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1. ÚVOD
1.1.

Obecně

Vedení obce stanovilo věc „Hospodářského rozvoje obce“ strategickou oblastí-perspektivou č. 4
strategie rozvoje obce.
Tato strategická oblast-perspektiva je nedílnou součástí návrhové části Strategického plánu
rozvoje obce Ropice 2015-2035, navazuje na ni a úzce s ní souvisí. V dané věcné oblasti je také
samostatně použitelným věcně příslušným strategickým řídícím dokumentem.
Představuje vůli vedení obce a jeho pohled do vzdálené budoucnosti obce Ropice v této oblasti.

1.2.

Pracovní skupina - tým pro strategickou oblast - perspektivu

4.

Role:
Předsedající pracovní
skupině-týmu
Politický garant strategické
oblastí-perspektivy
Manažer strategické
oblasti-perspektivy
Člen pracovní skupiny-týmu

5.

Člen pracovní skupiny-týmu

6.

Člen pracovní skupiny-týmu

Člen rady obce,
Vedoucí stavební komise
Člen zastupitelstva obce,
Předseda finančního výboru
Člen rady obce

7.

Člen pracovní skupiny-týmu

Člen rady obce

Ludmila Haltofová

8.

Člen pracovní skupiny-týmu

Předseda kontrolní komise

Ing. Jindřich Šancer

9.

Přizvaní

Ostatní členové rady obce

10.

Přizvaní

1.
2.
3.

Obsazení – stávající funkce
Místostarosta

Obsazení - osoby:
Ing. Jiří Pindór

Starosta obce

Mgr. Uršula Waniová

Tajemník obce

Jaroslava Szmeková
Ing. Hynek Milata

Radim Revenda

Ing. Martina Opachová

Konzultace s přizvanými
osobami dle operativní
potřeby
Zástupci podnikatelských
Konzultace s přizvanými
subjektů působících na území osobami dle operativní
obce
potřeby

2. ANALYTICKÁ ČÁST
Analytická část SPRO je zpracovaná na základě souboru podkladů a analýz, viz dokument:
Strategický plán rozvoje obce Ropice
2015 - 2035
analytická část
Strategická perspektiva č. 4, Hospodářský rozvoj obce
(viz příslušný dokument)
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3. NÁVRHOVÁ ČÁST

3.1.

Preambule

Obec Ropice je součástí regionu s bohatou průmyslovou, zemědělskou historií, tradicí a cestovním
ruchem.
Chceme, aby se do budoucna rozvíjela především jako obec rezidenční, občansky vybavená, s
vyváženým rozvojem, aby zůstala obcí klidnou a bezpečnou, ekologicky progresivní a čistou, s
možností sportovních a odpočinkových aktivit, podporující aktivity svých občanů a spolkový život
v obci s ohleduplným využíváním okolní přírody.
Hlavní pracovní příležitosti a pracovní zázemí pro občany Ropice zůstane i v nadále v okolních
průmyslových městech – Třinec, Český Těšín, Frýdek Místek

3.2.

Strategie rozvoje obce v dané oblasti

Viz dále.
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Strategie rozvoje obce v oblasti
Hospodářský rozvoj obce
Vize
Chceme prosperující obec a úspěšné, ekonomicky soběstačné a zajištěné obyvatelstvo.

Poslání
Chceme vytvářet dostatečné zdroje a prostředky,
které jsou nezbytné pro udržitelný rozvoj obce a udržitelnou kvalitu života obce,
chceme podporovat úspěšnost a ekonomickou soběstačnost jeho obyvatel

Chceme:
I.

Aby obyvatelé naší obce byli úspěšnými podnikateli nebo váženými a ceněnými
zaměstnanci úspěšných zaměstnavatelů (podnikatelů, firem, veřejné správy, …)

II. Aby obyvatelé naší obce byli ekonomicky soběstační, zajištění a nezávislí
III. Udržitelný růst HDP naší obce
IV. Aby naše obec měla vždy dostatečné zdroje a prostředky pro financování aktivit a rozvoje
obce pro zajištění stanovené kvality života obce

Politika vedení obce
Uplatňujeme politiku vedení obce, která je ústřední součástí strategického plánu rozvoje obce
2015 – 2035 a jednáme plně v souladu s ní.
Mimo to uplatňujeme následující principy, styl a přístup:
I.

Podporujeme dostupnost zaměstnání pro obyvatele naší obce

II. Podporujeme podnikání obyvatel naší obce
III. Podporujeme příliv kapitálu do naší obce
IV. Podporujeme rozvojové investice naší obce a v naší obci
V. Monitorujeme a vyhodnocujeme vývoj a trendy HDP obce
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Kompozice dílčích strategických oblastí-os

Strategickou oblast-perspektivu „Hospodářský rozvoj obce“ vnímáme jako prostředek tvorby a
zhodnocování zdrojů obce a v obci.
Ty jsou nebytností a podmínkou realizace a naplňování celé stanovené strategie obce - „Kvality
života obce“.
Zajištění rostoucí „Kvality života obce“ je podmíněno a úzce souvisí s udržitelným hospodářským
rozvojem obce. Proto tato „udržitelnost“ je strategií této strategické oblasti-perspektivy.
Dosahování požadované udržitelnosti hospodářského rozvoje obce spatřujeme v následujících
dílčích strategických oblastech-osách a strategických cílech. Ty představují kompozici cílů pro
naplnění strategie v oblasti hospodářského rozvoje obce a současně tak pro naplňování vrcholové
strategie „Kvality života obce“.

Strategie
Udržitelný hospodářský rozvoj obce

Dílčí strategické oblasti – osy
1. Podpora podnikání v obci a okolí
2. Podpora zaměstnanosti obyvatel obce
3. Rozvoj služeb v obci
4. Podpora rozvoje průmyslu v okolí obce
5. Rozvoj zemědělství v obci
6. Rozvoj cestovního ruchu, turistiky, agroturistiky a sportu v obci (jako součásti hospodářského
rozvoje) v obci
7. Podpora přílivu kapitálu do obce
8. Podpora rozvojových investic v obci
9. Rostoucí HDP obce
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Kompozice strategických os a cílů v dané perspektivě
Strategická osa:

Strategický cíl:

Dílčí cíl:

Název – popis cíle:

Bližší popis, návrh řešení, monitorované indikátory (M.I.), hodnotící
parametry a kritéria úspěšnosti:

Hospodářský rozvoj obce
(služby veřejnosti).
4.1.

Strategická
osa:

Podpora podnikání v obci a okolí
4.1.1.

Strategický
cíl:

Podpora živnostníků a drobných
podnikatelů na území obce.

Pronájem nebytových prostor v prostorách majetku obce.
Zatraktivnění prostor objektů obce pronajímaných
podnikatelským subjektům.
M.I.: Počet podpořených živnostníků.

4.1.2.

Strategický
cíl:

Podpora vybudování a napojení obce na
novou rychlostní komunikaci I. třídy – R48
a I/68.
Viz str. persp. č. 7 – Doprava …

4.1.3.

Strategický
cíl:

Podpora opravy Ropického zámku.

Pomoc při hledání dlouhodobého využití objektu a hledání
dalších finančních zdrojů.
M.I.: Pozitivní změna.

4.2.

Strategická
osa:

Podpora zaměstnanosti obyvatel obce
4.2.1.

Strategický
cíl:

Podpora podnikatelských aktivit na území
obce a v regionu.

Podpora při vytváření podnikatelského zázemí drobným
podnikatelům, a živnostníkům.
M.I.: Počet podpořených.

4.2.2.

Strategický
cíl:

Monitorování stavu zdraví významných
zaměstnavatelů v regionu, kteří

Řízení rizik.
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zaměstnávají obyvatele obce.
4.3.

Strategická
osa:

Strategická
osa:

M.I.: Schopnost reagovat na snižování zaměstnanosti.

Rozvoj služeb v obci
4.3.1.

4.4.

Strategické plánování

Strategický
cíl:

Udržet stávající stav služeb v obci.

Podpora rozvoje průmyslu v okolí obce
4.4.1.

Strategický
cíl:

Území obce jako rezidentní oblast
nebudeme zatěžovat průmyslem.

Budeme podporovat rozvoj průmyslových zón a aktivit
v průmyslových oblastech v okolí obce.
Naopak budeme vytvářet sídelní, klidové, odpočinkové a
rekreační prostředí pro lidi, kteří v těchto průmyslových
oblastech působí a pracují (bydlení, rekreace, sport, volnočasové aktivity. ….)
M.I.: Žádný průmysl na území obce.

4.5.

Strategická
osa:

Rozvoj zemědělství v obci
4.5.1.

4.6.

Strategická
osa:

Strategická
osa:

Zachovat stávající stav zemědělství na
území obce.

M.I.: Žádná negativní změna.

Rozvoj cestovního ruchu, turistiky, agroturistiky a sportu v obci (jako součásti hospodářského rozvoje)
4.6.1.

4.7.

Strategický
cíl:

Strategický
cíl:

Podpora rozvoje golfového areálu.

M.I.: Rozšíření areálu.

Podpora přílivu kapitálu do obce
4.7.1.

Strategický

Podporujeme příliv kapitálu do obce pro

Akce nadmístního významu ve spolupráci s nadřízenými
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realizaci akcí nadmístního významu, které
překračují hranice obce.

cíl:

Strategické plánování

orgány místní samosprávy (MÚ Třinec) a projekty v rámci
mikroregionu (vybudování cyklostezky, agroturistika ... )
Viz str. persp. 07 Doprava …
M.I.: Počet uskutečněných akcí.

4.8.

Strategická
osa:

Rostoucí HDP obce
4.8.1.

Strategický
cíl:

Monitorovat stav HDP obce.

Zjistit stávající stav HDP obce a průběžně monitorovat a
vyhodnocovat jeho změny.
Je to číselný ukazatel – indikátor hospodářského rozvoje
obce, proto by měl být pro vedení obce a její občany známý.
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4. ZÁVĚR PRO REALIZAČNÍ ČÁST
Strategickou oblast „Hospodářský rozvoj obce“ vnímáme jako prostředek pro průběžné zajišťování
tvorby zdrojů v obci a jejich další zhodnocování. A to nejen zdrojů samotné obce, ale i obyvatel,
kteří v ní žijí. Tak jako pro občany je jejich ekonomický rozvoj prostředkem růstu kvality jejich
života, stejně tak pro obec je její hospodářský rozvoj nezbytnou podmínkou pro realizaci a
naplňování vytýčené strategie obce, „Zajistit udržitelný rozvoj a kvalitu života na území obce“.
Obojí spolu souvisí. Zajištění rostoucí „Kvality života obce“ úzce souvisí s dlouhodobě udržitelným
hospodářským rozvojem obce.

5. REALIZAČNÍ ČÁST
Kompozice strategických cílů je dále rozpracovaná do realizační části strategického plánu rozvoje
obce, tzv. akčního plánu, viz dokument:
Strategický plán rozvoje obce Ropice
2015 - 2035
realizační část – akční plán
Strategická perspektiva č. 4, Hospodářský rozvoj obce
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V Ropici, dne 05. 09. 2016

Mgr. Uršula Waniová
starostka obce
politický garant strategické oblasti-perspektivy „Hospodářský rozvoj obce“

Jaroslava Szmeková
tajemník OÚ Ropice
manažer strategické oblasti-perspektivy „Hospodářský rozvoj obce“

Projednáno a schváleno usnesením zastupitelstva obce Ropice č. 13/4/2016 ze dne 05. 09. 2016

Mgr. Uršula Waniová
starostka obce

Ing. Jiří Pindór
místostarosta obce

Strana 10 (celkem 11)
Autor dokumentu:

Ing. Vlastimil Dorotík

Kontakt:

tel. 603 295 801, e-mail: vlastimil.dorotik@ictbenefit.cz

Datum zpracování::

xx. xx. 2016

Tento dokument je majetkem autora a organizace uvedené v záhlaví a bez jejich písemného souhlasu nesmí být (ani jeho části) kopírován, upravován nebo s ním jinak nakládáno.
Systém managementu kvality je zpracovávaný s podporou společnosti ICT benefit, a.s.

Organizace:

Druh, Typ, Název dokumentu:

Oblast – Projekt - Úsek - Odbor:

Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015 – 2035,
návrhová část, SP č. 4 – Hospodářský rozvoj obce

Obec Ropice

Strategické plánování

6. PŘEHLED DOKUMENTŮ NÁVRHOVÉ ČÁSTI
-

Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, návrhová část
Kvalita života obce

-

Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, návrhová část
Strategická perspektiva č. 1, Životní prostředí

-

Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, návrhová část
Strategická perspektiva č. 2, Bezpečnost obce a v obci

-

Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, návrhová část
Strategická perspektiva č. 3. Sociální, zdravotní a vzdělávací záležitosti

-

Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, návrhová část
Strategická perspektiva č. 4, Hospodářský rozvoj obce

-

Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, návrhová část
Strategická perspektiva č. 5, Kultura, volný čas, sport, občanské záležitosti a komunikace s
veřejností

-

Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, návrhová část
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