou zejména tyto činnosti:
•

pomoc při řešení mimořádně tíživých životních situací, jako jsou živelné pohromy, péče o
osobu blízkou, úmrtí osoby blízké apod.,

•

podpora dobrých sousedských vztahů, řešení sporů mezi občany,

•

gratulaci občanům k životnímu jubileu jménem obecního úřadu (od 70 let věku),

•

finanční dar ve výši 2.000 Kč k narození dítěte rodičům s trvalým pobytem v obci Nevratice

•

poskytování finančních příspěvku mateřským a základním školám, kam docházejí děti z naší
obce.

•

poskytování dotací sborům a organizacím, kde jsou občané obce mezi členy

•

vydání nařízení obce o zákazu podomního a pochůzkového prodeje

7.2 Kultura a sport
Obec bude také dále podporovat kulturu a sport v obci i mimo obec.
Součástí je zejména:
•

pořádání sportovních a kulturních akcí zejména pro děti (čarodějnice, dětský den, Mikuláš,
hasičská soutěž, apod.),

•

podpora akcí pořádaných v obci pro širší veřejnost dalšími spolky či osobami,

•

poskytování příspěvku na úhradu nákladů spojených s navštěvováním sportovního či
kulturního spolku občany naší obce,

•

podpora Sboru dobrovolných hasičů obce Nevratice, který považujeme za nedílnou součást
života obce.

Cílem podpory kulturního a sportovního života je především posílit soudržnost občanů naší obce.
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8. Plán rozvoje sportu
Plán rozvoje sportu je koncipován dle osnovy pro zpracování plánu rozvoje sportu dle zákona č.
230/2016 Sb. o podpoře sportu ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí základního občanského vybavení každé obce by mělo být dětské hřiště. V
souvislosti s revitalizací mnohých obcí je dnes kladen důraz i na tato zařízení, která jsou důležitým a
nezbytným předmětem zájmu volnočasových aktivit dětí a mládeže. V obci je umístěno dětské hřiště
pro nejmenší s houpačkami, skluzavkou a dalšími herními prvky. V roce 2013 bylo vybudováno
víceúčelové sportovní hřiště pro děti a mládež bez rozdílu věku. Jedná se o zpevněnou asfaltovou
plochu o celkových rozměrech 30 x 15 m. Vznikl tím povrch vhodný pro míčové sporty. Tento prostor
byl v minulých letech doplněn o ping-pongový stůl a další dva herní prvky.
Hned vedle asfaltové plochy je další, travnatá plocha. Tato plocha je pravidelně udržována a slouží
jak pro volnočasové aktivity všech občanů, tak pro sportovní využití místního Sboru dobrovolných
hasičů. Celý areál slouží také výborně jako prostor pro pořádání obecních či soukromých akcí.
Používání a bezpečnostní pokyny pro využívání hřišť jsou stanoveny provozním řádem sportoviště.
Podpora sportovních aktivit
•

poskytování příspěvku na úhradu nákladů spojených s navštěvováním sportovního občany
naší obce,

•

podpora Sboru dobrovolných hasičů obce Nevratice, který považujeme za nedílnou součást
života obce.

Obec se bude i nadále snažit pořádat různé sportovní události, kdy si jako prioritu bere každoroční
pořádání a financování místní hasičské soutěže pro mladé hasiče nazvanou Nevratická Bludička.
Obecní spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů Nevratice, který zřizuje Kolektiv mladých hasičů,
má přímý vliv na zdravotní stav obyvatel i velký význam v prevenci rizikového chování u dětí a
mládeže. Je to součástí opatření podpory zapojení obyvatel kraje do pravidelných volnočasových a
pohybových aktivit jsou tím vytvořeny podmínky k zajištění kvalitní a dostupné infrastruktury pro
tyto aktivity a plnit tak dlouhodobý záměr na vazbu strategických dokumentů a koncepce rozvoje
sportovních a volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji.
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Udržování sportovišť
Obec zajišťuje pravidelnou každoroční údržbu svých sportovišť a sportovního vybavení, zajištuje
výstavbu, rekonstrukce a poskytuje je pro sportovní činnosti občanů.
Investice pro sport
Rozšíření a doplnění dětského hřiště:
Doba realizace: 2020
Odhadované náklady: cca 70 tis. Kč
Zdroje financování:
⚫

obecní rozpočet

Další sportovní plocha s využitím na street workout:
Doba realizace: 2020 - 2022
Odhadované náklady: cca 120 tis. Kč
Zdroje financování:
⚫

obecní rozpočet

⚫

budeme hledat vhodný dotační titul
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9. Závěr
Zpracování Strategického plánu obce Nevratice včetně Plánu rozvoje sportu je navrženo jako
střednědobé v závislosti na potřebách obce i samotných občanů a možnosti získání dotací z
jednotlivých zdrojů. Financování projektů je považováno vždy za klíčový problém v celém
rozvojovém procesu. Na veškeré investice přesahující 400 tis. Kč je realizováno výběrové řízení dle
platného Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a Vnitřní směrnice obce o zadávání
veřejných zakázek.
Jednotlivá opatření Strategického rozvojového plánu jsou vzájemně technicky propojena a s tím musí
být počítáno i při jejich realizaci. Své názory ohledně investic i další činnosti obce mohou občané
sdělit na obecním úřadu buď v úředních hodinách nebo na organizovaných schůzkách.
Obec se bude v nejvyšší možné míře snažit o realizaci plánovaných investic, tak aby se nadměrně
nezvyšovala zátěž obecního rozpočtu. Realizace plánu bude tedy odvislá od získání či nezískání
dotací na jednotlivé projekty.
To může přinést potřebu v rozvojovém strategickém dokumentu provést operativní změny.
Tento Rozvojový strategický dokument obce Nevratice na roky 2020 až 2024 nahrazuje Rozvojový
strategický dokument obce Nevratice na roky 2018 až 2020 schválený zastupitelstvem obce dne
14.12.2017 usnesením č. 10.

Schváleno zastupitelstvem obce dne 20.2.2020 usnesením č. 8.

…………………………………

…………………………………

Patrik Petráček
starosta obce

Lukáš Buben
místostarosta obce
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