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1 ÚVOD
Předkládaný strategický dokument je sestavován na období 2015 - 2020 pro obec Zlechov.
Představuje koncepční a rozvojový dokument, který vytyčuje směr, jakým by se obec v následujících
pěti letech chtěla ubírat. Základním prvkem pro vypracování tohoto dokumentu se stala analýza
současného stavu obce z hlediska demografického, sociálního, kulturního, ekologického a
ekonomického, neboť ta má přímý vliv na budoucí rozvoj obce. Každá obec by měla usilovat o to,
aby byla prosperující institucí a dokázala reagovat především na potřeby svých občanům. Vedle
tohoto interního podmětu, nelze opomenout ani externí vlivy a změny, které mají na vývoj obce
patrný vliv.

Strategický rozvojový dokument obce Zlechov je rozdělen do dvou částí. První část –
analytická, popisuje a rozebírá současný stav a postavení obce. Udává charakteristiku obce, její
polohu, historii, vybavenost a kulturu, která je pro každou obec jedinečná. Prezentovány jsou i
základní ukazatelé, vypovídající o stavu obce, z oblasti demografické. Pozornost je, v neposlední
řadě, věnována i ekologickému stavu a ekonomické situaci.
Druhá část – návrhová, vytyčuje jednotlivé okruhy, potenciálního rozvoje obce. Uvedeny jsou
zde jednotlivé záměry dílčích oblastí a možnosti případných externích zdrojů financování.

Obrázek č. 1: Obec Zlechov

Zdroj: Obec Zlechov
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2 ANALYTICKÁ ČÁST
Analytická část strategického rozvojového dokumentu analyzuje a popisuje současný stav obce
z hlediska její polohy, historie, kultury, demografické situace, ekologického stavu a v neposlední řadě
ekonomického postavení.

2.1 Charakteristika obce
Obec Zlechov se nachází na jihovýchodě České republiky, ve Zlínském kraji, v okrese Uherské
Hradiště. Vesnice se rozprostírá podél Zlechovského potoka, v nadmořské výšce 208 m n. m., ve
východním úpatí Chřibů. Obec spadá do území správního obvodu s rozšířenou působností města
Uherské Hradiště, které je současně i pověřenou obcí. Sousedními vesnicemi jsou Kostelany nad
Moravou, Boršice, Buchlovice, Tupesy - se kterými Zlechov tvoří konurbaci, Velehrad a Staré Město u
Uherského Hradiště. K 31. 12. 2014 je v obci evidováno 1689 obyvatel a výměra katastrálního území
obce činí 652 ha. [1, 2, 3]
Obrázek č. 2 a 3: Poloha obce Zlechov

Zdroj: Mapy.cz

Tabulka č. 1: Souhrnné údaje o obci Zlechov

OBEC ZLECHOV
Lokalizace:
NUTS 3
NUTS 2
LAU 1

Zlínský kraj
Střední Morava
Uherské Hradiště

Katastrální plocha (ha)
Nadmořská výška (m n. m.)
Počet obyvatel (k 1. 1. 2015)
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):

652
208
1 689
17° 22' 46'' E , 49° 4' 26'' N
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Kontaktní údaje:
Obec
Adresa
IČ, DIČ
Kód obce
Email
Telefon
Web

Zlechov
Č. p.: 540, 687 10 Zlechov
00291609, není plátce DPH
592862
starosta@obeczlechov.cz
572 597 339
www.obeczlechov.cz

Zdroj: Regionální Informační Servis

Obec Zlechov je jedním z členů Mikroregionu Buchlov, představujícím sdružení obcí, jejichž
značná část katastrálního území se nachází v oblasti Chřibů. V rámci tohoto mikroregionu působí
Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov, která je tvořena dobrovolníky z řad zástupců samosprávy
a podnikatelů, působících v tom mikroregionu a zabývajícími se výběrem a hodnocením přidělovaných
dotací z programu LEADER. [3, 4] Dalším regionem, kde obec zaujímá jisté postavení je Mikroregion
Staroměstsko. Jedná se o sdružení 19 obcí z této oblasti, které se snaží na základě své různorodosti,
propojit své rozdílné části a poskytnout návštěvníkům možnost shlédnout a poznat co nejvíce krás této
oblasti. [3, 5] Od roku 2005 má sídlo má ve Zlechově i Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, jehož cílem
je zajistit odvádění a čištění odpadních vod obcí Zlechov, Tupesy a Břestek. [3, 6] Ve Zlechově působí,
mimo jiné, i Nadační fond ProPohyb. Hlavní poslání této nadace spočívá v bezplatné pomoci získat
oprávněným jednotlivcům a rodinám zdravotní obuv či ortopedickou pomůcku. [3, 7]
Na titulní straně dokumentu je k vidění znak obce, který vychází z historické obecní pečeti a
poukazuje na zemědělskou a vinařskou tradici obce. Je ve tvaru zeleného štítu se stříbrnými prvky.
Uprostřed je situován stonek s hroznem révy vinné, pravá část štítu je doplněna vinařským nožem a
levá část obrácenou radlicí. [1]

2.2 Historie obce
Historie obce Zlechov sahá do období 13. století, odkud pochází nejstarší písemná zmínka o obci.
Archeologické nálezy objevené v okolí obce, však dokazují osídlení okolí už v době mladšího paleolitu.
Vedle drobných předmětů, zde byly nalezeny i dvě historická sídliště. První z doby neolitické a druhé
z pozdní doby římské. Právě toto sídliště patří k nejstarším nálezům tohoto druhu v České republice.
Z roku 1207 pochází falza, ve které král Přemysl Otakar I. potvrzuje držení vsi, zakoupené od rytíře
Dobena, nově založenému velehradskému klášteru. Obec byla držena klášterem i v 2. polovině 13.
století. V období husitských válek byla předána do zástavy hradišťskému měšťanu Štěpánu Pleulovi a
poté, jeho synem Jiřím, navrácena zpět klášteru. V 15. století obec zasáhly ničivé česko-uherské války.
16. století je relativně klidné, v obci se pomalu začíná rozvíjet hospodářství, kdy největšího rozvoje
dosáhlo vinohradnictví, které bylo současně i nejvýnosnějším odvětvím. Relativně úspěšný rozvoj obce
byl zastaven válečnými událostmi 17. století, kdy se v obci opakovaně objevil mor. V 18. století se obec
pomalu rozrůstá, dochází ke změnám v zemědělství, formuje se první triviální škola a od jeho druhé
poloviny začíná obec používat vlastní pečeť. V důsledku průchodu pruských vojsk obcí, v roce 1866
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došlo ve vsi ke značným hospodářským ztrátám a vypukla cholera. Obec byla postihnuta také 1. a 2.
světovou válkou. [8]
Historický vývoj obce, zaznamenává také změny, kterými procházel název obce. Roku 1207 se
setkáváme s názvem obce Zlochowe, roku 1220 Leischowe, 1228 se objevuje označení Zlechow, 1265
Lechowe, 1564 Zlechow, 1846 Zlechau a od roku 1924 se používá trvalý a i nynější název obce - Zlechov.
[8]
Obrázek č. 4: Obec Zlechov roce 1943

Zdroj: Obec Zlechov

2.3 Památky obce
K významným kulturním památkám obce Zlechov řadíme především kostel sv. Anny, Boží muka
a sochu sv. Jana Nepomuckého. Jedno z nejstarších slovanských sídlišť, vypovídající o historii obce, se
nachází na katastrálním území obce. Vedle těchto památek se v obci nachází i památná lípa malolistá,
jejíž obvod kmene je 260cm a výška 20m. [1]
Kostel sv. Anny
Kostel sv. Anny dnes představuje dominantu obce. Byl postaven v letech 1992 – 1994 v těsné
blízkosti původní kaple sv. Anny, pocházející ze 14. století. 16. října 1994 proběhlo slavnostní vysvěcení
kostela stejné patronce. Základní kámen posvětil papež Jan Pavel II., při své návštěvě na Velehradě, 22.
dubna 1990. [1, 9]
Obrázek č. 5: Kostel sv. Anny

Zdroj: Obec Zlechov
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Boží muka
Boží muka představují historickou drobnou stavbu, symbolizující místo, kde byl bičován Ježíš
Kristus. Ve Zlechově jsou nejstarší památkou z roku 1674, postavenou klášterním převorem Adamem
Mirandulou a nacházející se u silnice do Tupes. [1, 10]
Obrázek č. 6: Boží muka

Zdroj: Obec Zlechov

Socha sv. Jana Nepomuckého
Barokní socha sv. Jana Nepomuckého pochází z roku 1733. Je situována na návsi před kostelem
a byla postavena jedním z místním občanů - Pavlem Dudeškem. Roku 1885 byla restaurována na
náklady místních občanů. [1, 10]
Obrázek č. 7: Socha sv. Jana Nepomuckého

Zdroj: Obec Zlechov
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2.4 Vybavenost obce
Občanská vybavenost obce Zlechov je na dobré úrovni. V obci se nachází obecní úřad, pošta,
veřejná knihovna a římsko-katolický farní úřad. Dále jsou zajištěny zdravotní služby praktického lékaře
a zubního střediska. Obec disponuje mateřskou školou a I. stupněm základní školy. Vedle těchto
objektů nalezneme ve Zlechově budovu tělocvičny, hřiště a hřbitov. Místní i přespolní občané mohou
využívat služby místního kadeřnictví a pohostinství, v obci jsou také potraviny. [3, 11]
Obec Zlechov disponuje základní sítí technické infrastruktury. Je zde vybudována jednotná
kanalizace, veřejný vodovod, který je součástí skupinové vodovodu Uherské Hradiště – Uherský Brod
– Bojkovice. Dále je zde zaveden plyn, elektřina a kabelizovaný telefon. [12]
Dopravní obslužnost obce Zlechov je dobrá. Na katastrálním území obce je vytvořena dopravní
síť komunikací, tvořená silnicemi I., II., III. třídy, místními, účelovými a statistickými komunikacemi,
trasami pro cyklisty i pěší turisty. Silnice III. třídy jsou zastoupeny silnicí III/05018 spojující Buchlovice
a Zlechov, silnicí III/4272 vedoucí z Nedakonic do Zlechova, silnicí III/4224 vedoucí z Tupes do Zlechova
a silnicí III/42821 spojující Modrou, Velehrad a Zlechov. Katastrálním územím obce prochází i silnice
II/422 vedoucí ze Zlechova přes Kyjov, Podivín do Valtic a silnice I/50 spojující Brno, Uherské Hradiště
a státní hranice se Slovenskou republikou. [12] Hromadná doprava je v obci zastoupena pouze
autobusovou přepravou, která je zajišťována společnosti ČSAD Uherské Hradiště a. s. . Do obce zajíždí
linky: Buchlovice, Boršice, Osvětimany, Stříbrnice, Újezdec, Medlovice, Tupesy, Břestek a Uherské
Hradiště. Autobusové spojení projíždí obcí několikrát denně a zastavuje na všech zastávkách v obci:
Zlechov – keramika, Zlechov – kříž i Zlechov – Olší. Nejbližší vlaková stanice se nachází ve vzdálenosti
přibližně 6km, ve Starém Městě u Uherského Hradiště, kudy vede trať č. 330 ve směru Přerov – Břeclav
a zpět. [12, 13]
Vedle pozemních komunikací vedou katastrálním územím obce také významné cyklotrasy,
podporující turistiku a cestovní ruch v obci. Jednou z nich je Moravská vinařská stezka spojující všechny
vinařské oblasti jižní Moravy. Trasa začíná ve Znojmě, vede přes 70 vinařských obcí a končí v Uherském
Hradišti. Cesta dlouhá 54km provádí cyklisty desítkami chráněnými přírodními lokalitami, historicky
významnými a architektonickými památkami kraje. [14]

2.5 Kultura a sport v obci
Kulturní život je v obci Zlechov opravdu bohatý, na své přijdou milovníci tanečních zábav, folkloru,
tradičních zvyků. Během roku je v obci pořádáno velké množství kulturních a zábavných akcí. Tyto akce
jsou zastoupeny plesy, košty, besídkami, koncerty nebo hodami. Některé z akcí se staly pro místní
občany tradicí a jsou pořádány každoročně. Nejvýznamnější kulturní událostí jsou Slovácké hody
s právem, tzv. císařské, které se tradičně konají v říjnu. V obci se můžeme setkat i s tradičními
velikonočními zvyky, které jsou málo v kterých obcích dodržovány, jedná se o hrkání a šlahačku. [1, 15]
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Obrázek č. 8 a 9: Tradiční krojované hody

Zdroj: Obec Zlechov

V obci je podporován a rozvíjen také sport. Působí zde fotbalové družstvo a oddíl stolního tenisu.
Historie fotbalu se v obci traduje do roku 1946, kdy vznikl první fotbalový oddíl nazývaný Sportovní
klub Zlechov. Díky velkému nasazení hráčů, jejich píli a trénování se mužstvo probojovalo z III. a IV.
třídy mužstev do I. B. [16] Pohybové aktivity dětí a mládeže jsou podporovány a rozvíjeny Fotbalovou
akademií Zlechov. Hlavním cílem této akademie je přivést co nejvíce dětí ke sportu a pohybovým
činnostem, prostřednictvím sportovních kroužků pro chlapce i dívky. [17] Co se týče stolního tenisu,
v obci jsou vedena dvě mužstva o 15 hráčích, hrající III. třídu okresního přeboru. Zastoupení zde má i
poměrně nový a úspěšný druh sportu, nazývaný Agility. Sport, který je charakteristický překonáváním
překážek psími mazlíčky, vytváří a upevňuje úzký kontakt s pánem. Tvrdá a pilná práce při výcviku se
odráží v získaných oceněních a úspěchu, kterými se členové Agility klubu Zlechov mohou pyšnit.
Každoročně se účastní nižších soutěží, ale i mezinárodních závodů a mistrovství odkud si přiváží
významná a pěkná umístění. [18] Aktivním sportovcům je v obci od roku 2002 k dispozici víceúčelové
hřiště k provozování volejbalu, tenisu košíkové, nohejbalu, florbalu a malé košíkové. [16]

2.6 Demografická situace
Data prezentovaná Českým statistickým úřadem a Regionální informačním servisem uvádějí, že
v obci Zlechov žije (k 31. 12. 2014) 1689 obyvatel. Z toho je 827 můžu a 862 žen, to znamená, že v obci
je evidován vyšší počet žijících žen o 35.
Tabulka č. 2: Struktura obyvatel (k 31. 12. 2014)
Celkem
0-14 let
Celkem
1689
280
Muži
827
140
Ženy
862
140

15-59 let
990
503
487

60-64 let
124
62
62

65 a více let
295
122
173

Zdroj: Regionální Informační Servis

Hodnoty uváděné v tabulce č. 3 představují vývoj v počtu obyvatel, za posledních 10 let.
Obecně můžeme konstatovat, že v tomto období došlo k nárůstu obyvatel o 98. Negativní vývoj v této
oblasti zaznamenáváme pouze v letech 2009, 2012 a 2014. Přičemž nejvíce obyvatel za tento časový
úsek ubylo v roce 2012, a to 13. Roky 2009 a 2014 můžeme úbytkem obyvatel označit za zanedbatelné,
neboť došlo k poklesu pouze o 3 a 4 obyvatele. Pozitivní vývoj shledávaný v nárůstu počtu obyvatel,
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může pokračovat i v následujících letech, neboť významným trendem dnešní doby je stěhování
obyvatel za klidným a zdravým žití na venkově.
Tabulka č. 3: Počet obyvatel v letech 2005 - 2014
ROK
2005
2006
2007
2008
2009
Stav
1591
1605
1637
1653
1650

2010
1670

2011
1691

2012
1678

2013
1693

2014
1689

Zdroj: Český statistický úřad [19]

V tabulce č. 4 pozorujeme hodnoty tří ekonomických ukazatelů – přirozený přírůstek, migrační
přírůstek a přírůstek celkový. Ukazatel přirozeného přírůstku vypovídá o vztahu mezi počtem nově
narozených dětí a zemřelých občanů. Ve sledovaném období vidíme, že hodnoty přírůstku jsou, mimo
rok 2012 a 2014, kladné. To znamená, že se v obci narodilo více dětí, než zemřelo občanů. V roce 2012
a 2014, kdy jsou hodnoty ukazatele záporné, tomu bylo přesně naopak, počet zemřelých občanů
převýšil počet nově narozených dětí. Migrační přírůstek, znázorňující vztah mezi počtem
přistěhovaných a vystěhovaných obyvatel, nabývá v prvních čtyřech letech kladných hodnot. V tomto
období se do vesnice přistěhovalo více občanů, než ji opustilo. Stejně jako u přirozeného přírůstku
sledujeme ve stejných letech a v roce 2009 záporné hodnoty i u přírůstku migračního. V těchto letech
tedy dochází k úbytku obyvatel v důsledku stěhování. Kladné hodnoty se objevují také po většinu
sledovaného období u celkového přírůstku. Výjimkou jsou pouze roky 2009, 2012 a 2014. Úbytek
obyvatel v roku 2009 nastal z důvodu migrace obyvatel. V letech 2012 a 2014 se na této skutečnosti
podíleli, jak příčiny migrační, tak i příčiny přirozeného úbytku obyvatel z důvodu úmrtí.
Tabulka č. 4: Demografické údaje obce Zlechov v letech 2005 - 2014
Rok

Narození

Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

21
19
15
20
16
22
22
16
25
14

12
15
13
13
11
14
15
23
17
15

55
33
49
46
24
42
28
30
32
21

28
23
19
37
32
30
23
36
25
24

Přírůstek
přirozený
9
4
2
7
5
8
7
-7
8
-1

Přírůstek
migrační
27
10
30
9
-8
12
5
-6
7
-3

Přírůstek
celkový
36
14
32
16
-3
20
12
-13
15
-4

Zdroj: Český statistický úřad

2.7 Ekologický stav v obci
Občané žijící v obci Zlechov jsou ekologicky založení a dbají o čisté prostředí i ovzduší obce.
Vedení obce zajišťuje pravidelný svoz komunálního odpadu. V obci jsou rozmístěny kontejnery na
separovaný odpad – papír, sklo a plast. Pravidelně jsou uskutečňovány akce týkající se úklidu
prostranství v obci a místních komunikací. Díky projektu Za ekologičtější Zlechov získala obec dotace
na nákup kompostérů, nových kontejnerů a odpadkových košů, které jsou rozmístěny po vesnici. Na
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webových stránkách obce, se můžeme dočíst i o pilotních ekologických projektech, První zlechovské
energetické společnosti. Za krátkou zmínku stojí pokus o vodní nebo větrnou elektrárnu. [12, 20]
Jak z tabulky níže, tak i z krajinného rázu okolí, můžeme konstatovat, že se obec nachází
v zemědělské krajině, kdy 87% celkové výměry ploch je zastoupeno právě zemědělskou půdou.
Tabulka č. 5: Výměr pozemků obce Zlechov
CELKOVÁ VÝMĚRA POZEMKŮ
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrady
Ovocné sady
Trvalé travní porosty
Zemědělská půda
Lesní půda
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy

652 ha
519 ha
0 ha
6 ha
34 ha
1 ha
7 ha
568 ha
0 ha
4 ha
23 ha
57 ha

Zdroj: Regionální informační servis

2.8 Ekonomická situace obce
V obci Zlechov je i vysoké zastoupení podnikatelských subjektů. V roce 2014 zde bylo evidováno
243 podnikajících fyzických osob. Dále zde nalezneme jednu státní a družstevní organizaci a 26
obchodních společností. [3]
Na základě počtu zaměstnanců, členíme společnosti na mikro, malé, střední a velké. Ve Zlechově
jsou nejvíce zastoupeny podniky bez zaměstnanců, kterých je zde registrováno 110. Mikro podniků,
s počtem zaměstnanců nepřesahujících 10, je v obci evidováno 27. Malé společnosti s počtem
zaměstnanců do 50, jsou v obci 2. Zastoupena je i kategorie podniků středních, zaměstnávacích 250
pracovníků. Tento podnik je ve Zlechově 1. [3]
Zastoupení společností, dle ekonomických činností, můžeme sledovat v tabulce č. 6. Vysoké
zastoupení zde mají podniky, především z oblasti zpracovatelského průmyslu, velko i malooobchodu,
stavebnictví a zemědělství.
Tabulka č. 6: Zaměření podniků v obci dle CZ – NACE
Typ podniku
Zemědělství, lesnictví, rybářství
Zpracovatelský průmysl
Stavebnictví
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel
Doprava a skladování
Ubytování, stravování a pohostinství
Činnosti v oblasti nemovitostí

Počet podniků
23
60
45
57
9
15
2
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Profesní, vědecké a technické činnosti
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
Ostatní činnosti

23
3
18

Zdroj: Regionální informační servis
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3 NÁVRHOVÁ ČÁST
Návrhová část dokumentu je zaměřena na budoucnost obce. Zabývá se vytýčením možných aktivit
a opatřeních, které nasměrují obce k jejímu dalšímu rozvoji.

3.1 Strategická vize
Strategická vize pro obec Zlechov je z dlouhodobého hlediska jasná. Je důležité, aby si obec
udržela nynější kladný vývoj a zaměřila se na aspekty, které povedou k dalšímu, celkovému
zlepšení života občanů v obci. Tyto aspekty by se měly týkat činností vycházejících z potřeb občanů
i obce a v neposlední řadě by měly zajistit atraktivitu obce i pro další generace.

3.2 Konkrétní opatření
Obec Zlechov v plánu v následujících letech realizovat aktivity, znázorněné v tabulce č. 7. Jedná
se především o opatření zaměřená na zkvalitnění života v obci, v oblastech zaměřených na místní
komunikace a veřejná prostranství, sociální záležitosti, bydlení, kulturu a historii, společenský a
komunitní život občanů a opravy a údržby objektů představující majetek obce. Zlechov má v tomto
plánu, mimo jiné, zahrnuté i projekty, které vzešly z veřejných jednání s místními občany. Realizace
plánovaných aktivit se bude odvíjet od finančních možností obce a od přístupu k externím zdrojům
financování, v podobě grantů a dotací, jak národních tak i evropských. Nezrealizované projekty budou
automaticky zařazeny do následujícího období.
Tabulka č. 7 prezentuje plánované záměry roztříděné do charakteristických oblastí. U každé
aktivity je uveden možný zdroj externího financování.
Tabulka č. 7: Opatření obce v období 2015 – 2020
OBLAST
Místní
komunikace
veřejná prostranství

a

ZÁMĚR
Rekonstrukce
veřejného
osvětlení
Chodníky po obci

Rozšíření a úprava hřbitova
Úprava návsi u obecního úřadu

Rekonstrukce
místních
komunikací včetně chodníků a
cyklostezky

Sociální záležitosti

Dům s pečovatelskou službou

MOŽNÝ ZDROJ FINANCOVÁNÍ
-Dotace a granty administrované Zlínským
krajem
-MPO Program efekt 2016
-Dotace a granty administrované Zlínským
krajem
-MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova
-Dotace a granty administrované Zlínským
krajem
-Dotace a granty administrované Zlínským
krajem
-MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova
-IROP - Konkurence schopné, dostupné a
bezpečné regiony, SC 1.2 Zvýšení podílu
udržitelných forem dopravy
-Dotace a granty administrované Zlínským
krajem
-MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova
-IROP - PO 2 Zkvalitnění veřejných služeb a
podmínek života pro obyvatele regionů, SC
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Bydlení

Zasíťování pozemků pro rodinné
domy

Kultura a historie

Rekonzervace
památek

Společenský a komunitní
život, sportoviště

Řešení okolí školy, sport,
volnočasové aktivity, praktická
výuka, zahrada
Opravy budov
zahrádkářů

Oprava a údržba obecního
majetku

Projekty vzešlé z veřejných
projednání

drobných

holubářů

a

Výstavba
víceúčelového
kulturního
zařízení
a
sportovního hřiště
Rekonstrukce kabin SK Zlechov

Architektonická
úprava
obecního úřadu
Obnova trávníku na dětském
hřišti k Tupesům
Vybudování cyklostezky Zlechov
– Buchlovice a Zlechov – Boršice

Vybudování živého vinařského
centra
Vybudování ubytování nižší
popř. střední kategorie pro
cyklisty
Vybudování nádrže s mokřadem

Bezbariérové zpřístupnění školy

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb
vedoucí k sociální inkluzi
-OPŽP – PO 1: Zlepšování kvality vody a
snižování rizika povodní, SC 1.1 Snížit
množství vypouštěného znečištění do
povrchových
i
podzemních
vod
z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících
látek do povrchových vod, SC 1.2 Zajistit
dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a
množství
-MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova
-Dotace a granty administrované Zlínským
krajem
-Fond kultury Zlínského kraje – Stavební
obnova a restaurování kulturních památek
a památek místního významu
-MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova
-MŠMT, Státní podpora sportu, Podpora
materiálně technické základny sportovních
organizací
-OPŽP – PO 5 Energetické úspory, SC 5.1
Snížit energetickou náročnost u veřejných
budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů
energie
-MMR Podpora obnovy venkova
-MMR Podpora obnovy venkova

-MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova
-MŠMT, Státní podpora sportu, Podpora
materiálně technické základny sportovních
organizací
-MMR Podpora obnovy venkova
-IROP – PO 1 Konkurenceschopné,
dostupné a bezpečné regiony, SC 1.2.
Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
-SFDI
-

-OPŽP – PO 4 Ochrana a péče o přírodu a
krajinu, SC 4.3. Posílit přirozené funkce
krajiny, SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v
sídlech
-MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova

Zdroj: vlastní zpracování
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3.3 Realizace Strategického rozvojového dokumentu
Předkládaný Strategický rozvojový dokument obce Zlechov, na období 2015 – 2020, vchází
v platnost a účinnost, v den schválení zastupitelstvem obce Zlechov.
Dokument je určen především managementu obce. Jeho hlavním cílem je umožnit a nasměrovat
obec k úspěšnému rozvoji a směřovat si vytýčeným směrem. Realizace uvedených aktivit je v rukou
zastupitelů obce, protože ti rozhodují o řešení projektů a jejich zdrojů financování.

Strategický rozvojový dokument byl schválen zastupitelstvem obce dne………………………………………..
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