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1 OBEC NEZDENICE – STRUČNÁ
CHARAKTERISTIKA A HISTORICKÝ
VÝVOJ
Obec Nezdenice se nachází Ve Zlínském kraji, okrese Uherské Hradiště, východně
od Uherského brodu, v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Obec je součástí
mikroregionu Bojkovsko a místní akční skupiny Bojkovska. Zároveň je také členem regionu
Slovácko. Nezdenice se rozkládají po obou březích řeky Olšavy. Správní území má celkovou
rozlohu 834 ha a žije zde 738 obyvatel. Katastr obce se nachází v nadmořské výšce 245 m n.
m.
Obrázek 1: Letecký pohled na obec

Zdroj: archiv obce
Jméno obce Nezdenice je odvozeno od jména „Nezdeň“, který byl zakladatelem
osady. Původní název této osady zněl „Nezdenici“ a z něho vznikl pozdější tvar
„Nezdenice“. První historická zpráva o obci je z roku 1374, kdy jedním z nejdůležitějších
historických pramenů na Moravě jsou zemské desky. Zemské desky jsou chápány jako
veřejnoprávní knihy, které vedl zemský soud pro nespornou agendu. Byl zde evidován
nemovitý majetek jednotlivých panství, zástavy a dlužní zápisy v prostoru Moravy.

V zemských deskách jsou mimo jiné i první historické zmínky o dalších jiných moravských
obcích. Nezdenice byly uvedeny v zápisu, který byl sepsán v Olomouci při zasedání
zemského soudu 7. ledna 1374. V předsednictví byl pan Beneš z Kravař. V Nezdenicích na
tamním poplužním dvoře Oneš z Nezdenic připsal své manželce Anně čtyřicet grošů, a to se
všemi jeho náležitostmi. Jednalo se o pravé věno podle práva země Moravské. (Místopisy,
2018; Nezdenice, 2018; vychodni-morava, 2018)
Chloubou Nezdenic v minulosti byly lázně, které byly známé v celém kraji. Tomáš
Jordan z Klausenburku byl moravský fyzik a spisovatel. V roce 1585 zjistil, že místní
kyselka pramení na úpatí pahorku u lesa Nadějova, což je jižně od vesnice. Tato kyselka je
široko daleko známá jako výborná léčivá voda, která obsahuje řadu minerálů. V tomto
prameni se nemocní koupali ještě v roce 1887. Ve stejném roce byly koupelny zbořeny.
Měděné potrubí se prý v zemi dosud nachází. Pramen byl ovšem ve 30. letech 20. století
neodborně sveden jinam – dále od Špíškova kamenolomu, pramen byl velmi znehodnocen.
Druhý zdroj jodové kyselky se nachází v lesíku Ludvíka Šašinky a to na rozhraní
bánovského a bystřického katastru. I tento zdroj obsahuje velké množství chloridu
a uhličitanu sodného, jodidu, bromidu a boranu sodného, uhličitanu vápenatého
i hořečnatého a chloridu draselného. (Místopisy, 2018; vychodni-morava, 2018).
Nezdenice nemohly uživit své majitele, proto také vstupovali do vojsk panovníka
nebo také zámožnějšího panstva. Zcelené Nezdenice se staly majetkem jednoho vlastníka.
Z nových majitelů se jednalo o rod pánů z Marsinay (1637–1711), který zde nejen
po několik generací žil, ale také se snažil o hospodářský rozvoj statku. V nových poměrech
byla upravena jedna tvrz na zámeček (č. p. 43). Ostatní tvrze následně ztratily svůj význam
a byly tedy přeměněny na panské dvory nebo na hospodářská stavení, hostinec případně
pivovar. Samostatným statkem pak Nezdenice zůstaly až do roku 1863. Od 16. století
přichází vrchnost k rázným ekonomickým změnám. Jednalo se o racionalizaci výroby,
zakládání dvorů, kde se hospodařilo ve vlastní režii. Dále se jednalo o podporu chovu ovcí,
rozvoj rybníkářství a také vytváření prostoru pro řemeslné podnikání. Hlavně nové dvory
měly přednost, protože k nim patřila tzv. panská půda. Až do vlády Josefa II. (1780–1790)
byla osvobozena od daní. Možnost pronájmu této půdy bývalo pro vrchnost výhodné a také
často užívané. Při dvorech se také nacházela obživu řada poddaných, bezzemků nebo také
námezních pracovníků. (Nezdenice, 2018)
Koncem 19. století se v Nezdenicích těžil a pálil vápenec. Nový kamenolom otevřel
v roce 1911 Leopold Špíšek z Komně. V roce 1909 byl v Nezdenicích založen Čtenářsko-

vzdělávací spolek „Čech“. Dřívější zemědělský charakter je stále více nahrazován
charakterem rekreačním. (Nezdenice: Kultura a tradice, ©2016)
Kulturní památkou Nezdenic je kostel sv. Petra a Pavla. Tato římskokatolická fara
byla zmíněna již v roce 1392. Na přelomu 16. a 17. století zde působili Čeští bratři.
V současnosti tento kostel slouží farníkům z Nezdenic i ze Záhorovic. Dle pověsti je
nejstarší přední část chrámu. Původní kaple pochází údajně z doby Karla IV (v současné
době je zde oltář). Kaplička nestačila, proto byla rozšířena o chrámovou loď. Pod hlavním
oltářem má být pochován Pausperter Drachental, který byl bývalým majitelem panství
a pocházel Uherského Brodu. (Místopisy, 2018)
Nezdenický zámek se nachází ve středu obce vedle farního kostela. Původně zde
stála tvrz, která ve 14. století náležela místním vladykům z Nezdenic. V roce 1374 náležela
Oneši z Nezdenic. Tvrz byla zpustošena zřejmě za válek Matyáše Korvína s Jiřím
z Poděbrad, ale byla znovu obnovena. Od r. 1589 patřila rodu Bartodějských. V roce 1637
ji od evangelíka Fridricha Kalkreutera koupil Menhart Marsinay, ještě v té době se uvádí
v obci tvrz jako existující objekt. Později se barokní zámek změnil na empírový. V současné
době je zámeček, který byl v roce 2002 zrekonstruován, součástí místního Domova pro
seniory. (Místopisy, 2018)

2 ANALYTICKÁ ČÁST
2.1 Socioekonomická analýza
2.1.1 Poloha
Obec Nezdenice tvoří jedno katastrální území, které spadá pod ORP Uherský Brod,
okres Uherské Hradiště a Zlínský kraj. Obec se nachází východně od Uherského Brodu
po obou stranách řeky Olšavy v Krajinné oblasti Bílé Karpaty.
Obrázek 2: Obec Nezdenice – vymezení katastru obce

Zdroj: ČSÚ, 2018, vlastní zpracování
Z přírodních zajímavostí v Nezdenicích nalezneme bývalý lom nebo pramen
kyselky, který se nachází v blízkosti místního koupaliště. Z důvodu vysoké frekvence
návštěvnosti, hlavně v období prázdnin zde probíhá neustálá údržba a úprava okolí. Dřívější
zemědělský charakter se změnil na charakter rekreační. Nezdenice jsou populární zejména
díky oblíbené a hojně navštěvované sirovodíkové kyselky, která vyvěrá u bývalého
kamenolomu. Vyrábí se zde kvalitní a oblíbená nezdenská slivovice, bylinné likéry Lopeník

a Krakonošova Bylinná, které nabízí provozovna Ivany Baránkové. (EDPP, 2018; Likérka
Nezdenice, 2018; Místopisy, 2018; Nezdenice, 2018)
K rekreaci a rekreačnímu charakteru obce přispívá kromě fotbalového hřiště, také
hojně navštěvované letní koupaliště. Tenisové hřiště s celoročním provozem má umělý
povrch. V jeho blízkosti je mimo jiné krásné přírodní prostředí bývalého lomu
se zalesněným okolím. Tato oblast je občany velmi často využívána. Nedaleká turistická
chata nabízí možnost ubytování, ale slouží také pro různé kulturní účely, zejména
pro pořádání představení dětských divadelních souborů a pro hudební, případně společenské
akce v přírodě. Z nedalekého okolí je možné navštívit například Bojkovice, Uherský Brod
nebo Luhačovice. (Nezdenice, 2018)
V současné době obec zbudovala pro své obyvatele veškeré inženýrské sítě.
V Nezdenicích je kompletní občanská vybavenost – včetně obvodního lékaře, lékárny,
kulturního domu, pohostinství. Je zde také pošta, dům služeb, smuteční a obřadní síň.
Z hlediska odpočinku je v obci zřízena sauna, tenisový kurt s umělým povrchem, tělocvična,
přírodní a dětské hřiště. (Nezdenice, 2018)
Svou polohou na úpatí Hostýnských vrchů je zdejší lokalita velmi zajímavým
a vyhledávaným místem pro turistiku a rekreaci. S ohledem na poslední dostupná data k 1.
1. 2018 zde žije 738 obyvatel, průměrný věk v obci byl 42,8 let, plocha území je 835 ha
a průměrná nadmořská výška 245 m n. m. Průměrná hustota obyvatel je 87,53 obyvatel/km2.
Katastrální výměra obce je 834 ha. Nezdenice leží cca 8 km východně od Uherského Brodu,
který je obcí s rozšířenou působností a dále 5 km jihozápadně od Bojkovic, které jsou obcí
s pověřeným úřadem. Na město Uherský Brod mají Nezdenice nejsilnější vazby. Správní
území obce tvoří pouze katastrální území Nezdenice. Obec sousedí s obcemi Šumice, Bánov,
Bystrice pod Lopeníkem a Záhorovice. Z etnografického hlediska spadají Nezdenice ke
Slovácku.
Orná půda má plochu 328 ha (39,3 %), zahrady 18 ha (cca 2,2 %), trvalý porost 200
ha (24 %), ovocné sady 2 ha (0,24 %). Celkově se zemědělsky využívaná půda podílí na
rozloze katastrálního území 65,6 % (548 ha). Nezemědělská půda je na 287 ha katastrálního
území Nezdenic (34,4 %). Nezemědělskou půdu tvoří lesní pozemek 211 ha (25,3 %),
ostatní plocha 57 ha (6,8 %), zastavěná plocha a nádvoří 13 ha (1,6 %) a vodní plocha 6 ha
(0,7 %). (RIS, 2018)
Obec Nezdenice se nacházejí na jihovýchodním cípu moravského Slovácka na
hranici Bílých Karpat a Vizovické vrchoviny. Z hlediska geologického složení a tektonické
stavby se základ území vyznačuje mnohonásobným rytmickým střídáním jílovců,

prachovců, pískovců a slepenců karpatského flyše, který je však na celém území obce
překrytý mioceními vápnitými jíly, písky, a hlavně kvartérními sedimenty. Na plochých
površích tak převažují kvartérní spraše a v údolních dnech terciérní a kvartérní hlinitopísčité
až jílovité sedimenty. Z pohledu geologického regionálního členění se jedná o oblast
karpatské předhlubně.
Geomorfologicky leží území na hranici dvou celků Vizovické vrchoviny a Bílých
Karpat (v provincii Západní Karpaty. Jedná se soustavu Vnější Západní Karpaty
a podsoustavu Středomoravské Karpaty). Obcí Nezdenice pak prochází hranice dvou
podcelků. Severozápadní část obce se nachází v Hlucké pahorkatině a jihovýchodní část
v Luhačovické vrchovině. Jsou zde dlouhé táhlé svahy a ploché hřbety kopců. Vzhledem ke
geologikému podkladu nejsou v území větší plochy přirozených skalních výstupů. Území je
v případě saturace vodou náchylné ke svahovým pohybům. Dochází zejména k drobným
mělkým sesuvům. (EDPP, 2018)
Valy jsou strmá hora nedaleko Bojkovic, konkrétně mezi vesnicemi Komňa
a Záhorovice, resp. Nezdenice. Vizovická vrchovina je zastoupena Hluckou pahorkatinou.
Část Bílých Karpat Lopenickou pahorkatinou, Straňanskou kotlinou a Javořinskou
hornatinou s nejvyšším vrcholem Velká Javořina (970 m n.m.). Paleogenní horniny
Magurského flyše jsou tvořeny siltovci, jílovci, pískovci a slepenci, které se v různých
vrstvách střídají. Flyšem prorážejí drobná tělesa a žíly neovulkanitů. Jedná se převážně
o andezity, na které jsou vázány intruze s pestrým polymetalickým zrudněním (lom Bučník
u St. Hrozenkova). Horninové prostředí podmiňuje geomorfologickou modelaci povrchu.
V severovýchodní části převládá pahorkatina s měkkými rysy a v jihovýchodní části je
povrch členitější, místy se strmějšími svahy (hřebenová část Bílých Karpat). Horninovým
složením
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i hydrogeologické

poměry

charakterizované celkovým nedostatkem podzemních vod. Geomorfologicky je součástí
eruptivního pásma. Její příkré svahy z ní v dávné minulosti činily důležitý strategický bod.
Na vrcholu lze snadno rozeznat zbytky valů, od kterých se odvozuje název kopce. Ve 20.
století se nedaleko vrcholu lámal kámen. Jeden ze zatopených kamenolomů je dnes znám
turistům pod názvem Modrá voda. Hlavním tokem protékajícím Nezdenicemi je Olšava.
Jedná se o levostranný přítokem řeky Moravy. Na severovýchodě katastrálního území vede
řeka Kladénka, která se společně s Čáslavským potokem vlévá do Olšavy. Nadmořské výšky
se zde pohybují mezi 250–470 m. V povodí Olšavy se nacházejí vodárenské nádrže
Ludkovice, Bojkovice, ochranná nádrž Luhačovice a několik menších nádrží. Na toku nad
obcí se nachází pouze vodní nádrž Bojkovice. (EDPP, 2018).

2.2 Obyvatelstvo
2.2.1 Vývoj počtu obyvatel
Aktuálně žije v obci Nezdenice 738 obyvatel (k 1. 1. 2018). Vývoj počtu obyvatel
v obci prošel několika vlnami nárůstu a následného poklesu. Nejvyšší počet obyvatel měla
obec v roce 1991 a to 765 obyvatel. Naopak nejméně obyvatel žilo v Nezdenicích podle
sčítání v roce 1869 (494 obyvatel), což odpovídá 66,94 % současného stavu. V současné
době dochází opět k postupnému plynulému nárůstu počtu obyvatel. V obci není patrný
úbytek obyvatel s ohledem na obě světové války a celostátní trend urbanizace, při kterém
dochází ke stěhování obyvatel z vesnic do měst.
Graf 1: Vývoj počtu obyvatel v obci Nezdenice v letech 2011–2017

Zdroj: ČSÚ 2018, vlastní zpracování
V porovnání počtu obyvatel od roku 2001 do roku 2016 lze vidět v obci nestabilní
vývoj v počtu obyvatel, což je dáno především velikostí obce, kdy i sebemenší změna
ukazuje výkyv grafu. V letech 2001–2005 docházelo v obci k nárůstu počtu obyvatel.
V rozmezí let 2001–2016 žilo v obci Nezdenice nejméně lidí v roce 2014 a 2015 a to shodně
735. V letech 2005–2011 docházelo k poklesu počtu obyvatel. V ORP i Zlínském kraji,
dochází souhlasně k úbytku obyvatel a hodnoty se liší pouze v jednotkách procent,
v porovnání roku 2001 a 2014 se současný stav pohybuje kolem 98 % stavu v roce 2001.
Pouze porovnání s celou ČR ukazuje kladné hodnoty přírůstku počtu obyvatel. (ČSÚ, 2018)

2.2.2 Charakteristika obyvatelstva
V roce 2001 bylo v obci téměř 44,46 % ekonomicky aktivních obyvatel (dále jen
EAO), což je v porovnání s rokem 2011 více. V roce 2011 bylo v obci 36,9 % EAO, pokles
je zhruba o 7,5 %. Z hlediska pohlaví v obci žije nepatrně více žen než mužů v poměru
370/368. Co se týče věkové struktury, tak v roce 2001 převažovaly v obci děti do 15 let nad
seniory, to znamená, že index stáří (poměr počtu obyvatel nad 65 let k obyvatelstvu skupiny
0–14 let) byl velmi příznivý 176,8. V roce 2011 byl index stáři byl v tomto roce 301,18.
Nejlepší srovnání s obcí poskytují nejbližší obce, například spadající do stejné oblasti MAS
Bojkovska, kde jsou na tom Nezdenice v porovnání s ostatními nejbližšími obcemi hůře.
Například Záhorovice mají index stáří 99, obec Bánov téměř 104, Bojkovice mají index stáří
126.
Obrázek 3: Index stáří v MAS Bojkovska

Zdroj: ČSÚ 2018, vlastní zpracování
Míra porodnosti byla v obci v roce 2016 9,6 ‰, což je o 0,4 ‰ méně než ve
Zlínském kraji. Ve sledovaných částech byla nejvyšší porodnost v celé ČR a to 10,7 ‰. Míra
úmrtnosti v obci byla 10,3 ‰, v ORP Uherský Brod a okresu Uherské Hradiště míra
úmrtnosti stejná jako v obci. Obyvatel mírně ubývá, což dokazuje záporný přirozený
přírůstek - 0,7 ‰, který je stejný v okrese Uherské Hradiště, v ORP je pouze o 0,2 ‰, nižší.

Meziroční změna obyvatel v Nezdenicích (přirozený přírůstek + saldo migrace) je 0,1 ‰.
V okrese i Zlínském kraji dochází k úbytku obyvatel, meziroční změna počtu obyvatel ve
Zlínském kraji je - 1,7 ‰. Je však nutné si uvědomit, že tyto hodnoty jsou způsobeny malým
počtem obyvatel v obci. (ČSÚ, 2018)
Tabulka 1: Pohyb obyvatel v obci Nezdenice v roce 2016
Míra
porodnosti

Míra
úmrtnos
ti

Přirozený
přírůstek
v přepočt
u na 1000
obyvatel

Míra
imigrac
e

Míra
emigrace

Saldo
migrace

Meziročn
í změna
počtu
obyvatel

Nezdenice

9,6‰

10,3‰

- 0,7‰

8,0‰

7,2‰

0,8‰

0,1‰

ORP Uh.
Brod

9,8‰

10,3‰

- 0,5‰

9,7‰

10,7‰

-1,0‰

-1,5‰

Okres UH

9,6‰

10,3‰

-0,7‰

8,0‰

9,2‰

-1,2‰

-1,9‰

Zlínský kraj 10,0‰

10,6‰

-0,6‰

6,2‰

7,3‰

-1,1‰

-1,7‰

ČR

10,2‰

0,5‰

3,5‰

1,7‰

1,9‰

2,4‰

10,7‰

Zdroj: ČSÚ 2018, vlastní zpracování

2.2.3 Vzdělanostní struktura
Vzdělanostní struktura odpovídá okolním obcím. Z celkového počtu obyvatel obce
má 89,3 % dokončené vzdělání. Z dat ze SLDB v roce 2011 je zřejmé, že základní vzdělání
má v obci 31,7 % lidí, střední školu bez maturity 29,7 %, střední školu s maturitou dokončilo
18,7 % lidí, nástavbové studium má 1,7 % obyvatel, vyšší odborné vzdělání 0,4 % a vysokou
školu 4,6 % obyvatel. V okrese Uherské Hradiště má 9,1 % obyvatel dokončené
vysokoškolské vzdělání, ve Zlínském kraji je to 8 %.

Graf 2: Vzdělanostní struktura obyvatel obce Nezdenice v roce 2011
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Zdroj: ČSÚ 2018, vlastní zpracování

2.2.4 Národnostní a náboženská struktura
Z pohledu dat ze sčítání v roce 2001 a 2011 je zde vidět výrazný rozdíl. V roce 2001
se z celkového počtu 758 obyvatel hlásilo k české národnosti více než 83,5 % obyvatel,
necelých 14,8 % k moravské, ke slovenské se hlásilo 0,92 % obyvatel a 0,13 % se hlásilo
k ukrajinské národnosti. Ve srovnání s rokem 2011 se k české národnosti z celkového počtu
764 obyvatel přihlásilo pouze 45,2 %, což je o téměř 38 % méně. Snížil se i počet národnosti
moravské, jednalo se o 12,6 % obyvatel Nezdenic. V roce 2011 neuvedlo odpověď 38,9 %
obyvatel.
Podobný sestupný trend lze vidět i při zjišťování náboženského vyznání. V roce
2001 bylo v obci 58,4 % obyvatel věřících a 36,3 % obyvatel bez vyznání. V roce 2011 bylo
v obci 30,6 % věřících a 16,6 % nevěřících. Zajímavostí je, že velmi stoupl počet obyvatel,
kteří se k vyznání nevyjádřili. V roce 2001 informaci k vyznání neuvedlo 5,3 % obyvatel,
v roce 2011 to bylo 52,7 %. Nárůst byl téměř o 58 %.

2.3 Hospodářství
2.3.1 Ekonomická situace
Nejčastější podnikatelskou činností je stavebnictví (35), zpracovatelský průmysl
(32), velkoobchod a maloobchod (26), ostatní činnosti (11), zemědělství, lesnictví
a rybářství (4), profesní, technické a vědecké činnosti (5), doprava a skladování (5), činnost
v oblasti nemovitostí (3), kulturní, zábavní a rekreační činnosti (3) ubytování a pohostinství
(2), nezařazeno (7). V obci bylo 8 obchodní společnosti, 1 státní organizace, 1 družstevní
organizace, 14 mikropodniků a 3 malé podniky. V Nezdenicích v daném roce působilo 117
fyzických osob, 45 subjektů nemělo žádné zaměstnance. (RIS, 2018)
Tabulka 2: Struktura podnikatelských subjektů podle velikosti v obci
Nezdenice v roce 2015
Počet zaměstnanců

Kategorie

Absolutně

do 10

mikropodniky

7

10-49

malé podniky

3

50-249

střední podniky

0

nezjištěno

-

0

Zdroj: ČSÚ 2018, vlastní zpracování
Podnikatelské subjekty v obci, které se zabývají lesnictvím a zemědělstvím tvoří
pouze 3,2 %, průmysl a stavebnictví 53,2 % a služby 43,7 %.

Graf 3: Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v obci Nezdenice v
roce 2015

Zdroj: ČSÚ 2018, vlastní zpracování
K nejvýznamnějším podnikům v Nezdenicicích patří Likérka Nezdenice, s. r. o.,
která začala s výrobou likérů již v roce 1922. Hlavními produkty jsou: Bylinná Lopeník,
Slovácká slivovice, Višeň, Voda, Aperitiv Promenáda, Tuzemák a Borovičková pálenka.
(Likérka Nezdenice, 2018)
ZPD Nezdenice hospodaří na 904 ha zemědělské půdy, z toho je více než polovina
orná půda (405 ha). Družstvo se zabývá pěstováním obilí, luskovin, olejnin a krmnými
plodinami. V ZPD Nezdenice chovají 100 ks krav. Družstvo je plně mechanizované, mimo
jiné nabízí mechanizační služby také ostatním podnikům. (ZPD Nezdenice, 2018)
Data ze sčítání v roce 2011 vypovídají o tom, že v obci bylo 282 ekonomicky
aktivních obyvatel, to odpovídá 36,9 %. Zaměstnaných bylo 259 obyvatel, z toho 206 jako
zaměstnanci, 3 jako zaměstnavatelé, 37 obyvatel pracovalo na vlastní účet a 2 lidé
pomáhající rodinní příslušníci. Nezaměstnaných bylo 3 % obyvatel a 61,5 % bylo
ekonomicky neaktivních (nepracující důchodci, žáci, studenti). (RIS, 2018)
Podíl nezaměstnaných osob v obci není stabilní a měnil se s ekonomickou situací
státu. Nejvíce nezaměstnaných v období 2007–2016 bylo v Nezdenicích v roce 2009, kdy
nemělo zaměstnání 33 obyvatel. V roce 2013 byla situace velmi podobná, nezaměstnaných
bylo 31 osob. V letech 2010 a 2014 bylo bez zaměstnání shodně 26 obyvatel. Naopak
nejméně nezaměstnaných ve sledovaném období 2008–2017 bylo v letech 2015 a 2017, kdy

bylo na pracovním úřadě evidováno shodně 10 osob. V roce 2012 nejsou dostupné
informace.
Z hlediska Zlínského kraje byla největší část ekonomicky aktivních zaměstnaných
89,8 %. Z ekonomicky aktivních mužů bylo zaměstnáno 90,2 % a z žen 89,3 %.
Z celkového počtu obyvatel kraje bylo 48,2 % ekonomicky neaktivních. Do této skupiny
obyvatel patří nepracující důchodci, osoby s vlastním zdrojem obživy, osoby v domácnosti,
děti předškolního věku a ostatní závislé osoby, žáci, studenti a učni. U 3,3 % obyvatel kraje
nebyla ekonomická aktivita zjištěná. U ekonomicky neaktivních osob kraje ve skupině
nepracujících důchodců celkem bylo 34,4 % osob ve věku od 15 do 64 let. V tom ve skupině
nepracujících důchodců – mužů bylo v uvedeném věku 34,7 % a nepracujících důchodců –
žen 34,2 %.
Graf 4: Vývoj podílu nezaměstnaných osob v Nezdenicích
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Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování
Ve struktuře zaměstnanosti v Nezdenicích převažují služby (49 %), následuje
průmysl a stavebnictví (41,8 %) a 2,3 % obyvatel se zabývá zemědělstvím a lesnictvím.
V Uherském Brodě převažují služby (48,3 %), což je vzhledem k velikosti města obvyklý
stav. Ve srovnání se Zlínským krajem převažuje průmysl a stavebnictví, následují služby.

Graf 5: Zaměstnanost podle odvětví v roce 2011
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Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování
Dle posledního sčítání lidu v roce 2011 vyjíždělo z Nezdenic celkem 152 osob.
Vyjíždějících do zaměstnání bylo celkem 109 a vyjíždějících dětí do škol bylo 43. To je
v souladu s předpokladem, že je v Nezdenicích základní škola a vyjíždějí převážně děti starší
15 let. Předpokladem je také, že většina EAO pracuje v nejbližších městech – Uherský Brod,
Bojkovice nebo Uherské Hradiště. Co se týče směrů vyjíždějících obyvatel, nejvíce
pracujících obyvatel cestuje v rámci okresu a to 74,3 %. Do jiných okresů kraje cestuje
9,2 %. Do jiného kraje a do zahraničí vyjíždí shodně 5,5 % obyvatel.

2.4 Infrastruktura
2.4.1 Technická infrastruktura
V současnosti se v obci nachází veřejný vodovod i plynovod, kanalizace.
V Nezdenicích je vybudovaný veřejný vodovod, je součástí skupinového vodovodu
Uherské Hradiště – Uherský Brod – Bojkovice. Zásobování pitnou vodou je v obci
stabilizované. Nové rozvojové plochy budou zásobovány přípojkami z ploch PV – ploch
veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch.

V obci není žádný průmyslový podnik, hospodaří zde pouze zemědělské družstvo,
které odpadní vody likviduje odvozem ze žumpy. (Územní plán Nezdenice – Návrh)
V obci je Domov pro seniory s ubytovací kapacitou cca 150 osob s vlastní ČOV.
V obci je stávající jednotná kanalizace, která byla budována postupně. Nejstarší stoky jsou
z roku 1945, nejnovější z r. 2004. Kanalizační stoky netvoří ucelenou síť, jsou postupně
vyústěny do Olšavy. Nejčastějším materiálem stok jsou betonové trouby. V majetku SVK,
a.s. Uherské Hradiště je asi polovina stok. Zbývající stoky jsou provozovány společností
SVK, a.s. Uherské Hradiště.
Do stávající kanalizace jsou kromě dešťových vod zaústěny také splaškové odpadní
vody, které jsou předčištěny v septicích. V obci je jednotná kanalizační síť, postupně jsou
rekonstruovány některých stávající stoky. (Povodí Moravy, 2018)
Vodovod je v majetku 97,20 % SVK, a.s. Provozovaný je SVK, a.s. Z ÚV
Bojkovice je voda vedena přívodním řadem z Bojkovic dále do Uherského Brodu. Odběr
vody pro Nezdenice je zajištěn napojením na přívodní řad. Nahromadění ve vodojemu
„Nezdenice“ je rovněž akumulací pro čerpací stanici, která je situována vedle vodojemu
a zásobuje obec Rudice. Akumulace je v normě. V případě potřeby je vodovodní síť
propojena na přivaděč v samostatné šachtě s vodoměrem a redukčním ventilem. Vodovod je
v provozu již od roku 1974. (Digitální mapa veřejné správy, 2018)
Síť rozvodů elektrické energie je v současné době pro potřeby obce Nezdenice
dostačující. Nové rozvojové plochy budou napojeny na stávající trafostanice. Jejich kapacitu
je možné dle potřeby rozšířit ve stávajících plochách. Vzhledem k nevhodnému vedení trasy
stávajícího VN v nově navrhovaných lokalitách B 1, BI 2, 3, je tato trasa přeložena mimo
tyto návrhové lokality. Územní plán respektuje stávající trasy telekomunikací a zařízení
v řešeném území. Sítě všech hlavních mobilních operátorů jsou přístupné ve vyhovující
kvalitě. V Nezdenicích je obecní kabelová televize. Aktualizace územního plánu proběhne
v letech 2018–2019. (Uherský Brod, 2018)
Stávající síť rozvodů plynu je pro potřeby obce Nezdenice dostačující. Nové
rozvojové plochy budou napojeny na stávající trasy STL. Budou zásobovány přípojkami
z ploch PV – ploch veřejných prostranství, kde převažují zpevněné plochy. (Územní plán
Nezdenice, 2018)
V rámci

projektu

„Zlepšení

systému

povodňové

služby

a preventivní

protipovodňové ochrany pro město Uherský Brod a obce horního Poolšaví“ s využitím
dotace z OPŽP, byl v obci zrekonstruován stávající drátový rozhlas a místa nové zástavby

byla doplněna o tři hnízda bezdrátového rozhlasu. Kromě Nezdenic jsou do projektu
zapojeny i obce Šumice, Záhorovice, Pitín a město Bojkovice a Uherský Brod.

2.4.2 Dopravní infrastruktura
Doprava do obce je zajištěna zejména prostředky silniční a železniční sítě. Hlavní
dopravní tepnu tvoří silnice II. třídy č. 495, která protíná severní část katastru. Dále vede do
obou nejbližších měst, a to do Uherského Brodu a Bojkovic. Vesnice se nachází
na železniční trati 341, jedná se o součást Vlárské dráhy, která směřuje ke Starému
Městu a dále k Brnu. Na opačné straně pak ke slovenským hranicím, které jsou vzdáleny cca
38 km.
Základem pěších tras v obci je vedení chodníku pro pěší podél silnice. Chodníky
jsou součástí dopravní plochy komunikací. V obci jsou parkovací plochy u obecního úřadu,
budovy ZŠ a u hřbitova. Parkování pro obecní úřad je součástí plochy občanské vybavenosti
a veřejného prostranství. Za současného stavu je množství parkovacích míst v obci
dostačující, avšak při dalším nárůstu počtu osobních automobilů na obyvatele bude i dosud
volná parkovací kapacita velmi brzy zaplněna. V obci prozatím neproběhla rozsáhlá
a komplexní rekonstrukce veřejného osvětlení, jednalo se pouze o dílčí úseky, které byly
hrazeny z rozpočtu obce.
V obci je vybudován CykloPoint s posezením a dále bylo instalováno několik
laviček. V Nezdenicích se jedna cyklostezka, která vede ze Šumic do Nezdenic. V obci je
značena cyklotrasa Bílé Karpaty, která je 60,5 km dlouhá. Vede převážně po místních
komunikacích

a nezpevněných

polních

cestách,

umožňuje

poznání

památek

Uherskobrodska, památek lidového stavitelství a jedinečné přírody Bílých Karpat.Trasa:
Uherský Brod – Újezdec – Šumice – Nezdenice – Bojkovice – Komňa – Troják – Lopeník
– Březová – Suchá Loz – Bánov – Nezdenice – Šumice – Újezdec – Uherský Brod. Další
cyklotrasou je Bojkovická magistrála, která vede ze Šumic do Bojkovic a odtud dále do
Pitína. Délka trasy je 11 km.
Trasy: č. 5053 hraniční přechod – Březová – Čupák – Suchá Loz – Bánov –
Nezdenice (23 km), č. 5051 Strání – Květná – Grúň – Kamenná bouda (12 km).
(Cyklotrasy.info, 2018; infoSystem, 2018)

Obrázek 4: Dopravní infrastruktura obce Nezdenice

Zdroj: ČSÚ (vlastní zpracování)

2.4.3 Dopravní obslužnost
Doprava do obce je zajišťována prostředky silniční a železniční sítě. Hlavní
dopravní tepnu tvoří silnice II. třídy č. 495, která protíná severní části katastru a vede do
obou nejbližších měst, Uherského Brodu a Bojkovic. Autobusové spoje zajišťuje dopravní
společnost ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. V obci se nachází celkem tři autobusové
zastávky a to vždy ve směru z Nezdenic a do Nezdenic. Jedná se o zastávky: Nezdenice –
železniční stanice, Pohostinství Jednota a Státní statek. Z Nezdenic do Uherského Brodu
a zpět jsou v pracovní dny průměrně 4 přímé spoje. O víkendech nejezdí žádný autobus. Ve
směru Nezdenice – Bojkovice a zpět je průměrně 7 přímých spojů. O víkendech jsou to
2 spoje.
Vesnice leží na železniční trati 341, která je součástí Vlárské dráhy směřující
ke Starému Městu a Brnu, na opačnou stranu pak ke slovenským hranicím (cca 38 km). Je
zde jedna železniční zastávka na vlakovém nádraží. Ve směru Nezdenice – Uherský Brod
a zpět je průměrně 19 spojení. Ve stejném směru o víkendech je to asi 15 spojů. Ve směru
Nezdenice – Bojkovice je počet spojení stejné jako ve směru Nezdenice – Uherský Brod.
Nejbližším místem letecké dopravy je neveřejné mezinárodní letiště Kunovice,
vzdálené necelých 29 km. (IDOS, 2018)

2.5 Vybavenost
2.5.1 Bydlení
Z pohledu vývoje bytové výstavby v obci převažuje velmi malá výstavba. V letech
2009 a 2013 nebyly v Nezdenicích dokončeny žádné bytové jednotky. V roce 2010 bylo
dokončeno 5 bytů. V přepočtu na 1 000 obyvatel byla hodnota v obci 6,7 %, což je téměř 3x
více než hodnota ve Zlínském kraji. V roce 2011 byly dokončeny 2 bytové jednotky,
v přepočtu na 1 000 obyvatel je tato hodnota obce stejná jako v přepočtu v celé ČR. V letech
2012 a 2016 byly shodně dokončeny 2 bytové jednotky. V přepočtu na 1 000 obyvatel se
tato hodnota pohybuje kolem 4 %. V roce 2014 byl dokončený pouze 1 bytová jednotka,
přepočítaná hodnota je 1,4 %, což je shodně jako ve Zlínském kraji. Nejvíce bytových
jednotek bylo dokončeno v roce 2015 a to 11. V přepočtu na 1 000 obyvatel je tato hodnota
14,8 %. Ve Zlínském kraji je tato hodnota 1,6 % a přepočtená hodnota v celé ČR je 2,4 %.
Tabulka 3: Vývoj bytové výstavby v obci Nezdenice v období 2009–2016
(zaokrouhleno)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Počet dokončených bytových
jednotek

-

5

2

3

-

1

11

3

Počet dokončených bytových
jednotek v přepočtu na 1000
obyvatel

0,0

6,7

2,7

4,0

0,0

1,4

14,8

4,1

Počet dokončených bytových
jednotek v přepočtu na 1000
obyvatel v kraji

3,2

2,4

1,9

1,9

1,4

1,4

1,6

1,7

Počet dokončených bytových
jednotek v přepočtu na 1000
obyvatel v ČR

3,7

3,5

2,7

2,8

2,4

2,3

2,4

2,6

Zdroj: ČSÚ 2018, vlastní zpracování
Co se týká statistik ohledně bytového a domovního fondu jsou všechny údaje velmi
příznivé. Počet obydlených domů v obci je 221, to odpovídá 82,35 %, v ČR je tento podíl
83,40 %. Podíl rodinných domů je asi o 25 % vyšší než podíl v ČR, kde je 72 %, zatímco
v obci je to přibližně 97 %. Podíl domácností vybavených počítačem a připojením na internet
je v obci Nezdenice 50,7 %, podíl v ČR je 53 %. V některých obcích jsou tyto podíly pod
celorepublikovým průměrem, takže tento ukazatel je velmi pozitivní.

Tabulka 4: Domovní a bytový fond v obci Nezdenice dle SLDB 2011
Počet domů

221

Počet obydlených domů

182

Podíl obydlených domů

82,35 %

Podíl obydlených domů v ČR

83,40 %

Počet rodinných domů

215

Podíl rodinných domů

97,29 %

Podíl rodinných domů v ČR

72,04 %

Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na
internet

50,72 %

Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na
internet v ČR

53,00 %

Zdroj: ČSÚ 2018, vlastní zpracování

2.5.2 Zdravotnictví
Praktický lékař – MUDr. Martin Beníček ordinuje na zdravotním středisku
v Nezdenicích 114. Ordinační doba: pondělí 12:30 – 16:30, út, st: 7:00 – 12:00, čtvrtek 12:30
– 16:30, pá: 7–11: 30. Lékárnu v Nezdenicích provozuje RNDr. Jana Mlčková. Lékárna je
otevřená každý pracovní den.
Nejbližší kompletní péče je v Uherském Brodě, kde se nachází praktičtí lékaři,
zubaři, gynekologové nebo ambulance ORL. Je zde také nemocnice s poliklinikou.
Dále mohou obyvatelé Nezdenic využít Uherskohradišťskou nemocnici a. s., která
je vzdálena 30 km, případně Baťovu nemocnice ve Zlíně, která je vzdálena cca 40 km,
nacházejí se zde nepřetržité základny zdravotnické záchranné služby. (Nezdenice, 2018)

2.5.3 Školství
Pro školství v Nezdenicích je důležitý den 30. dubna 1960, své poslání zde po 150
letech splnila stará školní budova, která však byla dále využívána až od roku 1967. V tomto
roce byla dokončena přestavba na tělocvičnu. Na této budově proběhly další renovaci
a slouží veřejnosti a žákům dodnes. Nová škola byla otevřena v roce 1960. V roce 1990 byla
zbudována školní družina. V předchozích letech se ředitelé snažili o sloučení škol
v Nezdenicích, Rudicích a Záhorovicích. Kvůli tehdejším nevyhovujícím kritériím to ovšem
nepodařilo. Rozsáhlá rekonstrukce školní budovy proběhla o dva roky později, kdy byla
znovu otevřena školní budova a školní dílna. (ZŠ Nezdenice, 2018)

Škola se nachází v Nezdenicích. Rozvoj školy proběhl zejména v druhé polovině
20. století, kdy 1. května 1960 byla otevřena nová budova školy. Celková rekonstrukce
objektu proběhla v letech 1998–1999. Po rekonstrukci půdy vznikly nové prostory, které
v současné době slouží zejména pro účely MŠ a družiny. Výuka základní školy probíhá
v původní budově. Zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy je obec Nezdenice. (ZŠ
Nezdenice, 2018)
Mateřská škola nabízí péči dětem předškolního věku 3–6 let. Výuka probíhá na
základě pětiletého projektu Můj domov – Naše škola – Náš svět – Místo v životě. Vzdělávací
proces probíhá ve dvou třídách. V předškolním vzdělávání je kladen důraz na vyváženost
spontánních aktivit, řízených činností skupinách (větších či menších), nebo případně také
individuálně. Při didaktických činnostech jsou naplňovány konkrétní vzdělávací cíle formou
záměrného i spontánního učení. Škola vychází ze zvídavosti dětí, jejich potřeb nebo touhy
objevovat nové a nepoznané věci. Vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích
v průběhu celého dne. Mezi oblíbené formy, které naplňují záměry výchovně vzdělávacího
programu, patří mimo jiné nadstandartních aktivity a kroužky. (ZŠ Nezdenice, 2018)
Výuka na základní škole je organizována formou malotřídního vyučování. Výuka
probíhá dle Školního vzdělávacího programu pro základní školy. Tělesná výchova probíhá
v nedaleké tělocvičně případně na hřišti, které je nedaleko areálu školy. Využívána je také
školní zahrada, která je před školou. Budova školy je velmi dobře udržovaná. Výuka je
uzpůsobena střídání přímé práce s dětmi a se samostatnou prací žáků jednotlivých
ročníků. Ve škole jsou využívány nejen nové metody, ale i různé formy práce, které vedou
žáky k zapojení do celkového procesu učení. V malotřídní škole je jedinečná možnost
spolupráce mezi základní a mateřskou školou. K pocitu sounáležitosti se školou,
k odpovědnosti, ohleduplnosti, k pozitivním mezilidských vztahů přispívají mimo jiné
prezentace vlastních prací případně účast při vytváření školního časopisu. Dále povzbuzuje
samostatné myšlení, rozvíjí se tak otevřená, efektivní a přesná komunikace. Výsledky jsou
podporovány činností celé skupiny. Je snižována agresivita. Žáci se stávají autoritou
a plnohodnotnými. Žáci jsou si rovnocenní, každý může individuálně projevit svůj názor.
Formují e shodné a rozdílné přístupy k řešení úkolů. (ZŠ Nezdenice, 2018)
Školní družina se nachází v podkroví budovy ZŠ a MŠ Nezdenice. V současné
době školní družinu navštěvuje 41 dětí z 1. – 5. ročníku. Třída je rozdělena na 3 koutky:
herní, pracovní a odpočinkový. Třída je vybavena stavebnicemi, společenskými hrami
a hračkami pro kluky i děvčata. Škola využívá kromě školní zahrady, také obecní přírodní
a dětské hřiště, fotbalové hřiště a tělocvičnu. V tělocvičně jsou děti pravidelně v pondělí

a středu, kdy mají různé sportovní a pohybové aktivity. Školní družina nabízí výchovu
a zájmovou činnost po vyučování. Všechny činnosti probíhají formou pravidelných nebo
příležitostných aktivit. Jedná se například o oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační
a zájmové činnosti školní družiny, která umožňuje žákům přípravu na vyučování. Školní
družina je samostatnou oblastí výchovně-vzdělávací činností. Řídí se specifickými
požadavky a pravidly pedagogiky volného času. (ZŠ Nezdenice, 2018)

2.5.4 Ostatní služby a akce
V současné době má obec pro své obyvatele vybudované veškeré inženýrské sítě
včetně kompletní občanské vybavenosti – kulturní dům, pohostinství, pošta, smuteční
a obřadní síň, sauna, tenisový kurt s umělým povrchem, tělocvičnu. V domě služeb došlo
postupně k výměně oken a dveří, byla zde položena nová podlaha a zrekonstruována chodba
včetně radiátoru. Pošta je v Nezdenicích otevřená každý pracovní den. (Místopisy, 2018)
Domov pro seniory je umístěn v hlavní budově a v zámečku, zajišťuje
bezbariérový přístup, je zde celkem 117 pokojů. Venkovní prostředí je tvořeno přírodním
parkem, letní krytou pergolou s grilem a proskleným altánkem, který spojuje křídla budovy.
V domově je k dispozici kulturní místnost, která může být využita pro rodinné oslavy
a případně i jiné akce. V budoucnu se zde plánuje i domov se zvláštním režimem. Toto
samostatné zařízení bude přizpůsobeno potřebám osob s Alzheimerovou demencí nebo
s ostatními typy demencí. Stavební úpravy jsou naplánovány na 1. 3. 2018. (Sociální služby
Uherské Hradiště, 2018)
Knihovna v Nezdenicích je otevřena vždy ve čtvrtek 13:00 - 16:00. Jsou půjčovány
knihy z knižního fondu nebo z fondu jiných knihoven. A to především prostřednictvím
meziknihovních služeb nebo výměnných souborů. Knižní fond se rozšiřuje nákupem nových
knih. Například v roce 2006 bylo zakoupeno celkem 161 nových knih. Čtenáři se mohou
přes internet napojit na katalogizaci naší knihovny. Čtenářům je nabízen veřejný internet.
(Nezdenice, 2018)
Historie kostela sv. Petra a Pavla začíná zřejmě v 2. polovině 14. století, tedy
z období

vladyků

z Nezdenic.

Poprvé

je

ovšem

připomínán

až v roce

1392. V 17. a 18. století byl následně upravován. V současné době je v jeho interiéru
dochována vzácná kamenná křtitelnice z počátku 16. století, která je zdobená erbem
ořechovských z Honbic. Postavy patronů Petra a Pavla včetně atributů jsou i na nezdenské
obecní pečeti, která pochází z konce 17. století. V roce 1864 byla patronkou kostela
Henrietta, baronka Bellegardeová. Jednalo se o majitelku zámku Světlov a také panství

Nezdenice. V roce 1994–1995 proběhla za pomoci farníků z Nezdenic a Záhorovic
generální oprava věže a fasády kostela. V současnosti farnost spravuje Mgr. Jiří Změlík.
(Nezdenice, 2018)
Kulturní zařízení je vhodné pro pořádání kulturních akcí, rodinných oslav, svateb
a jejich různých výročí. K dispozici je velký sál s jevištěm, přísálí s vinárnou a zcela
vybavená kuchyň. Součástí objektu je i místní pohostinství, kde je možnost objednat
občerstvení.
Tělocvična – hřiště s kurty je určeno pro košíkovou, sálový fotbal, házenou,
volejbal, badminton, florbal, lezeckou stěnu, fitness a saunu, která je provozována pouze
v zimních měsících. Provozní doba tělocvičny je pondělí ažneděle, 9:00 – 22:00, vždy po
předchozí domluvě se správcovou objektu. (Nezdenice, 2018)
V letních měsících slouží v obci pro volný čas a rekreaci místní koupaliště.
Koupaliště se nachází poblíž Nezdenské kyselky a zatopeného lomu. Koupaliště je tvořeno
dvěma bazény. Velký 33metrový plavecký bazén se skluzavkou a skokanským můstkem.
Malý kruhový bazén slouží malým dětem s rodiči. K vybavenosti koupaliště a také
pro spokojenost návštěvníků zde bylo nedávno vybudováno nové dětské hřiště. Byla
zrealizována výsadba zeleně včetně listnatých stromů. Dále zde bylo vybudováno
víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Je zde zajištěn bufet, který je provozovaný přímo
v prostorách koupaliště. Provozní doba v době letních prázdnin je vždy 9:30 – 19:00.
Budova koupaliště, ve které se nachází kromě bufetu, toalety, šatny a převlékárny, byla
nedávno rekonstruována. (Nezdenice, 2018)
V průběhu let v Nezdenicích zanikly mnohé ze slováckých zvyklostí a obyčejů
(kroj, nezdenská svatba, tradice smrtné neděle aj.), jež nahradila zábava modernějšího
koloritu, přesto nedílnou součástí dění zůstávají některé křesťanské a zejména pak fašankové
tradice.

V Nezdenicích se udržuje několik akcí:
• Podzimní zájezd za pěší turistikou – zájezd je pořádán na konci září.
• Tradiční Silvestrovský pochod – pořádán turistickým oddílem, je zde vždy
velmi bohatá účast.
• Kateřinská zábava – akce s živou cimbálovou hudbou, akci pořádá opět
turistický oddíl.
• Zájezd na běžky – termín je vždy v únoru, zájezd pořádá turistický oddíl.
• Pochod – 8. května je pořádán pochod po kraji.
• Nezdenská skala je pořádaná v červnu, vystupují zde amatérské divadelní
soubory z blízkého i vzdáleného okolí.
• Pálení čarodějnic.
• Den Země – děti i učitelé chodí oblečení v zeleném, jsou pořádány různé
aktivity z přírodovědných oblastí, jak šetřit životní prostředí atd.
• Fašanková obchůzka.
• Vánoční jarmark.
• Velikonoční jarmark.
• Dýňování.
• Hodování.
Obec vydává pravidelně každý rok v prosinci Zpravodaj Nezdenice. Zpravodaj je
jak v tištěné, tak v elektronické podobě. (Nezdenice, 2018)

2.5.5 Spolková činnost
V Nezdenicích se na aktivním životě obce podílejí místní spolky, které obec
pravidelně finančně a materiálně zabezpečuje. Kromě jejich samostatné činnosti uvedené
spolky participují také na kulturních akcích obce.
• Sbor dobrovolných hasičů Nezdenice – spolek byl založen v roce 1949
a v současné době spolu se zásahovou jednotkou obce zabezpečuje
bezpečnostní organizaci obce. SDH se aktivně podílí na výchově mladých
hasičů. Pravidelně pořádá okrskovou soutěž hasičů a každoroční soutěž
O pohár starostky obce.
• TJ Sokol Nezdenice – tělovýchovná jednota Sokol má v obci bohatou
historii, po svém založení v roce 1934 pořádala nespočet přehlídek, cvičení,

ukázkových cvičení a rozvoji mládeže. V současné době se Sokol zaměřuje
zejména na činnost fotbalového a turistického oddílu.
• Honební společenstvo Nezdenice.
• Český svaz včelařů Nezdenice.

2.6 Životní prostředí
2.6.1 Krajina a životní prostředí
V okolí Nezdenic se nachází maloplošné chráněné území, které má typ přírodní
památky. Velkoplošné zvláště chráněná území se a zkoumaném území nenachází. Nejbližší
takové chráněné území je za východní hranicí daného území, jedná se o CHKO Bílé
Karpaty. Za chráněnou krajinnou oblast byly vyhlášeny v roce 1980. Rozloha je téměř 750
km2. CHKO Bílé Karpaty se nachází na východě ČR, na moravsko-slovenském pomezí.
(Dostalová, 2015)
V obci Nezdenice je částečně zatopený andezitový kamenolom. Tento lom je
zatopený spodní vodou, v současné se již ale nevyužívá. Tato přírodní úkaz se stal centrem
krásného přírodního areálu, který je v Nezdenicích nazýván jako Nezdenská skala. Malebný
zelený kout se rozprostírá na jižním okraji obce. Místní kamenolom poskytoval práci
místním obyvatelům a lidem ze širokého okolí. V 80. letech minulého století zde byly ještě
zbytky železných kolejnic, na kterých na železných vozících kámen z lomu vyvážel. Vozíky
neměly žádný motor a na vše tedy stačila pouze lidská síla a ruční práce. Kámen byl dále
nakládán na drážní kolej a odvážel se k dalšímu využití. (Dostalová, 2015)
Pod lomem se nachází vývěrné místo Nezdenické kyselky. Jedná se o jódový
pramen, který se již v 16. století používal ke koupelím. V 19. století byla tato léčivá voda
stáčena a vyvážena. Pramen se používal i pro místní lázně. Lázeňská budova se nacházela
mezi dnešním koupalištěm a pramenem. Lázně zanikly již v roce 1887. (Astrocesty, 2018)
Pramen kyselky se nachází v blízkosti místního koupaliště a vyvěrá právě
v blízkosti nedaleké skaly. Je to jedno z nejvíce vyhledávaných míst v Nezdenicích.
Zachování kvality tohoto pramene je velmi důležité. K potřebným a opakujícím činnostem
obecního úřadu patří kromě pravidelných rozborů v laboratoři také čištění studny, kde
kyselka pramení. Pramen je vyveden podzemní šachtou s válcovou budovou – rotundou.
Původně pramen vyvěral v nedalekém kamenolomu. Vlastníci jej ale v té době podchytili
a vyvedli do studny mimo areál lomu. Okolí minerálního pramene je nyní již postupně

rekonstruováno. V letních měsících jde o významné místo v obci, kde se sjíždí turisti
a návštěvníci koupaliště. (Dostalová, 2015; Nezdenice, 2015)
Rotunda místního minerálního pramene byla v nedávné době rekonstruována
novou fasádou, vnitřní výmalbou i novou střechou. Její okolí taktéž doznalo významné
proměny – byl instalován dřevěný prvek s vytesaným hmyzem, informační tabule a okolí
bylo vysázeno novou zelení.

2.6.2 Struktura využití půdy
Celková rozloha katastrálního území je 835 ha. Orná půda má plochu 328 ha
(39,3 %), zahrada 18 ha (cca 2,2 %), trvalý porost 200 ha (24 %), ovocné sady 2 ha (0,24
%). Celkově se zemědělsky využívaná půda podílí na rozloze katastrálního území 65,6 %
(548 ha). Nezemědělská půda je na 287 ha katastrálního území Nezdenic (34,4 %).
Nezemědělskou půdu tvoří lesní pozemek 211 ha (25,3 %), ostatní plocha 57 ha (6,8 %),
zastavěná plocha a nádvoří 13 ha (1,6 %) a vodní plocha 6 ha (0,7 %).
Graf 6: Struktura využití půdy
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Zdroj: ČSÚ 2018, vlastní zpracování
Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními plochami
(jako jsou lesy, zahrady atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky
obdělávanými (tzv. nestabilními). Vyšší hodnota koeficientu obecně značí příznivější stav,
hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou (stabilní) krajinu. V obci Nezdenice dosahuje
koeficient hodnoty 1,1. (RIS, 2018)

2.6.3 Odpadové hospodářství
Obec Nezdenice vydala v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb. obecně závaznou
vyhlášku, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. V Nezdenicích se odděleně sbírá objemný
komunální odpad, papír, plasty, nápojové kartony, sklo a kovy. Kontejnery na separovaný
odpad jsou rozmístěny celkem na třech sběrných místech. V rámci projektu obec Nezdenice
pořídila také sběrný kontejner a stacionární lis na papírové odpady a plasty.
Nový sběrný dvůr včetně haly pro techniku byl vybudován v roce 2016, k 31. 3.
2017 byl zkolaudován a uveden do provozu. Je otevřen 2x týdně – ve středu a v sobotu.
Součástí nového sběrného dvoru jsou nádoby a kontejnery na sklo, papír, plast, objemný
odpad, dřevo, železo, stavební suť, bioodpad, pneumatiky, nebezpečný odpad
a elektrozařízení a také hala pro obecní techniku. Je zde vybudována také nová příjezdová
cesta. V areálu, kde se nachází také buňka pro obsluhu, je vybudováno nové veřejné
osvětlení a vysázena zeleň. (Nezdenice, 2018)

2.7 Správa obce
2.7.1 Obecní úřad, kompetence obce, majetek obce
Obec Nezdenice je samosprávním celkem se základním působením. Starostkou
obce je Mgr. Libuše Bídová, místostarosta je Ing. Jiří Uličník. Zastupitelstvo má 9 členů.
Výbory obce jsou: Finanční výbor, Kontrolní výbor, stavební aktiv a komise kulturní
a školská. Na obecním úřadu jsou každý pracovní den, úřední dny jsou pondělí (7:30 –
17:00) a středa (7:30 – 16:00). (Nezdenice, 2018)

2.7.2 Rozpočtové hospodaření obce
Ve srovnání struktury rozpočtových příjmů v obci a v ČR v roce 2016 byly největší
příjmy daňové. V obci tvoří tyto příjmy téměř 53 %. Ve Zlínském kraji jsou největší složkou
příjmů neinvestiční dotace – cca 60 %. V Nezdenicích tvoří velkou složku rozpočtu
investiční dotace a to zhruba 39,3 %. V porovnání se Zlínským krajem i ČR je to nejvíce.
Nedaňové příjmy jsou v Nezdenicích 6,6 %. Kapitálové příjmy byly v obci minimální.
(MONITOR, 2018)

Graf 7: Srovnání struktury rozpočtových příjmů v roce 2016

Zdroj: ČSÚ 2018, vlastní zpracování
Rozpočet obce nebyl ve sledovaném období 2010–2016 v záporných číslech.
V roce 2012 byl rozdíl mezi příjmy a výdaji pouze 80 000 Kč. Největší příjmy byly v roce
2016 a to 2 219 000 Kč. (MONITOR, 2018)
Graf 8: Vývoj rozpočtového hospodaření v obci Nezdenice v letech 2010–2016
(v tis. Kč)
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Zdroj: ČSÚ 2018, vlastní zpracování
Zadluženost obce Nezdenice v roce 2016 činila celkem 9 589 930 Kč (cizí zdroje
celkem), z toho dlouhodobé závazky byly 3 463 040 Kč a závazky krátkodobé byly

v hodnotě 6 126 890 Kč. V roce 2017 byly závazky Nezdenic mnohonásobně nižší. Celkové
cizí zdroje činily 3 570 939 Kč, z toho dlouhodobé závazky byly 2 891 200 Kč a krátkodobé
závazky činily 679 739 Kč.

2.7.3 Dotace za posledních 5 let
Vybrané projekty:
2013
Čistší obec Nezdenice
Operační program Životní prostředí, výzva č. 45. výzva OPŽP, 2.1 - Zlepšení
kvality ovzduší. Stěžejním cílem projektu je snížení množství tuhých znečišťujících látek
v ovzduší v obci Nezdenice. Za pomoci zvýšení intenzity čištění komunikací, dosáhnout
snížení úrovně prašnosti na místních komunikacích obce Nezdenice. Nekvantifikovaným
cílem projektu je snížení znečištění silnic a příspěvek ke snižování rizik vzniku nemocí
horních a dolních cest dýchacích u obyvatel obce. Rozpočet: 1 165 417 Kč, Dotace: 974 848
Kč.
Revitalizace vybraných lokalit v obci Nezdenice
Operační program Životní prostředí, výzva č. 42. výzva OPŽP, 6.5 - Podpora
regenerace urbanizované krajiny. Cílem projektu je revitalizace různých částí obce
Nezdenice výsadbou stromů a keřů, které přispějí k žádoucímu oživení vybraných lokalit po
stránce estetické, funkční a ekologické. Rozpočet 494 172 Kč, Dotace 363 129 Kč.
Nezbedníci v Nezdenicích
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí
a mládeže do komunitního života v obci. Předmětem projektu je zlepšení stavu a obecně
oživení a zpestření mateřské školky pro děti v obci Nezdenice. Konkrétně se jedná o výměnu
oken a dveří v budově mateřské školy v Nezdenicích a realizaci netradičních interiérových
maleb za účelem zpříjemnění pobytu dětí v budově. Rozpočet 431 072 Kč, Dotace 300 000
Kč.
2014
Sadové úpravy v obci Nezdenice
Operační program Životní prostředí, výzva č. 50. výzva OPŽP, 6.5 - Podpora
regenerace urbanizované krajiny. Cílem projektu je revitalizace různých částí obce
Nezdenice výsadbou stromů, keřů a trvalek, které přispějí k žádoucímu oživení vybraných

lokalit po stránce estetické, urbanistické, funkční a ekologické. Cílem je tak vytvořit
harmonicky působící kompozice zeleně, které lidem jejich život v obci zpříjemní a oživí.
Rozpočet 1 031 103 Kč, Dotace 690 143 Kč.
Přírodní hřiště pro nezdenické sviště
Operační program Životní prostředí, výzva č. 54. výzva OPŽP, 7.1 - Rozvoj
infrastruktury pro realizaci enviromentálních vzdělávacích programů, poskytování
enviromentálního poradenství a enviromentálních informací. Cílem projektu je vytvoření
PŘÍRODNÍHO HŘIŠTĚ s funkcí výchovnou, naučnou, rekreační a reprezentační v areálu
mateřského hřiště v obci Nezdenice. Rozpočet 854 629 Kč, Dotace 757 376 Kč.
Doplnění separace a svozu bioodpadů v obci Nezdenice
Operační program Životní prostředí, výzva č. 58. výzva OPŽP, 4.1 - Zkvalitnění
nakládaní s odpady. Cílem projektu je zavedení sběru a svozu bioodpadů od občanů
a z obecních ploch obce Nezdenice a tím i snížení množství bioodpadu ukládaného na
skládky jeho částečným odklonem ze směsného komunálního odpadu. Jedná se systém
separace a svozu biologicky rozložitelných odpadů (BRO) z nezemědělské činnosti. Pro sběr
rostlinných zbytků s údržby veřejné zeleně a zahrad budou zřízena stanoviště s kontejnery.
Součástí záměru je i pořízení kontejnerového nosiče pro obsluhu těchto kontejnerů.
Uvažovaný typ kontejnerového nosiče a předpokládaná kubatura kontejnerů bude
umožňovat lepší manipulovatelnost, a především operativnost při sběru a svozu bioodpadů.
Rozpočet 2 367 486 Kč, Dotace 2 012 363 Kč.
Nezdenické hřiště pro děti
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí
a mládeže do komunitního života v obci. V rámci projektu se jedná o výstavbu dětského
hřiště se zajímavými herními prvky v prostorách vzdělávacích zařízení v obci Nezdenice.
Rozpočet 566 343 Kč, Dotace 396 000 Kč.
2015
Rozšíření separace a svozu odpadů v obci Nezdenice
Operační program Životní prostředí, výzva č. 64. výzva OPŽP, 4.1 - Zkvalitnění
nakládaní s odpady. Cílem záměru je rozšíření stávajícího sběru separovaných odpadů.
Rozšíření bude provedeno pomocí nádob na separované odpady (papír, plasty, nápojové
kartony, sklo, kovy), které budou rozmístěny na sběrná hnízda. Součástí záměru je i pořízení
kontejneru s vyklápěčem nádob, do kterého se budou odpady ze sběrných nádob vysypávat.
Rozpočet 938 451 Kč, Dotace 779 555 Kč.

Výsadba zeleně v obci Nezdenice
Operační program Životní prostředí, výzva č. 66. výzva OPŽP, 6.5 - Podpora
regenerace urbanizované krajiny. Cílem projektu je revitalizace centrální části koupaliště
a části ulice v obci Nezdenice výsadbou okrasných dřevin, které přispějí k žádoucímu
oživení daných lokalit po stránce estetické, urbanistické, funkční a zejména ekologické.
Výsadbou navržených dřevin vznikne množství úkrytů nejen k hnízdění a obživě drobného
ptactva, hlodavců a užitečného hmyzu, ale zároveň dojde k poskytnutí příjemného prostředí
obyvatelům. Rozpočet 1 340 268 Kč, Dotace 829 433 Kč.
Nezdenické hřiště pro veselejší koupaliště
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí
a mládeže do komunitního života v obci. V rámci projektu se jedná o rekonstrukci dětského
hřiště se zajímavými herními prvky v prostorách koupaliště v obci Nezdenice. Rozpočet
570 069 Kč, Dotace 399 000 Kč.
2016
Cesta za hřištěm aneb smích dětí z Nezdenic je zajištěn
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí
a mládeže do komunitního života v obci. Cílem projektu je vybudování dětského hřiště ve
školní zahradě Základní a mateřské školy v Nezdenicích. Rozpočet 569 991 Kč, Dotace
398 993 Kč.
Nákup zásahových oděvů pro jednotku SDH Nezdenice
Obec Nezdenice získala v roce 2016 z Fondu Zlínského kraje neinvestiční dotaci
ve výši 30 000 Kč na nákup 5 kusů zásahových oděvů pro jednotku SDH Nezdenice. Dotace
byla poskytnuta z Programu 2016 – Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského
kraje na rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje. Dále obec Nezdenice získala v roce
2016 ze státního rozpočtu – kapitoly 314 Ministerstva vnitra účelovou neinvestiční dotaci
(prostřednictvím Zlínského kraje) z rozpočtu Ministerstva vnitra generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru České republiky na výdaje jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí na rok 2016 - dotaci na odbornou přípravu ve výši 2 000 Kč.
Nový sběrný dvůr včetně haly pro techniku
Sběrný dvůr byl vybudován v roce 2016, k 31. 3. 2017 byl zkolaudován a uveden
do provozu. Poskytovatelem dotace bylo Ministerstvo životního prostředí, v rámci
Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 3 „Odpady a materiálové toky,

ekologické

zátěže

a rizika“,

specifický

cíl

3.2 „Zvýšení

podílu

materiálového

a energetického využití odpadů“. Celková částka: 7 393 604,00 Kč, poskytnutá dotace:
6 284 563, 40 Kč, vlastní zdroje: 1 109 040,60 Kč.
Při přezkoumání hospodaření obce Nezdenice za rok 2016 byly zjištěny dle § 10
odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
• podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,51 %,
• podíl závazků na rozpočtu územního celku 5,56 %,
• podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %.
Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři
rozpočtové roky.

2.7.4 Vnější vztahy a vazby
Nezdenice jsou členem MAS Bojkovska, Bojkovsko, sdružení měst a obcí
a Sdružení měst a obcí Východní Moravy. Dále jsou členem Sdružení místních samospráv
České Republiky a Svazu měst a obcí České republiky.
Účelem mikroregionu Bojkovsko je celková podpora zaměstnanosti a v dané
oblasti a podpora cestovního ruchu. Kromě Nezdenic jsou v tomto svazku obce: Bojkovice,
Hostětín, Komňa, Lopeník, Pitín, Rokytnice, Rudice, Šanov, Šumice, Vápenice, Vyškovec,
Záhorovice a Žítková. (MAS Bojkovska, 2018)
V rámci sdružení měst a obcí Východní Moravy se jedná o spolupráci v oblasti
kultury, hospodářství a sociálního rozvoje členských obcí, úsilí o zlepšování životního
prostředí a problémů s tím souvisejících, zřízení regionálního koordinačního a informačního
centra a regionální rozvojové agentury východní Moravy, podpora rozvoje turistiky
a cestovního ruchu v regionu, formování společného postupu samosprávy při prosazování
společných zájmů, koordinace využívání zahraniční pomoci, podpora a garance programu
vzdělávání samosprávných orgánů, spolupráce se sdruženími samospráv i mimo vlastní
region působnosti s důrazem na sousední regiony České republiky a příslušné příhraniční
regiony Slovenské republiky. Kromě Nezdenic do tohoto sdružení patří např. Babice,
Dobrkovice, Všemina, Záhorovice, Žlutava atd. (Sdružení měst a obcí Východní Moravy,
2018)

2.8 Dotazníkové šetření
V rámci vytvoření Programu rozvoje obce Nezdenice bylo vytvořeno dotazníkové
šetření s názvem: Dotazník k realizaci programu rozvoje obce – Obec Nezdenice. Obyvatelé
obce mohli dotazník vyplnit:
• v papírové podobě a následně odevzdat na obecním úřadě obce nebo
• vyplnit elektronicky na stránkách: (Google Formuláře [online]).
Byli osloveni všichni obyvatelé obce, starší 15 let. Celkově v obci žije 738
obyvatel. Dotazník byl distribuován do schránek obyvatel a odkaz na dotazník
v elektronické podobě byl zveřejněn 19. 3. 2018. Ukončení bylo stanoveno na 31. 3. 2018.
Celkem bylo získáno 158 kompletně vyplněných dotazníků, odpovědi byly anonymní.
Dotazník měl celkem 10 otázek, které se vztahovaly k otázkám spokojenosti
obyvatel obce, další 4 otázky byly všeobecné a týkaly se pohlaví, zařazení věku a délce
života v obci. U sedmi otázek mohli respondenti vybírat více než jednu odpověď, případně
mohli hodnotit na škále 1-5. Šest otázek bylo uzavřených a mohli vybírat pouze jednu
odpověď. Jedna otázka byla otevřená, zde mohli respondenti vyjádřit své názory v podobě
připomínek a případných názorů.
V první otázce měli respondenti zvolit, které služby v obci a blízkém okolí
postrádají. Mohli vybrat maximálně 5 odpovědí. Nejčastější odpovědí bylo, že obyvatelům
chybí cukrárna nebo pekárna. Tuto odpověď zvolilo 42 dotázaných (30,9 %). Další velmi
častou odpovědí byla kultura a trávení volného času. Tuto odpověď vybralo 39 obyvatel
(28,7 %). Následovaly bankovní služby, které postrádá 37 obyvatel (27,2 %). V odpovědi
jiné, mohli vypsat služby, které obyvatelům v obci chybí a nejsou zahrnuty v uvedeném
výčtu služeb. Téměř 12 % obyvatel zde uvedlo, že jsou v obci Nezdenice spokojení a nic jim
nechybí. Oslovení respondenti chtějí ponechat poštu (3,7 %) a postrádají v obci zubního
lékaře (2,2 %). Jako další potřebné služby jsou uvedeny: zřízení bankomatu, oprava hřiště
„školka“, zřízení asfaltové cesty k novostavbám, zabezpečit vlakové nástupiště nebo
zabezpečení dopravního spojení obecní úřad – poliklinika.

Tabulka 5: Hodnocení služeb
Lékařské služby

16

11,8 %

Lékárna

2

1,5 %

Obchody

20

14,7 %

Doprava

10

7,4 %

Veřejná doprava

8

5,9 %

Restaurace

18

13,2 %

Cukrárna, pekárna

42

30,9 %

Sport a relaxace (hřiště, koupání,
masáže apod.)

14

10,3 %

Pošta

10

7,4 %

Sociální služby

4

2,9 %

Bankovní služby

37

27,2 %

Kultura a trávení volného času

39

28,7 %

Motoristické služby (autoservis,
benzínová pumpa apod.)

6

4,4 %

Inženýrské sítě a pozemky pro
výstavbu

25

18,4 %

Sběrný dvůr a jiné nakládání
s odpady

1

0,7 %

Zdroj: vlastní zpracování
Druhá otázka se týkala spokojenosti s nakládáním s odpady v obci. Zde měli
oslovení respondenti jednotlivé odpovědi oznámkovat jako ve škole (1 - nejlépe hodnocená,
5 nejhůře hodnocená). U všech možností svozu TKO (tuhý komunální odpad), svozu
plastového odpadu a dále možností kontejnerů na papír, kontejnerů na sklo, svozu
nebezpečného odpadu, svozu velkoobjemového odpadu a svozu bioodpadu hodnotili
obyvatelé Nezdenic převážně číslem 1 (spokojeni).
Ve třetí otázce bylo cílem zjistit, zda se obyvatelé Nezdenic cítí v obci bezpečně.
Více než 64 % respondentů se v obci cítí bezpečně, naopak bezpečně se zde necítí 35,9 %
obyvatel. Ti obyvatelé, kteří zvolili tuto odpověď, mohli vybrat z jakého je to důvodu.
Výsledky jsou přehledně zobrazeny v grafu níže.

Graf 9: Vyjádření míry bezpečnosti

Zdroj: vlastní zpracování
Respondenti se v obci necítí bezpečně především z důvodu nedodržování rychlosti
jízdy vozidel v obci. Tuto odpověď zvolilo 41 obyvatel (58,6 %). Další velmi častou
odpovědí byl vandalismus v obci – 31 obyvatel (47,3 %), následuje nevhodné chování
mladistvých, kdy se na těchto odpovědích shodlo 23 obyvatel (tedy 32,9 %), nebezpeční při
přecházení silnic zvolilo 22 respondentů (31,4 %). Dále obyvatelům Nezdenic nevyhovují
volně pobíhající psi, kdy tento problém označilo 19 respondentů (27,1 %) a výskyt
problémových osob, jako jsou bezdomovci, opilci atd.). Tuto odpověď zvolilo 17 obyvatel.
K dalším problémům patří nedostatečné pouliční osvětlení, trestní činnost mladistvých,
obavy o majetek a nedostatečná činnost policie.
V další otázce měli obyvatelé obce oznámkovat jednotlivé oblasti jako ve škole.
Dané oblasti se týkaly například životního prostředí, celkového vzhledu obce, bezpečnosti,
bezbariérovosti, péče o seniory, mezilidských vztahů atd. V každé oblasti převažovalo
hodnocení 1 nebo 2. Vyšší počet obyvatel ale také zvolilo hodnocení 5 a to především
u pracovních příležitostí v obci, mezilidských vztahů a u bezbariérovosti obce.

Tabulka 6: Hodnocení života v obci
1

2

3

4

5

Životní prostředí

77

54

17

6

0

Nakládání s odpady, recyklace, třídění

96

44

10

2

0

Množství a kvalita zeleně v obci

76

50

15

7

4

Celkový vzhled obce

46

73

18

11

4

Bezpečnost v obci

70

41

24

8

7

Bezbariérovost obce

37

57

25

14

10

Spoje hromadné dopravy do měst a okolí

61

54

23

8

6

Pracovní příležitosti v obci a okolí

24

50

39

15

13

Příležitosti pro podnikání v obci

29

43

29

27

8

Dostupnost a kvalita zdravotní péče

31

53

46

14

6

Péče o seniory

68

52

15

5

2

Úroveň kulturního vyžití

49

44

36

16

6

Mezilidské vztahy

20

66

40

13

11

Možnosti nakupování

27

50

34

32

6

Fungování a komunikace obecního úřadu s občany.

101

27

9

12

4

Podpora zájmových organizací a spolků

76

36

17

8

2

Kvalita vzdělávání v MŠ

58

43

21

7

3

Kvalita vzdělávání v ZŠ

66

38

13

10

3

Zdroj: vlastní zpracování
Šestá otázka se týkala příležitostí pro aktivní sportovní a kulturní vyžití. Zde mohli
respondenti vybrat pouze jednu odpověď. Z grafu uvedeného níže je zřejmé, že odpověď
ano nebo spíše ano zvolilo více než 84 % obyvatel, kteří dotazník vyplnili.

Graf 10: Spokojenost s aktivním sportovním a kulturním vyžitím

Zdroj: vlastní zpracování
Další otázka se týkala zařízení pro volný čas. Obyvatelé Nezdenic měli zaškrtnou
maximálně 5 zařízení, které jim v obci nejvíce chybí. Osloveným respondentům nejvíce
chybí lavičky, tuto odpověď zvolilo 67 respondentů (43,5 %)a denní cukrárnu nebo kavárnu
postrádá 29,9 % obyvatel Nezdenic. Podrobnější výsledky jsou popsány v tabulce níže.
U odpovědi „jiné“ respondenti vyjádřili spokojenost s obcí, případně navrhují případné
změny, například: obnovu lyžařského vleku, zrekonstruování koupaliště, klub pro seniory.
Tabulka 7: Vyjádření k absenci zařízeních pro volný čas
Volně přístupná víceúčelová hřiště pro různé druhy sportů

37

24,0 %

Veřejná prostranství pro setkávání lidí

30

19,5 %

Více laviček

67

43,5 %

Klubovna – pro zájmové kroužky dětí a mládeže, seniorů a dalších

40

26,0 %

Vyhrazená místa pro venčení psů

28

18,2 %

Tenisové kurty

13

8,4 %

Fotbalové hřiště

1

0,6 %

Denní cukrárna, kavárna

46

29,9 %

Turistické trasy a naučné stezky v okolí obce

24

15,6 %

Cyklostezky a jejich propojení

28

18,2 %

Nic, současný stav je vyhovující

26

16,9 %

Zdroj: vlastní zpracování

Osmá otázka se týkala kulturních akcí a aktivit. Cílem bylo zjistit, kterých aktivit
by se mělo v obci konat více. Osloveným respondentům nejvíce chybí koncerty
a vystoupení, setkání seniorů a akce pro seniory, divadelní přestavení nebo akce pro děti
a mládež. Následující tabulka zobrazuje podrobnější výsledky. V odpovědi jiné opět občané
vyjádřili spokojenost s pořádáním kulturních akcí v obci. Zazněly zde připomínky,
například: sportovní kroužky pro děti a akce pro děti by měly být převážně o víkendu.
Tabulka 8: Vyjádření k absenci kulturních akcí
Akce pro děti a mládež

30

22,6 %

Koncerty a vystoupení

48

36,1 %

Karnevaly, zábavy a plesy

27

20,3 %

Divadelní představení

39

29,3 %

Výstavy

9

6,8 %

Sportovní utkání

14

10,5 %

Slavnosti (letní, Vánoční, májové a podobně)

26

19,5 %

Trhy a jarmarky

24

18,0 %

Setkání seniorů a akce pro seniory

35

26,3 %

Zdroj: vlastní zpracování
Pokud by měli obyvatelé obce Nezdenice k dispozici finanční prostředky obce,
nejčastěji by je věnovali na opravu místních chodníků a komunikací, dobudování nebo
rekonstrukci technické infrastruktury případně rekonstrukci veřejného osvětlení. Přehled
jednotlivých možností financování jsou uvedeny v tabulce níže. V možnosti jiné zde byly
připomínky, např. vybudování nových cest – Čtvrtky, Ke Mlýnu, U Vody, pořízení nového
hasičského auta, zákaz parkování vozidel na chodnících, zbudování venkovního
víceúčelového hřiště aj. Obyvatelé Nezdenic jsou ale převážně v obci spokojeni.

Tabulka 9: Vyjádření občanů, jak by vynaložili prostředky obce
Zlepšení podmínek pro podnikání

12

8,1 %

Podpora bytové výstavby

33

22,3 %

Dobudování nebo rekonstrukce technické infrastruktury

49

33,1 %

Oprava místních chodníků a komunikaci

106

71,6 %

Rekonstrukce budov pro společné a kulturní akce

36

24,3 %

Větší podpora kulturních a společenských událostí v obci

29

19,6 %

Péče o veřejnou zeleň a životní prostřední v obci a okolí

34

23,0 %

Opravy památek v obci

13

8,8 %

Rekonstrukce veřejného osvětlení

48

32,4 %

Zvýšení bezpečnosti (vybudování kamerového systému v obci)

27

18,2 %

Zdroj: vlastní zpracování
Poslední otázka byla otevřená a respondenti zde měli prostor pro připomínky,
náměty a názory. Odpovědi se týkaly především:
• rekonstrukce místních komunikací a chodníků,
• kompletního dobudování kanalizace v obci,
• dořešení budovy pošty a zachování služeb v obci,
• vybudování parkoviště u školy a obecního úřadu,
• vybavení hasičské zbrojnice včetně vozidla,
• obnovení sjezdovky.
Z hlediska doplňujících otázek respondentů bylo 53,8 % žen a 46,2 % mužů. Více
než 50 % obyvatel, kteří dotazník vyplnili byli zaměstnanci, následovali senioři
a živnostníci.

Graf 11: Podíl respondentů dle

Zdroj: vlastní zpracování
Z pohledu věkové struktury bylo nejvíce respondentů ve věku 25-49 let. Další velmi
častou věkovou skupinou byli senioři nad 65 let. Podrobnější výsledky jsou zobrazeny
v grafu níže.
Graf 12: Věková struktura respondentů

Zdroj: vlastní zpracování
Téměř 60 % respondentů, kteří se o program rozvoje obce zajímali, byli obyvatelé,
kteří zde žijí od narození. Více než 36 % obyvatel zde žije déle než 5 let.

2.9 Východiska pro návrhovou část – SWOT analýza
SWOT analýza je shrnutí celé analytické části, snaží se celkově zaznamenat silné
stránky obce, ale i problémy a bariéry. Zároveň se zaměřuje na vnější vlivy, které působí
jednak jako příležitosti, které by obec měla využit, ale i hrozby. Do SWOT analýzy byly
zapracovány i náměty a připomínky obyvatel obce Nezdenice.

Tabulka 10: SWOT analýza
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

• výborná poloha obce vůči okolním
významným městům
• vydaný územní plán podle zákona
č. 183/2006 Sb.
• zavedený kulturní život a akce
v obci
• dobudovaná technická
infrastruktura
• existence mateřské školy a I.
Stupně ZŠ
• spolková činnost
• dětské a přírodní hřiště, koupaliště
• existence nového sběrného dvora
• vybudovaný systém
protipovodňové ochrany
• zrekonstruovaný místní rozhlas
• udržování tradic a zvyklostí
• nízký podíl sociálně slabých občanů
• vybudovaná jednotná kanalizace
• vybudovaná cyklostezka
• dostatečná četnost autobusových
a vlakových spojů
• dopravní spojení na Slovensko
• přírodně i kulturně atraktivní
poloha
• přítomnost kulturního zařízení
• zachovalá okolní příroda, lesy

• absence kvalitní zázemí pro
sportovní a kulturní akce
• zastaralé a neúsporné veřejné
osvětlení
• špatný stav chodníků a místních
komunikací
• absence zeleně a laviček na
veřejném prostranství
• nedostatečné turistické značení
v obci
• absence odpočivadel pro turisty
• nízká ekonomická aktivita
• nedostatek pracovních příležitostí
• absence ubytovacích kapacit
a drobných služeb
• časté spalování nevhodného
materiálu obyvateli v lokálních
topeništích
• absence lávky pro pěší přes řeku
Olšavu
• chátrající budova pošty
• zadluženost obce
• nedostatek stavebních parcel

PŘÍLEŽITOSTI
•
•

nové možnosti čerpání dotací v novém

•

změny legislativy

programovém období EU

•

implementace GDPR

spolupráce s okolními obcemi v rámci

•

úbytek dotačních příležitostí

mikroregionu Bojkovsko
•

podpora cestovního ruchu v rámci
MAS

•

HROZBY

možnost přeshraniční spolupráce
Zdroj: Vlastní zpracování

3 NÁVRHOVÁ ČÁST
3.1 Vize obce
Vzhledem k velikosti obce bude návrhová část sestávat z:
• vize,
• strategických cílů,
• prioritních os,
• opatřeních – projektech.
Vize reflektuje priority, dlouhodobý obraz a představy o budoucnosti obce
a nastiňuje možnosti její zlepšování, které by mělo být dosaženo realizací strategických cílů,
priorit a následných aktivit v podobě navržených projektů. Jedná se tedy o stav, ve kterém
by se v daném časovém horizontu měla obec nacházet a představuje budoucí směřování
obce. Vize časově přesahuje strategický plán, měla by zajišťovat rozvoj obce i pro
následující období.
Pro naplňování vize jsou stanoveny dílčí prioritní oblasti, v rámci, kterých, jsou
stanoveny programové cíle na období 2018-2024. Způsob dosažení programových cílů je
následně podrobněji rozepsán včetně uvedení příkladů konkrétních opatření, aktivit nebo
projektů, které vedou k naplňování těchto cílů a které má obec zájem v příštím období
uskutečnit.
Vize rozvoje obce Nezdenice vychází z provedených analytických šetření,
rozhovorů s občany, dotazníkového šetření, názorů zastupitelů obce a odráží také současný
stav. Vize obce Nezdenice je základním východiskem pro směřování obce v příštím období:
Nezdenice jsou čistou, atraktivní a bezpečnou obcí,
dostatečně vybavenou, obklopenou krásným přírodním prostředím a zajišťující svým
občanům kvalitní podmínky pro život
Přičemž tuto vizi chápeme následovně:
• Čistá, atraktivní a bezpečná obec – v obci je zajištěna bezpečnost občanů
jak při pohybu v obci, tak při možných živelných katastrofách, obec je
udržovaná a čistá, jak ve svém vzhledu, tak v oblasti zdravého životního
prostředí.

• Dostatečně vybavená obec obklopena přírodou – v obci je zajištěna
základní vybavenost na úrovni malé obce, jako je obchod, pošta, obecní úřad
a lékař. Obec nejen že je obklopena krásnou přírodou Bílých Karpat, ale i ve
svém intravilánu nabízí rozsáhlý přírodní areál – zatopený lom s přilehlým
lesíkem.
• Kvalitní podmínky pro život občanů – občané v obci nalézají fungující
kulturní, společenský i sportovní život.
Na základě provedených analýz, výsledků dotazníkového šetření a SWOT analýzy
a v souladu se stanovenou vizí, byly stanoveny tři strategické cíle:
• SC 1: Kvalita života v obci
• SC 2: Dopravní, technická infrastruktura a bezpečnost v obci
• SC 3: Čistá a atraktivní obec
Pro jednotlivé strategické cíle byly stanoveny prioritní osy a priority. Ty stanovují,
čeho chce obec dosáhnout realizací strategického plánu. Jsou stanoveny na základě
definovaných problémů a vyjadřují žádoucí stav obce, kterého by mělo být dosaženo.
Strategické cíle jsou v souladu s vizí a vzájemně se doplňují. Každá priorita se následně
dělila na jednotlivé aktivity, které mají své označení (investiční a neinvestiční aktivita)
a číslo etapy.
Tabulka 11: Strategické cíle pro obec Nezdenice
Prioritní osa

SC

1.1 Podpora místních spolků a sdružení
1.2 Rozšíření služeb v obci
SC 1 KVALITA ŽIVOTA
V OBCI

1.3 Podpora bydlení
1.4 Rozvoj kultury
1.5 Podpora volnočasových aktivit
1.6 Podpora zdravotnictví
1.7 Podpora televizního vysílání

SC 2 DOPRAVNÍ,
TECHNICKÁ
INFRASTRUKTURA
A BEZPEČNOST V OBCI
SC 3 ČISTÁ
A ATRAKTIVNÍ OBEC
Zdroj: Vlastní zpracování

2.1 Podpora bezpečnosti občanů
2.2 Bezpečnost při povodních
3.1 Veřejné prostranství a životní prostředí, cestovní ruch

SC 1: Kvalita života v obci
V současné době jsou obyvatelé Nezdenic aktivní a podílí se na záležitostech obce.
V obci jsou podporovány místní spolky, ke kterým patří například: Sbor dobrovolných
hasičů Nezdenice, TJ Sokol, který má fotbalový a turistický oddíl. Z dotazníkového šetření
vyplývá, že by spolky mohly být aktivnější a pořádat více kulturních akcí, např. pro děti.
Hendikepem pro pořádání venkovních akcí je chátrající areál zvaný „Školka“, který obec
nedávno převzala z dlouholetého majetku TJ Sokol Nezdenice a má v plánu tento areál
zrekonstruovat. Pro vnitřní aktivity a kulturní akce se využívá kulturní zařízení obce, které
si také zasluhuje po letech užívání rekonstrukci. Obec jednotlivé spolky, jmenujme ještě
Honební společenstvo, Český svaz včelařů, soubor Nezdeňánek a Nezdenské tetičky,
finančně podporuje, nakupuje potřebný materiál a podporuje místní knihovnu. Snaží se
o zapojení mládeže do komunitního života obce.
Jak vyplynulo z dotazníkového šetření, obyvatelé jsou vzhledem k velikosti obce
s nabízenými službami spokojení. Chybí jim pouze možnosti rozšíření kultury a trávení
volného času, odkup a rekonstrukce budovy pošty.
V obci jsou podporovány volnočasové aktivity a jsou pořádány sportovní akce.
Obec disponuje sportovní halou pro vnitřní využití (včetně fitcentra, suny a lezecké stěny),
pro venkovní aktivity slouží nové dětské a přírodní hřiště, které bude vedení obce postupně
doplňovat hřiště o další prvky, např. venkovní posilovací stroje Obec řeší vybudování
venkovního posezení na koupališti, rekonstrukci koupaliště a výstavbu víceúčelového hřiště.

Tabulka 12: Strategický cíl 1
Strateg
ický cíl

Prioritní osa

Priorita

Typ
a číslo
etapy

Aktivita

Indi
káto
r

1.1 Podpora
místních spolků
a sdružení

Spolky

IA 1.1.1

Pravidelná participace na
kulturních akcích

1.1.
1

IA 1.2.1

Odkup budovy pošty

IA 1.2.2

Rekonstrukce objektu budovy
pošty

1.2 Rozšíření služeb
v obci

Pošta

1.3 Podpora bydlení

Územn
í rozvoj

IA 1.3.1

Aktualizace územního plánu

1.3.
1

Inform
ovanost
občanů

IA 1.4.1

Pravidelné vydávání Zpravodaje
obce Nezdenice

1.4.
1

IA 1.4.2

Rekonstrukce sportovně
kulturního areálu "Školka"

IA 1.4.3

Rekonstrukce kulturního zařízení
včetně kuchyně

1.4.
2
1.4.
3

IA 1.5.1

Rekonstrukce koupaliště včetně
bazénu a čističky bazénové vody

IA 1.5.2

Výstavba víceúčelového hřiště

IA 1.5.3

Vybudování venkovního posezení
na koupališti

IA 1.7.1

Nákup nových TV programů do
kabelové televize

1.4 Rozvoj kultury
SC 1

Rekons
trukce

1.5 Podpora
volnočasových
aktivit

1.6 Podpora
televizního vysílání

Sport

Moder
ní
kabelo
vá
televize

1.2.
1

1.5.
1
1.5.
2

1.7.
1

Zdroj: vlastní zpracování

SC 2 – Dopravní, technická infrastruktura a bezpečnost v obci
Zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury a bezpečnost v obci hraje klíčovou
roli v budoucím sociálním, ekonomickém a enviromentálním rozvoji Nezdenic. Je to také
způsobeno každodenním dojížděním obyvatel Nezdenic do zaměstnání a škol. Podpora
bezpečnosti občanů zahrnuje dopravu, osvětlení a jednotky bezpečnosti.
Mezi hlavní priority v obci patří průběžná údržba a rekonstrukce úseků místních
komunikací a rekonstrukce chodníků. Tyto projekty je vhodné propojit s připravovanou
rekonstrukcí veřejného osvětlení, u kterého bude potřeba také výměna staré a havarijní
kabeláže. Plánovaná je také výstavba odstavných ploch pro osobní automobily, především
u obecního úřadu a školy. Významným počinem k dopravní bezpečnosti bude výstavba

lávky pro pěší přes řeku Olšavu. V současné době obě strany obce, které dělí řeka Olšava,
spojuje pouze jediný silniční most, který je úzký s absencí chodníků.
Podpora bezpečnosti je zabezpečena jednotkami bezpečnosti (nákup hasičské
techniky) a rekonstrukcí veřejného osvětlení v celé obci, s cílem zvýšení jeho efektivity
a snížení provozních nákladů. Z hlediska bezpečnosti při povodních se jedná o vodní toky –
především revitalizace potůčků v ulice „Spodní díly.“
Tabulka 13: Strategický cíl 2
Strategi
cký cíl

Prioritní osa

Typ
a číslo
etapy

Aktivita

IA 2.1.1

Rekonstrukce místí komunikace
„Traktorka“

IA 2.1.2

Rekonstrukce místí komunikace
„Čtvrtky“

IA 2.1.3

Rekonstrukce místí komunikace
„U Mlýna“

IA 2.1.4

Rekonstrukce místí komunikace
„Díly“

IA 2.1.5

Rekonstrukce místí komunikace
„Ulička Školní“

IA 2.1.6

Rekonstrukce místí komunikace
„Drahy“

IA 2.1.7

Rekonstrukce místí komunikace „Ke
Kyselce“

IA 2.1.8

Výstavba odstavné plochy pro osobní
automobily u obecního úřadu

IA 2.1.9

Výstavba odstavné plochy pro osobní
automobily u školy

IA 2.1.10

Výstavba lávky pro pěší přes řeku
Olšavu

Jednotky
bezpečnosti

IA 2.1.11

Nákup hasičské techniky

Osvětlení

IA 2.1.12

Rekonstrukce veřejného osvětlení
v celé obci

Vodní toky

IA 2.2.1

Revitalizace potůčku v ulici "Spodní
díly"

Priorita

Doprava

SC 2

2.1 Podpora
bezpečnosti
občanů

2.2 Bezpečnost
při povodních

Zdroj: Vlastní zpracování

Indik
átor

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.1
1

2.2.1

SC 3 – Čistá a atraktivní obec
Obec Nezdenice chce být zdravou a atraktivní obcí. Zaměří se na úpravu veřejného
prostranství, vysázeného zelení a doplněno lavičkami. V rámci veřejného prostranství se
zpracují projekty na jejich revitalizaci, a to především v částech U Fary, U Koupaliště a před
Obecním úřadem. V obci je zaměřena pozornost na nebezpečné stromy, v plánu je úprava
areálu Skaly, kde obec plánuje vybudování lesoparku a naučné stezky, bude vysázen nový
ovocný sad. Vedení obce chce zavést motivační program na třídění odpadů, konkrétně pro
komoditu plasty.
Na hřbitově budou dobudovány chodníky, proběhne rekonstrukce hřbitovní zdi,
výsadba zeleně, zpevnění a výsadba svahu u kontejneru.
Z hlediska cestovního ruchu budou v obci Nezdenice 3 nová odpočivadla pro
turisty a kvalitní orientační systém v obci bude zajištěn zhotovením 5 kusů informačních
a turistických tabulí.
Pro oblast turistického ruchu je velkou výhodou kvalita přírodního prostředí, jak
v přímo v obci, tak i existencí chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Ta je oceňována jak
obyvateli obce, tak jejími návštěvníky a je zde prostor pro rozvoj tohoto potenciálu. Naopak,
jak vyplývá z dotazníkového šetření, občané si v době topné sezony stěžují na zhoršenou
kvalitu ovzduší v obci.

Tabulka 14: Strategický cíl 3
Strategick
ý cíl

Prioritní osa

Priorita

Veřejné
prostranst
ví

Lesy
a sady

SC 3

3.1 Veřejné
prostranství
a životní
prostranství,
cestovní ruch

Hřbitov

Turistick
ý ruch

Zdroj: vlastní zpracování

Typ
a číslo
etapy

Aktivita

IA 3.1.1

Zpracování projektů na úpravu
a výsadbu

IA 3.1.2

Revitalizace veřejného
prostranství „U Fary“

IA 3.1.3

Revitalizace veřejného
prostranství „U Koupaliště“

IA 3.1.4

Revitalizace veřejného
prostranství „Před Obecním
úřadem“

IA 3.1.5

Vybudování lesoparku a naučné
stezky v areálu „Skala“

IA 3.1.6

Odstranění nebezpečných
stromů a výsadba nových

IA 3.1.7

Odstranění nebezpečných
stromů „U Hřbitova“

IA 3.1.8

Odstranění nebezpečných
stromů „Na Koupališti“

IA 3.1.9

Výsadba ovocného sadu za
koupalištěm

IA
3.1.10

Zavedení motivačního programu
pro třídění plastů

IA
3.1.11

Dobudování chodníků

IA
3.1.12

Rekonstrukce hřbitovní zdi

IA
3.1.13

Zpevnění a výsadba svahu
u kontejneru

IA
3.1.14

Výsadba zeleně

IA
3.1.15

Výstavba 3 ks odpočivadel pro
turisty

IA
3.1.16

Vybudování orientačního
systému v obci a 5 ks
informačních a turistických
tabulí

IA
3.1.17

Výroba propagačních materiálů
obce

Indi
káto
r

3.1.1
.
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8

4 KARTY INDIKÁTORŮ, MONITORING
A FINANCOVÁNÍ
Karty indikátorů
Vysvětlivky ke kartám indikátorů
Strategický cíl:

Cíl definovaný v programu rozvoje obce Nezdenice

Prioritní osa:

Prioritní osa definovaná v programu rozvoje obce Nezdenice

Název indikátoru:

Indikátory programu rozvoje obce Nezdenice

Měrná jednotka:

Jednotka, podle které jsou měřeny jednotlivé indikátory

Optimální směr – Optimální směr by měl odpovídat tendenci hodnoty indikátoru,
ke které by mělo dojít splněním jednotlivých opatření a úkolů strategického programového
dokumentu obce Nezdenice. Optimální směr vychází z diskusí představitelů obce
a dotazníkových šetření. K jednotlivým směrům vývoje byly přiřazovány následující
symboly:
↑ rostoucí tendence
↓ klesající tendence
╧ nepoklesnout pod stanovenou mez
╤ nepřekročit stanovenou mez
↔ udržet stávající hodnotu
A/N splněno/nesplněno
Monitorovat indikátor bude pouze monitorován
Garant za naplnění měřítka a cíle: Garanti jsou zaměstnanci OÚ Nezdenice, členové
Rady obce Nezdenice, starosta, případně další pověřené osoby, které odpovídají za dosažení
cílové hodnoty indikátoru a za plnění cíle SPD Nezdenice.
Roky: Termín splnění indikátoru.
Plán: Naplánované cílové hodnoty indikátorů po spěšné realizaci prioritní osy.
Skutečnost: Reálné hodnoty indikátorů dosažené podle skutečnosti.
Popis měřítka: Širší kontext významnosti indikátoru z hlediska střednědobého
a dlouhodobého socioekonomického rozvoje obce.
Perioda vyhodnocování měřítka – Uvedení časového intervalu, v jakém bude
pravidelně prováděno vyhodnocení jednotlivých indikátorů.
Zdroj financování: Uveden dotační titul, subjekt podpory nebo obecně rozpočet, ze
kterého bude akce financována.

Strategický cíl:

SC1: Kvalita života v obci

Prioritní osa:

1.2. Rozšíření služeb v obci

Indikátor:

1.2.1.

Název:

Rekonstrukce objektu budovy pošty

Měrná jednotka:

Počet rekonstruovaných objektů obce

Optimální směr:

╧

Garant za naplnění měřítka a cíle

Starosta, Zastupitelstvo obce

Současný stav

Plán

Rok dosažení

0

1

2024

Popis měřítka:

Objekt pošty vyžaduje rekonstrukci. Navíc prostory je vhodné
využít pro sjednocení dalších služeb v obci.

Perioda
vyhodnocování
měřítka:

1x/rok

Zdroj financování:

Obecní rozpočet, Zlínský kraj, Operační program životní
prostředí

Strategický cíl:

SC1: Kvalita života v obci

Prioritní osa:

1.3. Podpora bydlení

Indikátor:

1.3.1.

Název:

Aktualizace územního plánu

Měrná jednotka:

Existence aktualizovaného územního plánu
obce

Optimální směr:

╧

Garant za naplnění měřítka a cíle

Zastupitelstvo

Současný stav

Plán

Rok dosažení

0

1

2024

Popis měřítka:

Územní plán je základním dokumentem pro rozvoj obce, jejímž
cílem je racionální využití prostorového a funkčního uspořádání
obce. Obec v tuto chvíli disponuje územním plánem, avšak je
nutné jej aktualizovat.

Perioda
vyhodnocování
měřítka:

1x/rok

Zdroj financování:

Obecní rozpočet, Zlínský kraj, Ministerstvo pro místní rozvoj,
Integrovaný regionální operační program

Strategický cíl:

SC1: Kvalita života v obci

Prioritní osa:

1.4. Rozvoj kultury

Indikátor:

1.4.2.

Název:

Rekonstrukce sportovně kulturního
areálu „Školka“

Měrná jednotka:

Počet rekonstruovaných objektů obce

Optimální směr:

╧

Garant za naplnění měřítka a cíle

Zastupitelstvo

Současný stav

Plán

Rok dosažení

0

1

2024

Popis měřítka:

Sportovní a kulturní aktivity přispívají k zdravému životnímu
stylu, hrají významnou roli v rozvoji komunitního života
i sociálních vztahů mezi obyvateli. Zároveň tvorba podmínek pro
rozvoj těchto aktivit přispívá k prevenci sociálně patologických
jevů.

Perioda
vyhodnocování
měřítka:

1x/rok

Zdroj financování:

Zlínský kraj, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo
školství a tělovýchovy, Ministerstvo kultury

Strategický cíl:
Prioritní osa:
Indikátor:
Název:
Měrná jednotka:
Optimální směr:
Garant za naplnění měřítka a cíle

SC1: Kvalita života v obci
1.4. Rozvoj kultury
1.4.3.
Rekonstrukce kulturního zařízení
včetně kuchyně
Počet rekonstruovaných objektů obce
╧
Zastupitelstvo

Současný stav

Plán

Rok dosažení

0

1

2024

Popis měřítka:

Kulturní aktivity přispívají k udržování tradic, tvorbě pospolitosti
v obci, hrají významnou roli v rozvoji komunitního života
i sociálních vztahů mezi obyvateli.

Perioda
vyhodnocování
měřítka:

1x/rok

Zdroj financování:

Zlínský kraj, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo kultury

Strategický cíl:
Prioritní osa:
Indikátor:
Název:
Měrná jednotka:
Optimální směr:
Garant za naplnění měřítka a cíle

SC1: Kvalita života v obci
1.5. Sport
1.5.1.
Rekonstrukce koupaliště včetně bazénu
a čističky bazénové vody
Počet rekonstruovaných sportovních
zařízení obce
╧
Zastupitelstvo

Současný stav

Plán

Rok dosažení

0

1

2024

Popis měřítka:

Sportovní a relaxační aktivity přispívají ke zdravému životnímu
stylu a hrají významnou roli v rozvoji vztahů mezi obyvateli.
K rozvoji uvedených aktivit je ale potřebná kvalitní a dostatečně
kapacitní infrastruktura, která umožní daný rozvoj aktivit
obyvatel.

Perioda
vyhodnocování
měřítka:

1x/rok

Zdroj financování:

Zlínský kraj, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo
školství a tělovýchovy

Strategický cíl:
Prioritní osa:
Indikátor:
Název:
Měrná jednotka:
Optimální směr:
Garant za naplnění měřítka a cíle

SC1: Kvalita života v obci
1.5. Sport
1.5.2.
Výstavba víceúčelového hřiště
Počet realizovaných investičních projektů
pro sport
╧
Zastupitelstvo

Současný stav

Plán

Rok dosažení

0

1

2024

Popis měřítka:

Sportovní aktivity přispívají ke zdravému životnímu stylu a hrají
významnou roli v rozvoji vztahů mezi obyvateli. K rozvoji
sportovních aktivit je ale potřebná kvalitní a dostatečně kapacitní
infrastruktura, která umožní daný rozvoj aktivit obyvatel.

Perioda
vyhodnocování
měřítka:

1x/rok

Zdroj financování:

Zlínský kraj, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo
školství a tělovýchovy

Strategický cíl:

SC2: Dopravní, technická
infrastruktura a bezpečnost v obci

Prioritní osa:

2.1. Podpora bezpečnosti občanů

Indikátor:

2.1.1.

Měrná jednotka:

Rekonstrukce místní komunikace
„Traktorka“
m2

Optimální směr:

╧

Garant za naplnění měřítka a cíle

Zastupitelstvo

Název:

Současný stav

Plán

Rok dosažení

0

500

2024

Popis měřítka:

Indikátor vyjadřuje velikost rekonstruované plochy místních
komunikací

Perioda
vyhodnocování
měřítka:

1x/rok

Zdroj financování:

Zlínský kraj, Ministerstvo pro místní rozvoj, Integrovaný
regionální operační program, MAS, Státní fond dopravní
infrastruktury

Strategický cíl:

SC2: Dopravní, technická
infrastruktura a bezpečnost v obci

Prioritní osa:

2.1. Podpora bezpečnosti občanů

Indikátor:

2.1.2.

Název:

Rekonstrukce místní komunikace
„Čtvrtky“

Měrná jednotka:

m2

Optimální směr:

╧

Garant za naplnění měřítka a cíle

Zastupitelstvo

Současný stav

Plán

Rok dosažení

0

700

2024

Popis měřítka:

Indikátor vyjadřuje velikost rekonstruované plochy místních
komunikací

Perioda
vyhodnocování
měřítka:

1x/rok

Zdroj financování:

Zlínský kraj, Ministerstvo pro místní rozvoj, Integrovaný
regionální operační program, MAS, Státní fond dopravní
infrastruktury

Strategický cíl:

SC2: Dopravní, technická
infrastruktura a bezpečnost v obci

Prioritní osa:

2.1. Podpora bezpečnosti občanů

Indikátor:

2.1.3.

Měrná jednotka:

Rekonstrukce místní komunikace
„U Mlýna“
m2

Optimální směr:

╧

Garant za naplnění měřítka a cíle

Zastupitelstvo

Název:

Současný stav

Plán

Rok dosažení

0

850

2024

Popis měřítka:

Indikátor vyjadřuje velikost rekonstruované plochy místních
komunikací

Perioda
vyhodnocování
měřítka:

1x/rok

Zdroj financování:

Zlínský kraj, Ministerstvo pro místní rozvoj, Integrovaný
regionální operační program, MAS, Státní fond dopravní
infrastruktury

Strategický cíl:

SC2: Dopravní, technická
infrastruktura a bezpečnost v obci

Prioritní osa:

2.1. Podpora bezpečnosti občanů

Indikátor:

2.1.4.

Název:

Rekonstrukce chodníku „Díly“

Měrná jednotka:

m2

Optimální směr:

╧

Garant za naplnění měřítka a cíle

Zastupitelstvo

Současný stav

Plán

Rok dosažení

0

400

2024

Popis měřítka:

Indikátor vyjadřuje velikost rekonstruované plochy chodníků

Perioda
vyhodnocování
měřítka:

1x/rok

Zdroj financování:

Zlínský kraj, Ministerstvo pro místní rozvoj, Integrovaný
regionální operační program, MAS, Státní fond dopravní
infrastruktury

Strategický cíl:

SC2: Dopravní, technická
infrastruktura a bezpečnost v obci

Prioritní osa:

2.1. Podpora bezpečnosti občanů

Indikátor:

2.1.5.

Název:

Rekonstrukce chodníku „Ulice Školní“

Měrná jednotka:

m2

Optimální směr:

╧

Garant za naplnění měřítka a cíle

Zastupitelstvo

Současný stav

Plán

Rok dosažení

0

350

2024

Popis měřítka:

Indikátor vyjadřuje velikost rekonstruované plochy chodníků

Perioda
vyhodnocování
měřítka:

1x/rok

Zdroj financování:

Zlínský kraj, Ministerstvo pro místní rozvoj, Integrovaný
regionální operační program, MAS, Státní fond dopravní
infrastruktury

Strategický cíl:

SC2: Dopravní, technická
infrastruktura a bezpečnost v obci

Prioritní osa:

2.1. Podpora bezpečnosti občanů

Indikátor:

2.1.6.

Název:

Rekonstrukce chodníku „Drahy“

Měrná jednotka:

m2

Optimální směr:

╧

Garant za naplnění měřítka a cíle

Zastupitelstvo

Současný stav

Plán

Rok dosažení

0

400

2024

Popis měřítka:

Indikátor vyjadřuje velikost rekonstruované plochy chodníků

Perioda
vyhodnocování
měřítka:

1x/rok

Zdroj financování:

Zlínský kraj, Ministerstvo pro místní rozvoj, Integrovaný
regionální operační program, MAS, Státní fond dopravní
infrastruktury

Strategický cíl:

SC2: Dopravní, technická
infrastruktura a bezpečnost v obci

Prioritní osa:

2.1. Podpora bezpečnosti občanů

Indikátor:

2.1.7.

Název:

Rekonstrukce chodníku „Ke Kyselce“

Měrná jednotka:

m2

Optimální směr:

╧

Garant za naplnění měřítka a cíle

Zastupitelstvo

Současný stav

Plán

Rok dosažení

0

300

2024

Popis měřítka:

Indikátor vyjadřuje velikost rekonstruované plochy chodníků

Perioda
vyhodnocování
měřítka:

1x/rok

Zdroj financování:

Zlínský kraj, Ministerstvo pro místní rozvoj, Integrovaný
regionální operační program, MAS, Státní fond dopravní
infrastruktury

Strategický cíl:

SC2: Dopravní, technická
infrastruktura a bezpečnost v obci

Prioritní osa:

2.1. Podpora bezpečnosti občanů

Indikátor:

2.1.8.

Název:

Výstavba odstavné plochy pro osobní
automobily u obecního úřadu

Měrná jednotka:

m2

Optimální směr:

╧

Garant za naplnění měřítka a cíle

Zastupitelstvo

Současný stav

Plán

Rok dosažení

0

50

2024

Popis měřítka:

Indikátor vyjadřuje velikost nově vybudované plochy pro
parkování

Perioda
vyhodnocování
měřítka:

1x/rok

Zdroj financování:

Zlínský kraj, Ministerstvo pro místní rozvoj, Integrovaný
regionální operační program, MAS, Státní fond dopravní
infrastruktury

Strategický cíl:

SC2: Dopravní, technická
infrastruktura a bezpečnost v obci

Prioritní osa:

2.1. Podpora bezpečnosti občanů

Indikátor:

2.1.9.

Měrná jednotka:

Výstavba odstavné plochy pro osobní
automobily u školy
m2

Optimální směr:

╧

Garant za naplnění měřítka a cíle

Zastupitelstvo

Název:

Současný stav

Plán

Rok dosažení

0

60

2024

Popis měřítka:

Indikátor vyjadřuje velikost nově vybudované plochy pro
parkování

Perioda
vyhodnocování
měřítka:

1x/rok

Zdroj financování:

Zlínský kraj, Ministerstvo pro místní rozvoj, Integrovaný
regionální operační program, MAS, Státní fond dopravní
infrastruktury

Strategický cíl:

SC2: Dopravní, technická
infrastruktura a bezpečnost v obci

Prioritní osa:

2.1. Podpora bezpečnosti občanů

Indikátor:

2.1.10.

Název:

Nákup hasičské techniky

Měrná jednotka:

Počet pořízených ks techniky

Optimální směr:

╧

Garant za naplnění měřítka a cíle

Zastupitelstvo

Současný stav

Plán

Rok dosažení

0

5

2024

Popis měřítka:

Sbor dobrovolných hasičů plní důležitou roli při řešení krizových
situací v obci. Zcela nutné je, aby tento sbor disponoval co
nejmodernější technikou.

Perioda
vyhodnocování
měřítka:

1x/rok

Zdroj financování:

Zlínský kraj, Ministerstvo vnitra

Strategický cíl:

SC2: Dopravní, technická
infrastruktura a bezpečnost v obci

Prioritní osa:

2.1. Podpora bezpečnosti občanů

Indikátor:

2.1.11.

Název:

Rekonstrukce VO v celé obci

Měrná jednotka:

Počet ks rekonstruovaného VO

Optimální směr:

╧

Garant za naplnění měřítka a cíle

Zastupitelstvo

Současný stav

Plán

Rok dosažení

120

120

2024

Popis měřítka:

Modernizací VO je cíleno na snížení nákladů na veřejné
osvětlení, a dále zlepšení světelných vlastností zařízení.

Perioda
vyhodnocování
měřítka:

1x/rok

Zdroj financování:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Strategický cíl:

SC3: Čistá a zdravá obec

Prioritní osa:

3.1 Veřejné prostor a životní prostředí,
cestovní ruch

Indikátor:

3.1.1.

Název:

Revitalizace veřejných prostranství
„U Fary“

Měrná jednotka:

m2

Optimální směr:

╧

Garant za naplnění měřítka a cíle

Zastupitelstvo

Současný stav

Plán

Rok dosažení

0

100

2024

Popis měřítka:

Velikost revitalizované plochy veřejného prostranství

Perioda
vyhodnocování
měřítka:

1x/rok

Zdroj financování:

Zlínský kraj, Operační program životní prostředí, Ministerstvo
zemědělství, Program rozvoje venkova

Strategický cíl:

SC3: Čistá a zdravá obec

Prioritní osa:

3.1 Veřejné prostor a životní prostředí,
cestovní ruch

Indikátor:

3.1.2.

Měrná jednotka:

Revitalizace veřejných prostranství
„U Koupaliště“
m2

Optimální směr:

╧

Garant za naplnění měřítka a cíle

Zastupitelstvo

Název:

Současný stav

Plán

Rok dosažení

0

70

2024

Popis měřítka:

Velikost revitalizované plochy veřejného prostranství

Perioda
vyhodnocování
měřítka:

1x/rok

Zdroj financování:

Zlínský kraj, Operační program životní prostředí, Ministerstvo
zemědělství, Program rozvoje venkova

Strategický cíl:

SC3: Čistá a zdravá obec

Prioritní osa:

3.1 Veřejné prostor a životní prostředí,
cestovní ruch

Indikátor:

3.1.3.

Název:

Revitalizace veřejných prostranství
„před OÚ“

Měrná jednotka:

m2

Optimální směr:

╧

Garant za naplnění měřítka a cíle

Zastupitelstvo

Současný stav

Plán

Rok dosažení

0

70

2024

Popis měřítka:

Velikost revitalizované plochy veřejného prostranství

Perioda
vyhodnocování
měřítka:

1x/rok

Zdroj financování:

Zlínský kraj, Operační program životní prostředí, Ministerstvo
zemědělství, Program rozvoje venkova

Strategický cíl:

SC3: Čistá a zdravá obec

Prioritní osa:

3.1 Veřejné prostor a životní prostředí,
cestovní ruch

Indikátor:

3.1.4.
Vybudování lesoparku a naučné stezky
v areálu „Skala“
Velikost plochy lesoparku a naučné stezky
v m2

Název:
Měrná jednotka:
Optimální směr:

╧

Garant za naplnění měřítka a cíle

Zastupitelstvo

Současný stav

Plán

Rok dosažení

0

200

2024

Popis měřítka:

Pro občany Nezdenic, ale i pro turisty je atraktivním místem
trávení volného času přírodní prostor.

Perioda
vyhodnocování
měřítka:

1x/rok

Zdroj financování:

Z Program rozvoje venkova, Operační program životní prostředí,
Obecní rozpočet

Strategický cíl:

SC3: Čistá a zdravá obec

Prioritní osa:

3.1 Veřejné prostor a životní prostředí,
cestovní ruch

Indikátor:

3.1.5.

Název:

Výsadba ovocného sadu za koupalištěm

Měrná jednotka:

Velikost plochy sadu v m2

Optimální směr:

╧

Garant za naplnění měřítka a cíle

Zastupitelstvo

Současný stav

Plán

Rok dosažení

0

100

2024

Popis měřítka:

Pro občany Nezdenic, ale i pro turisty je atraktivním místem
trávení volného času přírodní prostor.

Perioda
vyhodnocování
měřítka:

1x/rok

Zdroj financování:

Z Program rozvoje venkova, Operační program životní prostředí,
Obecní rozpočet

Strategický cíl:

SC3: Čistá a zdravá obec

Prioritní osa:

3.1 Veřejné prostor a životní prostředí,
cestovní ruch

Indikátor:

3.1.6.

Název:

Dobudování chodníků na hřbitově

Měrná jednotka:

m2

Optimální směr:

╧

Garant za naplnění měřítka a cíle

Zastupitelstvo

Současný stav

Plán

Rok dosažení

0

3000

2024

Popis měřítka:

Indikátor vyjadřuje velikost nově vybudované plochy chodníků

Perioda
vyhodnocování
měřítka:

1x/rok

Zdroj financování:

Zlínský kraj, Ministerstvo pro místní rozvoj

Strategický cíl:

SC3: Čistá a zdravá obec

Prioritní osa:

3.1 Veřejné prostor a životní prostředí,
cestovní ruch

Indikátor:

3.1.7.

Název:

Výstavba odpočívadel pro turisty

Měrná jednotka:

Počet nově vybudovaných odpočívadel

Optimální směr:

╧

Garant za naplnění měřítka a cíle

Zastupitelstvo

Současný stav

Plán

Rok dosažení

0

3

2024

Popis měřítka:

V obci je potřebné neustále rozšiřovat jejich nabídku
a uspokojovat potřeby všech cílových skupin v rámci cestovního
ruchu.

Perioda
vyhodnocování
měřítka:

1x/rok

Zdroj financování:

Zlínský kraj, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo
zemědělství, přeshraniční spolupráce

Strategický cíl:

SC3: Čistá a zdravá obec

Prioritní osa:

3.1 Veřejné prostor a životní prostředí,
cestovní ruch

Indikátor:

3.1.8.

Název:

Vybudování orientačního systému
v obci, informační a turistické tabule

Měrná jednotka:

Počet nově vybudovaných tabulí

Optimální směr:

╧

Garant za naplnění měřítka a cíle

Zastupitelstvo

Současný stav

Plán

Rok dosažení

0

5

2024

Popis měřítka:

V obci je potřebné reagovat na potřeby všech cílových skupin
v rámci cestovního ruchu

Perioda
vyhodnocování
měřítka:

1x/rok

Zdroj financování:

Zlínský kraj, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo
zemědělství, přeshraniční spolupráce

