STRATEGICKÝ PLÁN OBCE
ZÁBRODÍ
NA OBDOBÍ 2019 - 2023
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PŘEDMLUVA
Strategický plán obce Zábrodí je koncepčním dokumentem, který v analytické části
rekapituluje současný stav obce, hodnotí silné a slabé stránky, možná rizika a perspektivy
rozvoje, ve strategické části formuluje vizi, jak by obec měla vypadat přibližně za pět let a
stanoví problémové okruhy a projektové záměry.
Strategický plán rozvoje obce bude sloužit jako pracovní materiál především s následujícími
funkcemi:
- podpůrný dokument k budoucím žádostem o finanční podporu z fondů EU, z národních,
regionálních, popř. místních podpůrných dotačních programů,
- podklad pro případnou tvorbu vlastních grantových či jiných podpůrných programů určených
pro rozvoj obce,
- podklad definující společné oblasti zájmů subjektů působících v regionu, které jsou řešitelné
v rámci širší spolupráce.

V textu bylo využito fotografií a dalších obrazových a mapových podkladů z webové
prezentace obce, dalších internetových a listinných zdrojů, včetně vlastních zdrojů.

Jan Dlauhoweský
Starosta obce
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1. CHARAKTERISTIKA OBCE
Obec Zábrodí se nachází v Královéhradeckém kraji, v okrese Náchod a spadá pod obec
s rozšířenou působností (ORP) Náchod. Leží mezi dvěma městy, mezi Náchodem (5 km) a
Červeným Kostelcem (5 km). Padesát km od krajského města Hradec Králové. Nadmořská
výška obce je 415 m. n. m.
Žije zde 554 obyvatel ve 184 domech. Celkem se Zábrodí rozprostírá na rozloze o velikosti
821,73 ha. Administrativně se obec člení na tři místní části, a to Zábrodí, Horní Rybníky a
Končiny. Obec se rozkládá na dvou katastrálních území a to k.ú. Zábrodí a k.ú. Horní Rybníky.

Tabulka č. 1: Základní informace o obci
Základní informace
Název obce

Zábrodí

ZUJ (kód obce):

574651

Kraj:

Královéhradecký

Okres:

Náchod

Obec s rozšířenou působností:

Náchod

IČ:

00273244

Katastrální plocha (ha):

821,73 ha

Počet bydlících obyvatel k 31. 12. 2018: 554
Počet katastrů:

2

Počet částí obce:

3

První písemná zpráva (rok):

1497

Datová schránka:

eijb5cc

Webové stránky obce:

www.zabrodi.cz

Zdroj: Český statistický úřad, 2018
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2. OBYVATELSTVO
2.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBYVATELSTVU OBCE
Vývoj počtu obyvatel má od roku 1990 vzrůstající tendenci.

Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel za období 1980 – 2018
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2.2 STRUKTURA OBYVATELSTVA PODLE POHLAVÍ A VĚKOVÉ STRUKTURY
Dětská složka populace (předproduktivní věk 0-14 let) se podílí 22,16.% na populaci obce.
Tabulka č. 1: Věková struktura obyvatelstva

Počet trvale
bydlících obyvatel

Počet obyvatel ve věku

k 31. 12. 2018

0-14 let

15-64 let

65 a více let

Celkem

554

123

353

77

Muži

294

70

189

36

Ženy

260

53

164

41

Průměrný věk obyvatel obce je 37,9 let

Graf č. 2: Počet narozených dětí v letech 2010 – 2018
Počet narozených dětí v letech 2010 – 2018
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3. HOSPODÁŘSTVÍ
3.1 ROZPOČET OBCE
Rozpočet byl v roce 2015 schodkový. V tomto roce se dokončila rekonstrukce budovy, ve které
se nachází MŠ a 5 obecních bytů. Schodek byl ve výši 7 952 300,- Kč. Od roku 2016 jsou
rozpočty přebytkové. Obci se podařilo hospodařit s tímto přebytkem: v roce 2016 ve výši
3 605 818,- Kč, v roce 2017 bal přebytek ve výši 3 3727 342- Kč a v roce 2018 ve výši
2 068 157,-Kč.

Příjmy
Příjmy obce ze státního rozpočtu mají mírně stoupající tendenci, výrazný vliv na rozpočet obce
má čerpání dotací. V tomto ohledu je obec poměrně úspěšná.

Tabulka č. 2: Přehled příjmů obce (v Kč)

Druh příjmu
Celkové příjmy
Třída 1: Daňové příjmy
Třída 2: Nedaňové příjmy
Třída 3: Kapitálové příjmy
Třída 4: Přijaté transfery
Příjmy celkem

2015

2016

2017

2018

5 219 743,- Kč 6 434 177,- Kč 6 991 009,- Kč
508 980,- Kč 749 554,- Kč 569 776,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
3 223 576,- Kč 261 718,- Kč 680 197,- Kč
8 952 299,- Kč 7 445 449,- Kč 8 240 982,- Kč

7 672 373,- Kč
661 635,- Kč
271 137,- Kč
1 059 123,- Kč
9 664 268,- Kč

Čerpání dotací:
Tabulka č. .3.: Přehled dotací
Přehled přijatých (čerpaných) dotací v letech 2015 – 2018 mimo dotací ze státního rozpočtu
na konání voleb.
rok
2015

Dotační titul poskytovatel
SFŽP

Účel dotace
Zateplení budovy

částka
1 118 794,- Kč

SFŽP

Kompostéry a štěpkovač

413 000.- Kč

Královéhradecký kraj

Projekt kanalizace

184 000,- Kč

2016

SFŽP

Zateplení budovy

145 818,- Kč

2017

Královéhradecký kraj

Revitalizace hřiště

400 000,- Kč

Ministerstvo kultury

Notebook do knihovny

Královéhradecký kraj

Chodník Brodský včetně osvětlení

2018

15 000,- Kč
407 000,00 Kč
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Výdaje
Největším výdajem rozpočtu obce je zajištění výkonu veřejné správy. Významnými investicemi
byly v roce 2014-2015 rekonstrukce budovy v níž je MŠ a obecní byty. Významná je i podpora
Sboru dobrovolných hasičů. Obec přispívá také na kulturní a sportovní aktivity v obci.
Tabulka č. 4: Přehled výdajů obce

Zemědělství a lesy
Průmysl (komunikace, VO)
Kultura + knihovna
Tělovýchova a SDH
Bydlení rozvoj
Ochrana životního prostředí
Sociální věci
Veřejná správa

2015
2016
2017
2018
27 315,-Kč
0
4 800,-Kč
0
603 431,-Kč
429 063,-Kč
583 758,-Kč 1 393 051,-Kč
198 222,-Kč
109 655,-Kč
244 334,-Kč
266 091,-Kč
127 769,-Kč
180 224,-Kč 1 023 696,-Kč
203 078,-Kč
8 000 000,-Kč
78 164,-Kč
92 652,-Kč
102 485,-Kč
288 974,-Kč
339 715,-Kč
432 384,-Kč 2 115 304,-Kč
38 436,-Kč
39 092,-Kč
63 015,-Kč
54 076,-Kč
1 715 876,-Kč 1 626 430,-Kč 1 370 608,-Kč 1 633 562,-Kč

4. DOMÁCNOSTI A BYDLENÍ
Domovní fond v obci Zábrodí tvoří 184 rodinných domů a 4 bytové domy. Trvale je obydleno
170 rodinných domů a 4 bytové domy, 5 objektů je využíváno k rekreaci, u ostatních
neuvedeno. Domy jsou v soukromém vlastnictví, 1 bytový dům je ve spoluvlastnictví vlastníků
bytu.
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5. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Voda:
Územím obce se nachází dva rybníky v soukromém vlastnictví Špinka a Brodský. Obec vlastní
vodní plochu „Podháj“.
Obec má zbudovaný vodovod, který pro obec spravuje společnost VODA Červený Kostelec,
s.r.o.

Kanalizace:
Obec Zábrodí má kanalizaci v časti obce Zábrodí a v části obce Horní Rybníky.

Elektrická energie:
V současné době je elektrická energie do obce přiváděna venkovním vedením 35kV, a to je
napájeno z vedení velmi vysokého napětí 110kV.
Plyn:
Obec není napojena na rozvod plynu. K vytápění občané nejvíce používají zejména pevná
paliva.
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6. DOPRAVA
Obcí prochází silnice první a třetí třídy.
Silniční doprava
Současné pokrytí území obce silniční sítí je vyhovující. Obec má dobré silniční napojení
na okolní větší města – Červený Kostelec 5 km a Náchod 5 km.
Hromadná doprava
Autobusové spojení v obci je zajištěno prostřednictvím společností ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s.
a OSNADO s.r.o.

Obec nemá železniční spojení, nejbližší železniční stanice je v Náchodě 5 km a v Červeném
Kostelci 7 km.

Ostatní doprava
Nejbližší mezinárodní letiště je v Pardubicích. V Hradci Králové je veřejné vnitrostátní letiště,
neveřejné mezinárodní letiště a heliport.
Obcí neprotéká žádný vodní tok využitelný pro vodní dopravu.
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7. VYBAVENOST A SLUŽBY
Obec má základní občanskou vybavenost. V Horních Rybníkách je mateřská škola, obecní úřad,
knihovna a dětské hřiště. V Zábrodí knihovna a dětské hřiště. Pro sport je k dispozici sportovní
areál s fotbalovým hřištěm, tenisovým kurtem a dětským koutkem.

Školství
Obec Zábrodí má od roku 2015 mateřskou školu pro 25 dětí. Školní děti dojíždějí do okolních
obcí. Nejčastěji děti dojíždějí do ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci.

Lékařská péče a sociální péče
V obci se nenachází lékařská ordinace, nejbližší ordinace praktického, dětského a zubního
lékaře a lékárna jsou v Červeném Kostelci a Náchodě, kde je i řada odborných specialistů.
Nejbližší nemocnice je v Oblastní nemocnice v Náchodě.
Sociální služby nejsou v obci poskytovány. Pro občany jsou v případě potřeby dostupné služby
pro seniory poskytované Charitou v Červeném Kostelci. Velmi dobře v obci funguje i sousedská
výpomoc.
Spolky v obci
V obci funguje několik spolků: SDH Horní Rybníky, SDH Zábrodí, TJ SOKOL Zábrodí.
Zázemí pro spolkový život
Obec má zázemí v budově obecního úřadu, v klubovně SDH Zábrodí, ve sportovním areálu a
v obou knihovnách.
Sportovní zázemí
Ke sportování lze využít fotbalové hřiště a dětská hřiště ve vlastnictví obce Zábrodí.
Akce v obci
Obec žije bohatým kulturním životem – sousedské posezení, dětský karneval, obecní zabíjačka,
stavění máje a pálení čarodějnic, den matek, zábrodské traktory a dětský den, rozsvěcení
vánočního stromu či setkání s Mikulášem a čerty. Pořadatelem akcí je obec Zábrodí za
spolupráce spolků.
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8. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A KRAJINA
Odpady
Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou občanům k dispozici sběrné nádoby
(popelnice), které slouží k ukládání zbytkového odpadu z domácnosti po vytřídění (např.
smetky, popel, saze, nevratné obaly). V obci jsou dvě místa, kde jsou umístěny kontejnery.
Ve sběrném dvoře jsou kontejnery na papír, sklo, popel, železo, SKO a přibyl zde kontejner na
bioodpad. V Zábrodí je kontejner na sklo a kontejnery na plasty. Před budovou obecního úřadu
je umístěn kontejner na textil, obuv a hračky.

9. MÍSTNÍ PAMÁTKY A TURISTICKÉ CÍLE
Sakrální stavby v obci
Svatá Trojice
Svatý Jan
Pomník „U Růženky“
Kříž na Končinách,
Kříž u Liga
Kříž u Soumarů,
Kříž u Hűlleů
Památník padlých 1. svět. války
Panna Marie na Špici

10. MÍSTNÍ SPRÁVA
Základní legislativní normou, kterou se ve své činnosti řídí obec, je zákon č. 128/2000 Sb.
ve zněních pozdějších předpisů (zákon o obcích). Obec Zábrodí spravuje své záležitosti
samostatně a zároveň vykonává státní správu v rozsahu tzv. přenesené působnosti.
Nejvyšším a zároveň výkonným orgánem samosprávy je zastupitelstvo obce volené na čtyři
roky. V současném volebním období má sedm členů, kteří byli zvoleni v komunálních volbách,
které se konaly v říjnu 2018. Zastupitelstvo obce Zábrodí pracuje v čele s neuvolněným
starostou obce a jedním místostarostou.
Obec zřizuje povinné výbory – finanční a kontrolní.
Obec komunikuje s občany formou vývěsek, plakátů, osobně, e-mailem, dále vydává
Zábrodský zpravodaj , 4x ročně, www.zabrodi.cz
Obec je členem Svazku obcí „ÚPA“
„Svazek obcí ÚPA“ je tvořen územím 18 obcí – Červená Hora, Červený Kostelec, Česká Skalice,
Dolní Radechová, Horní Radechová, Hořičky, Chvalkovice, Lhota pod Hořičkami, Litoboř,
Mezilečí, Rychnovek, Říkov, Slatina nad Úpou, Velká Jesenice, Velký Třebešov, Vestec, Zábrodí,
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Žernov. Historie svazku začala v roce 2004 kdy byl založen „Dobrovolný svazek obcí ÚPA“.
Iniciátorem vzniku této právnické osoby bylo Město Červený Kostelec. Zakladatelskými
obcemi se kromě něho staly: Zábrodí a Horní Radechová.

11. SHRNUTÍ
Analytická východiska pro SWOT analýzu
Hlavní charakteristiky obce
1. Obec Zábrodí spadá do působnosti obce s rozšířenou působností Náchod, nachází se 5
km od tohoto města.
2. Katastr obce má rozlohu 821,73 hektarů. V současnosti žije v obci 554 obyvatel.
3. V územním plánu jsou další lokality na výstavbu nových domů.
4. Obec má poměrně dobré dopravní spojení.
5. V obci je základní občanská vybavenost, další poskytují sousední obce, případně města
Červený Kostelec, Náchod.
Ekonomický profil, lidský potenciál a trh práce
6. Počet obyvatel obce má mírně stoupající tendenci.
7. V obci žije relativně dost dětí do 15 let, průměrný věk je 37,9 let.
Školství, sociální a zdravotní péče
8. Z občanské vybavenosti má Zábrodí mateřskou školu a 2 obecní knihovny.
9. Základní škola v obci není. Děti jezdí do škol v Červeného Kostelce a Náchodě.
10. Lékařská péče je v Červeném Kostelci, Náchodě. Nemocnice je v Náchodě.

Kultura a sport
11. V obci je fotbalové a tenisové hřiště.

Životní prostředí
12. V obci nejsou žádné větší zdroje znečištění, v okolí je poměrně zachovalá příroda.

Místní zajímavosti a turistika
13. Sakrální stavby v obci
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SWOT ANALÝZA
Tabulka č. 5: SWOT ANALÝZA
SILNÉ STRÁNKY:

SLABÉ STRÁNKY:

Krásná lokalita, příroda

Dopravní bezpečnost v obci

Dobrá komunita, dobré sousedské vztahy

Nerespektování předepsané rychlosti

Bohatý kulturní život
Zastupitelstvo – schopné, pracovité

Špatný stav komunikací

Klidné místo k bydlení
Absence velkých průmyslových podniků

Nedostatečné vybavení SDH
Péče o seniory

Nízká nezaměstnanost

Chybí cyklostezky

Zázemí pro sport, společenské akce

PŘÍLEŽITOSTI:

Chybí chodníky
HROZBY:

Schopní a aktivní občané

Omezený rozpočet obce ze strany státu

Turistický potenciál

Nedořešená kanalizace

Využití dotačních možností EU, ČR, kraj

Zvýšení dopravního zatížení obce

Rozvoj celého regionu prostřednictvím Místní akční
skupiny a Mikroregionu „Svazek obcí ÚPA“

Nezájem občanů o dění v obci, zánik spolků

Pasivita některých občanů

Zhoršování kvality pitné vody
Snížení nebo zúžení finanční podpory z EU, od
státu či Královéhradeckého kraje
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B. STRATEGICKÁ ČÁST
Výchozí podmínky strategie
Strategický plán rozvoje obce Zábrodí je primárním koncepčním dokumentem rozvoje obce
v letech 2019 - 2023. Dokument jako takový vychází z obecně platných a uznávaných metodik
tvorby strategických plánů regionů a obcí a je s nimi v souladu. Na tvorbě strategického plánu
obce Zábrodí se podíleli občané obce a obecní zastupitelstvo, dále zástupci podnikatelského i
neziskového sektoru. Strategie je založená na uspokojování potřeb občanů obce. Cílem je
vyvážený a trvale udržitelný rozvoj na poli ekonomickém, sociálním a environmentálním.
Tvorba strategie
Strategický plán obce Zábrodí se skládá ze dvou částí. První je analytická, mapující výchozí
podmínky a současný stav obce z hlediska demografického, environmentálního,
ekonomického, atd. Analytická část vychází z dostupných statistických údajů o obci.
Vize
Vize dává základní představu o budoucnosti obce. Zohledňuje ideální cíle, ke kterým by měly
směřovat plánované projekty, úsilí a finanční prostředky.
Zábrodí je obec, která ve zdravém, příjemném a klidném prostředí umožňuje lidem
spokojený život. Zachovává si ráz venkovského sídla s dostatečnou nabídkou volnočasových
aktivit pro všechny věkové kategorie. Obyvatelé, místní podnikatelé a spolky jsou aktivní
součástí obce a podílejí se na jejím životě, v souladu s principy ochrany životního prostředí
a udržitelného rozvoje.
Stanovení priorit
Priority chápeme jako významově časové nebo věcné přednosti jistých úkolů a činností před
ostatními. Součástí strategického dokumentu obce je stanovení základních priorit, které se
průběžně rozpracovávají do dílčích specifických cílů. Priority jsou v souladu se Strategickým
plánem Královéhradeckého kraje a jsou stanoveny v těchto oblastech:
A. Infrastruktura v obci
B. Občanská společnost
C. Životní prostředí a turistický rozvoj

Definování specifických cílů
Specifické cíle vedou ke konkrétnímu zajištění rozvoje obce. Jsou definovány ve věcné a časové
rovině. Z pohledu času jsou cíle definovány na období 2019 – 2023. Finanční náklady budou
specifikovány v rámci jednotlivých projektů. Tato část strategického dokumentu vytváří
podmínky pro operativní řízení obce a hledání zdrojů k naplňování stanovených cílů.
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PRIORITY ROZPRACOVANÉ DO SPECIFICKÝCH CÍLŮ
A. Infrastruktura
v obci

B. Občanská
společnost

C. Životní prostředí
a turistický rozvoj

A. 1 Péče a údržba
komunikací a chodníků

B. 1 Podpora spolků

C. 1 Péče o krajinu a šetrné
využívání krajinného
a přírodního potenciálu

A. 2 Doprava

B. 2 Aktivity pro občany

C. 2 Posílení rekreační
funkce krajiny

A. 3 Péče o veřejné
prostranství

C. 3 Péče o kulturní
a historické dědictví obce

A. 4 Infrastruktura

S t r á n k a 16 | 20

Specifické cíle priority „A“ – Infrastruktura v obci
A. 1 Péče a údržba komunikací, chodníků
- Opravy místních komunikací v celém katastru obce včetně okrajových oblastí
- Oprava a údržba chodníků v obci
- Vybudování chodníků
- Vybudování nových parcel, včetně zasíťování
A. 2 Doprava
- Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci (přechody pro chodce, radary, retardéry)
- Omezení nadměrné dopravy v obci, především nákladní
- Zajištění dobrého dopravního spojení především do škol
- Omezení jízdy čtyřkolek a motokrosových motocyklů po krajině
- Cyklostezka Česká Skalice, Červený Kostelec
A. 3 Péče o veřejné prostranství
-

Rekonstrukce sběrného dvora
Obnova komunálního vybavení včetně techniky na údržbu
Revitalizace vodní plochy - Podháj
Vysázení alejí

A. 4 Infrastruktura
- Dořešení kanalizace v obci
- Zajištění nových parcel, včetně zasíťování
- Rekonstrukce budovy OÚ
- Vybudování nových bytů
- Zbudování domu s pečovatelskou službou
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Specifické cíle priority „B“ - Služby

B. 1 Podpora spolků
- Podpora aktivit neziskových organizací ve prospěch obce a jejich občanů
- Podpora modernizace zázemí pro spolky a sport - upravit areál hřiště venkovní posilovnu
- Nové vybavení pro SDH včetně nového zásahového automobilu

B. 2 Aktivity pro občany
- Podpora pořádání kulturních a sportovních akcí
- Podpora dobrovolnictví v oblasti sociální péče, formou sousedské výpomoci
- Organizování pravidelných setkání s občany
- Využívání dotazníkového šetření při zjišťování potřeb občanů
- Vytváření podmínek pro aktivity občanů vedoucí k rozvoji obce
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Specifické cíle priority „C“ -Životní prostředí, odpočinek
C. 1 Péče o krajinu a šetrné využívání krajinného a přírodního potenciálu
-

Podpora vzhledu obce vhodnou výsadbou a údržbou zeleně v souladu s principy
zachování přirozeného přírodního prostředí
Posílení biodiverzity krajiny

C. 2 Posílení rekreační funkce krajiny
-

Vybudování, popř. údržba lesních cest pro využití v oblasti turismu a rekreace
Vybudování cyklostezek

C. 3 Péče o kulturní a historické dědictví obce
-

Péče o sakrální stavby v obci
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Využití Strategického plánu obce Zábrodí
Strategický plán rozvoje obce Zábrodí byl projednán a schválen zastupitelstvem obce.
Dokument je zpracován na období 2019 – 2023 a je provázán se strategickými dokumenty,
kterými jsou - Územní plán obce Zábrodí a další nadřízené dokumenty, př. kraje. Strategický
plán rozvoje obce je výchozím materiálem pro konkrétní plánovací činnosti obce, tj. pro plán
a realizaci jednotlivých projektů obce. Aktualizace projektů bude prováděna průběžně, a to
vždy po projednání a schválení zastupitelstvem obce. Na webových stránkách obce bude
k dispozici vždy aktuální verze Strategického plánu a bude sloužit jako informační zdroj
o projektových záměrech a směrech rozvoje obce Zábrodí. Velký význam má využití tohoto
dokumentu při zpracování žádostí o dotace a podpory na jednotlivé projekty.
Monitoring a hodnocení realizace strategického plánu
Kontrola a hodnocení realizace plnění Strategického plánu rozvoje obce Zábrodí budou
uskutečňovány zejména:
-

porovnáváním navrhovaných projektů a zásadních rozhodnutí orgánů obce
se strategickým plánem rozvoje obce;
ročním zhodnocením naplňování strategie koncepce, včetně upozornění
na zaostávání oproti původním záměrům;
tvorba aktualizace dle potřeb obce.

Monitoring bude prováděn průběžně, hodnocení a aktualizace jednou ročně. Veškeré změny
tohoto dokumentu podléhají projednání a schválení zastupitelstvem obce Zábrodí.

Dokument byl projednán a schválen obecním zastupitelstvem dne 11. února 2019
č. usnesení 5/11/2/2019.
Jan Dlauhoweský, starosta obce ………………………………………………………………………………………..

Ladislav Jiroušek, místostarosta obce ……………………………………………………………………….
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