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ÚVOD
Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem obce, který je zakotven v
platném zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jedná se o hlavní nástroj řízení rozvoje obce, který
můžeme také charakterizovat jako strategický koncepční materiál, jehož cílem je definovat
prioritní oblasti v rámci rozvoje obce. Představitelé obce priority vnímali i před vypracováním
tohoto dokumentu, chyběla jim však opora v odborných analýzách, utřídění priorit a návrhy
řešení. Písemná podoba priorit a cílů napomůže k jejich snadnějšímu naplnění, určuje cestu
směřující k prosperitě obce a uspokojení potřeb jejích obyvatel. Program rozvoje obce tak
může přispět k lepšímu využití finančních prostředků obce, je i důležitým dokumentem při
získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů.
Obec Borovnička doposud neměla zpracovaný žádný koncepční materiál, který by stanovil
rozvojové aktivity a byl závazným dokumentem. Program rozvoje obce se tak stává prvním
komplexním rozvojovým konceptem, který je pro řízení obce a pro rozhodování o klíčových
otázkách budoucnosti obce zcela nezbytný a důležitý zejména z důvodu:
● je podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech;
● zachycuje hlavní problémy a předpoklady rozvoje obce a formuluje možná řešení umožňuje tak komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využití finančních
kapacit obce;
● slaďuje představy občanů o rozvoji obce - slouží tak k prevenci budoucích sporů a zajišťuje
tak kontinuitu udržitelného rozvoje obce;
● zvyšuje šanci úspěšného čerpání finančních prostředků z domácích zdrojů, jako i ze zdrojů
Evropské unie
● je podkladem pro cílený a zdůvodněný územní průmět rozvojových aktivit v územním
plánu.
Smyslem tvorby bylo na základě popsání situace v obci, názorů občanů a diskuse pracovní
skupiny formulovat představy o budoucnosti obce včetně navržených aktivit, které pomůžou
tyto představy dosáhnout. Program rozvoje obce Borovnička byl vytvářen na podzim roku
2020. Jeho tvorbou byla pověřena starostka obce, Ing. Petra Macáková.

A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1. Charakteristika obce
1. Území
Základní informace o obci Borovnička
Starostka obce: Ing. Petra Macáková
Adresa: Borovnička 93, Borovnička, 54475
E-mail: obec.borovnicka@tiscali.cz
Telefon: 499 691 441
www: www.borovnicka.eu
IČ: 00580201
Poloha
Obec Borovnička leží v oblasti Krkonošského předhůří asi 15 km severozápadně od města
Dvora Králové nad Labem, při okraji okresu Trutnov a poblíž hranic mezi Královéhradeckým
a Libereckým krajem. Její značně rozptýlená zástavba se rozkládá na 50°30‘12‘‘ severní šířky
a na 15°39‘39‘‘ východní délky v průměrné nadmořské výšce přes 450 m nad mořem. Obec
se rozkládá převážně v údolí Boreckého potoka, který je pravostranným přítokem řeky Labe.
Celková katastrální plocha obce je 579,33 ha. Obec má zemědělský charakter, je obklopena
loukami, poli a lesy.

Historie obce
O přesném založení obce, která se rozprostírala podél cesty a byla obklopena borovými
lesy, se dnes můžeme jen dohadovat. Množství cenných historických zdrojů informací bylo
zničeno během husitských válek, církevních sporů a třicetileté války. Z ústního podání a
vyprávění je zřejmé, že na počátku se Borovničce říkalo „Malá Borovnice“ (vedlejší ves
Borovnice pak byla „Velká Borovnice“) V okolních borových lesích žilo spousta zvěře,
jeleni, lišky, medvědi a divoká prasata.
Až do roku 1560 patřila Borovnička k panství Miletín. Ale už v roce 1423 se objevuje na
seznamu majetku rodu Lichtenbergů, kterému patřily i některé vesnice v horách. Poté, co
Hynek z Lichtenbergu opustil husitské hnutí, byla vesnice i s okolními vypleněna husity.
V 16.století ve vesnici převažuje německy mluvící obyvatelstvo a stává se silně
protestantskou. V roce 1786 je v Borovničce založena škola. Mnohokrát pak Borovnička
(Klein-Borowitz) měnila majitele i víru, až do roku 1848, kdy bylo zrušeno nevolnictví,
místní obyvatelé se vykoupili a stali se svými pány.
V 19.století bylo okolí stále ještě hustě zalesněno a na malých polích se pěstoval len, který
se dále zpracovával, česal, předl a tkal. V okolí vznikají i první přádelny a tkalcovny.
S vybudováním železnice v roce 1856 se zlepšily podmínky k obchodu a průmyslu a vzniká i
nová textilní továrna.
Na počátku 20.století má obec kolem tisíce obyvatel. Po 1. světové válce, ve které padlo 55
obětí z obce Borovnička, je Borovnička součástí Československého státu. V roce 1928 začala
výstavba kostela v pseudogotickém stylu, která byla dokončena v roce 1932 a kostel by v roce
1933 vysvěcen. Naplno svému účelu sloužil jen necelá 2 desetiletí, do odsunu německých
obyvatel po 2. světové válce. Další vývoj obce zejména po roce 1945 byl nepříznivě
poznamenán její příslušností k vysídlované části pohraničí, zemědělskou povahou a malým
významem sídla. V dnešní době je oblast víceméně rekreační.

2. Obyvatelstvo
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Nejhustší zalidnění obec zaznamenala na konci 19.století. Výrazný pokles pak způsobila
první světová válka. Největší odliv obyvatel však nastal po odsunu německého obyvatelstva
po druhé světové válce. I přes následné osídlení českými obyvateli se počet nikdy nevrátil na
původní hodnoty, mnoho domů zůstalo opuštěno, zchátralo a dnes jsou v lesích k vidění už
jen základy. Postupný odliv stále pokračoval v důsledku nedostačených pracovních
příležitostí a zemědělské povahy obce až na současných 180 osob ke konci roku 2020.
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V následujícím grafu je vidět věkovou strukturu obyvatel. Nejsilnější skupinou (107 osob)
tvoří obyvatelé mezi 15 a 64 lety, tedy 57%. Obyvatel v postproduktivním věku žije v obci
48, tedy 26% z celkového počtu. Stárnutí populace je tedy velkým problémem naší obce. Ani
poměr mužů a žen není úplně vyrovnaný, mužů je 55%.
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Z dalšího grafu, který vychází z dat z posledního sčítání lidí v roce 2011 lze vyčíst, že
největší základnu tvoří obyvatelé se středoškolským vzděláním bez maturity (42%) spolu
s obyvateli se základním vzděláním či bez vzdělání (35%). I přes to však sociální situace
v obci nevybočuje z běžné míry. Naopak můžeme ocenit vysokou sociální kvalitu populace
obce – nejsou zde sociálně vyloučené lokality, problémy s uživateli návykových látek ani
národnostními menšinami.
2%
5%
16%

základní včetně
neukončeného
35%

střední vč. vyučení (bez
maturity)
úplné střední (s
maturitou)
nástavbové studium

42%

Zdroj: ČSÚ

vysokoškolské

Spolková činnost
Na území obce nepůsobí bohužel žádné spolky.

3. Hospodářství
Obec Borovnička je populačně i územně malá obec, pracovně závislá na okolních obcích a
městech. Většina ekonomicky aktivních obyvatel dojíždí za prací mimo obec a to zejména do
Dvora Králové nad Labem, Nové Paky, Bílé Třemešné či Vrchlabí.

Vývoj podílu nezaměstnaných osob
Podíl nezaměstnanosti v obci Borovnička k 31.12.2019 byl 6,54% (počet nezaměstnaných
osob činil 7). Jak je patrné z následujícího grafu, absolutní počet nezaměstnaných osob
neustále kolísá, i když můžeme pozorovat klesající trend. Procento nezaměstnaných se
neustále pohybuje nad celokrajským průměrem, tato skutečnost je dána mimo jiné tím, že
v obci nejsou dlouhodobě žádná volná místa. V roce 2020 se nám podařilo získat příspěvek
z dotačního titulu Zaměstnanost (MPSV) a vytvořit pracovní místo na údržbu veřejné zeleně.
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V roce 2019 na území obce působily nejvíce podnikatelské subjekty v zemědělství, lesnictví
a průmyslu (souhrnně 50%). Na stavebnictví je zaměřeno 16% podniků. Dle právní formy je
většina podniků registrovaných jako fyzické osoby (91%). Dle velikosti můžeme valnou

většinu zařadit mezi mikro podniky (tedy podniky do 10 zaměstnanců), pouze 2 subjekty
spadají do kategorie malé podniky (podniky do 50 zaměstnanců). Největší věhlas má firma
A+M bazény Borovnička, která svou propagací šíří povědomí o obci Borovnička i za
hranicemi kraje. Druhým největším zaměstnavatelem je firma Klempo CZ s.r.o.
Část majetku obce, konkrétně prostory v Kulturním domě, jsou obcí pronajímány pro
provozování obchodu a pohostinské činnosti. Obec se snaží udržet tyto provozovny pro lepší
obslužnost místních občanů, a proto prostory pronajímá za symbolické nájemné.
Většina zemědělské půdy, která se v katastru nachází, je vlastníky pronajímána zemědělsky
hospodařícím subjektům, z nichž ovšem většina nemá sídlo na území obce.
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4. Infrastruktura
Technická infrastruktura
Obec Borovnička má vybudovaný vodovod jen v malé části obce. Jedná se o bývalý
statecký vodovod, který obec v minulosti převzala do své správy. V současné době je
vodovod v uspokojivém stavu, vodárna a úpravna vody byla v roce 2019 modernizována. Na
vodovod je však napojeno jen cca 17 domácností. Ostatní obyvatelé mají vybudovány studny
ve svém vlastnictví. S častějšími obdobími sucha je však stále skloňovanější otázkou
vybudování vodovodu a kanalizace pro celou obec.
V obci není vybudována kanalizace. Pro zlepšení životního prostředí vypsala obec vlastní
dotační titul pro své občany, kterým přispívá na vybudování DČOV.
Obec Borovnička není plynofikována.
Obec je plně elektrifikována – všechny domácnosti jsou zásobeny elektrickou energií ze
stávající sítě.
Obecní rozhlas – plné pokrytí obce Borovnička je pravidelně udržováno, ovšem jeho
technický stav je zastaralý a neodpovídá aktuálním technickým parametrů. V obci je od toho
systému ustupováno a informace pro občany jsou zasílány pomocí informačních sms.
Veřejné osvětlení – obec je plně pokryta, veřejné osvětlení je pravidelně udržováno a
opravováno. V následujících 2-3 letech dojde v obci k modernizaci vedení nízkého napětí a
s tím bude souviset i modernizace veřejného osvětlení. V minulých letech byl v rámci
modernizace veřejného osvětlení nasvícen místní kostel.

Kamerový systém – zatím v obci není žádný ucelený systém kamer, ale uvažuje se o
vhodnosti umístění kamer v blízkosti kontejnerů na tříděný odpad.
Internetové připojení – každý z občanů si připojení na internet řeší individuálně. Zdarma je
poskytnuto internetové připojení v místní hospůdce.

Nakládání s komunálním odpadem je řešeno prostřednictvím firmy Marius Pedersen a.s.,
soukromou firmou. Svoz komunálního odpadu probíhá jednou za 14 dní. Pro tříděný odpad
jsou v obci 2 stanoviště, kde jsou umístěny kontejnery na plast, papír, bioodpad a sklo. Pro
podporu třídění byly v roce 2019 pro občany zakoupeny tašky na domácí třídění odpadu. Svoz
nebezpečného odpadu probíhá v obci 2x ročně. Velkoobjemový kontejner je přistaven dle
potřeby, obvykle jednou ročně. Jednou ročně se také pořádá sbírka ošacení pro Charitu
Broumov.

Veřejná zeleň je pravidelně udržována v celém intravilánu, do budoucna se počítá
s revitalizací malého parku, ve kterém se nachází zbytky památníku obětem z I.světové války.

Dopravní infrastruktura a dopravní obslužnost
Přes obec vede silnice III. třídy – III/32546 jejíž vlastníkem a správcem je Správa silnic
Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace. Stav komunikace je velmi neuspokojivý,
bohužel oprava není v nejbližších letech v plánu oprav. Obec by v příštích letech chtěla
investovat do zvýšení bezpečnosti provozu, instalací zklidňujících prvků jako jsou příčné
prahy či radary, dopravní zátěž je totiž veliká, Borovnička leží na hlavním tahu z Nové Paky
do Dvora Králového nad Labem.
V obci je železniční zastávka a dopravní obslužnost je zajištěna i autobusy. Čtyřikrát denně
zde staví osobní vlak do každého směru. Přes Borovničku pak projede denně 10 zastávkových
autobusů v obou směrech. Vzhledem k velikosti obce a počtu obyvatel vnitřní hromadná
doprava v obci není zavedena.
Místní a účelové komunikace jsou ve velmi špatném stavu, jejich povrch je pouze
nezpevněný, cesty štěrkové. V roce 2021 bude opravena nejdelší z nich - do místní části
Klebš, na jejíž opravu přispěl i Královéhradecký kraj z dotačního titulu Program obnovy
venkova. Ostatní komunikace se budou opravovat postupně, jak dovolí finanční situace obce.
Parkovací plochy v obci vymezeny nejsou. Návštěvníci obchodu a pohostinství mohou
využít zpevněné plochy před budovou. Při větších ojedinělých akcích se využívají přilehlé
místní komunikace či krátkodobě k tomu vyčleněné obecní pozemky. Problémy s parkováním
nastávají pouze pro návštěvníky místního kostela.

Turistické stezky
Obec Borovnička je jedním ze zastavení na Cestě kamene, která propojuje významné
lokality spojené s těžbou a zpracováním kamene v Podkrkonoší

V roce 2020 bylo vybudováno Lesní odpočívadlo vedle cyklotrasy 4135 z dotačního titulu
Neproduktivní investice v lesích ze SZIF.

5. Vybavenost obce
Bydlení
V současné době je v obci 141 domů, z toho pouze 64 domů je stále obydlených. Ostatních
69 nemovitostí slouží k rekreačním účelům a 6 nemovitostí jsou provozny. Obytná zástavba
v obci Borovnička je převážně nízkopodlažní, tvořená samostatně stojícími domy se
zahradou. V současné době jsou ve výstavbě 2 nové domy pro mladé rodiny a několik chalup
prochází rekonstrukcí.
Obec Borovnička vlastní 2 obecní byty, které jsou v dlouhodobém pronájmu. Do jejich
údržby se pravidelně investuje. V plánu bylo vybudování nového obecního bytu k pronájmu
v půdních prostorách Kulturního domu, je vydáno platné stavební povolení, ale prozatím
chybí zdroje financování.
Vzhledem k velikosti obce a možnostem rozpočtu zde není sociální bydlení (startovací byty,
byty s pečovatelskou službou, domov důchodců apod.)

Školství a vzdělání
V současné době není z důvodu nízkého počtu dětí v obci k dispozici mateřská ani základní
škola. Mateřskou školu navštěvují děti z Borovničky převážně v obcích Mostek nebo
Borovnice. Podle výběru rodičů navštěvují děti z obce buď ZŠ a MŠ Mostek, ZŠ a MŠ Pecka
nebo ZŠ a MŠ Studenec.

Zdravotní a sociální péče
Za zdravotnickou péčí obyvatelé obce nejčastěji dojíždějí do zařízení v obci Mostek, kde
působí praktický lékař, dětský lékař a gynekolog. Zubní ordinace i lékárna byly ve vedlejší
obci bohužel zrušeny.
Spádovou nemocnicí je nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem, která je vzdálená přibližně
17 km. Občané také využívají i nemocnici v Jilemnici, která je vzdálená 20 km.
Pečovatelská služba ze Dvora Králového bohužel nemá dostatečné kapacity, aby do naší obce
dojížděla.

Kultura
Podmínky pro kulturní aktivity v obci jsou velmi dobré. Výhodou je místní kulturní dům ve
vlastnictví obce, ve kterém se nachází velký a malý sál. I přes to, že kulturní dům neprošel
žádnou rekonstrukcí, je často využíván místními občany k pořádání soukromých oslav za
úplatu. Tradičně je také využíván pro pořádání obecních akcí.
Menší společenské akce se pořádají i v nově zrekonstruované společenské místnosti na
obecním úřadě, ve které se nachází i sousedská knihovna.
V obci Borovnička se celoročně pořádá mnoho kulturních a společenských akcí. Mezi ně
patří:
* Oslava mezinárodního dne žen
* Velikonoční malování kraslic
* Pálení čarodějnic
* Vítání léta
* Zdobení adventních věnců
* Malování perníčků
* Rozsvěcení vánočního stromu s malým jarmarkem
* Vánoční koncert v kostele
* Kulečníkový turnaj

Kulturní památky
Kostel
Dominantou obce je Kostel Božského srdce Páně (nebo také Nejsvětějšího Srdce Ježíšova),
který je ve vlastnictví obce od 15.6.2009. Se stavbou kostela se začalo v roce 1928, vysvěcen
byl v roce 1933. Je postaven v pseudogotickém slohu stavitelem Janetschkem podle plánů
Georga Bachra z Drážďan. Naplno svému účelu sloužil jen necelá dvě desetiletí, tedy do
odsunu německých obyvatel po druhé světové válce. Bohoslužby zde několikrát do roka
slouží farář z Pecky, pod jeho farnost kostel územně spadá. Kostel je v majetku obce a
veškeré opravy obec hradí ze svého rozpočtu.

Sochy a sousoší
V obci můžeme vidět i mnohé sochy a sousoší, většina z nich je v majetku obce a postupně
jsou čištěny a restaurovány. V roce 2020 se započalo s restaurováním sousoší Sv. Křtitele,
které bude z větší části hrazeno z dotačního programu Ministerstva zemědělství.

Sport a tělovýchova
Podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity nejsou, což souvisí s neexistencí spolků.
Bývalé fotbalové hřiště je proto využíváno jen jako dějiště společenských akcí (pálení
čarodějnic či vítání léta)

6. Životní prostředí
Obec Borovnička spadá dle geomorfologického členění ČR do hercynského systému a
provincie České vysočiny, přesněji pak do subprovincie Česká tabule. Patří do klimatické
oblasti MT2 (jaro krátké a mírné, léto krátké, mírné až mírně chladné, mírně vlhké, podzim
krátký a mírný, zima mírná, normálně dlouhá, suchá s normálním trváním sněhové pokrývky).

Řešení území je krajinářsky pestré. Obec se rozprostírá ve velmi členitém území, na kterém
se nachází plocha lesa, kopec Klebš, krajinná i veřejná zeleň, zemědělská půda a celou obcí
protéká Borecký potok. Na veřejných prostranstvích obce jsou solitérní stromy i keřová
seskupení. Kvalita ovzduší je velmi dobrá, jen v zimních měsících přechodně zhoršená,
jelikož většina domácností topí uhlím.
Území obce se nachází na pomezí tří honiteb – Rovně 5203110013, Mostecká 5203110012
a Vyšehrad 5203110017. Divoká zvěř působí každoročně velké škody nejen zemědělcům, ale
i obyvatelům s neoplocenými zahrádkami.

Struktura využití půdy
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. Obec Borovnička se může pyšnit hodnotou koeficientu
3,5.

1% 1%

Orná půda

5%
16%

2%

Zahrada
Trvalý travní porost

53%

22%

Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a
nádvoří

Zdroj: ČSÚ

Celková katastrální plocha obce je 579,33 ha. Více než polovina je pokryta lesy (303,11 ha).
Ze zemědělsky využívané půdy převažuje trvalý travní porost (128,77 ha). Orná půda má
výměru 94,57 ha. Hospodaří na ní několik zemědělských podniků, které často střídá druhovou
skladbu plodin, aby na svažitých pozemcích nedocházelo k velké erozi půdy.
V obci nebyly v posledních letech provedeny žádné pozemkové úpravy.

7. Správa obce
Správa obce
Subjekt obce Borovnička vznikl na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a je územním
samosprávním celkem s právní subjektivitou. Je základním územním samosprávným
společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicemi území obce. Obec
Borovnička je spravována zastupitelstvem obce, které je šestičlenné a v jeho čele stojí
uvolněná starostka. Obec má zřízeny dva výbory – kontrolní a finanční. Obec vykonává
přenesenou působnost (tzn. že vykonává státní správu v rozsahu, který na ni stát přenesl) a
samostatnou působnost (do níž spadá správa obce, likvidace odpadů, údržba veřejné zeleně,
organizace kulturních akcí apod.). Obec Borovnička je úřadem I. typu. S městem Dvůr
Králové nad Labem (právním odborem) má obec uzavřenou Veřejnoprávní smlouvu o řešení
přestupků.
Obecní úřad má sídlo v budově čp 93. Obec Borovnička se nachází na západním cípu
Královéhradeckého kraje a spadá pod ORP Dvůr Králové nad Labem. Obec má jednoho
zaměstnance na plný úvazek – účetní a úředník obce – a jednoho sezónního zaměstnance –
dělník na údržbu zeleně a pořádku v obci. Obec není zřizovatelem nebo zakladatelem žádných
organizací ani společností.

Typ obce

Obec

Obec s rozšířenou působností

Dvůr Králové nad Labem

Pověřený obecní úřad

Dvůr Králové nad Labem

Pracoviště finančního úřadu

Dvůr Králové nad Labem

Katastrální pracoviště

Trutnov

Matriční úřad

Mostek

Katastrální plocha (ha)

579,33

Počet katastrů

1

Počet částí obce

1

Nadmořská výška (m nad mořem)

464

První písemná zpráva (rok)

1423

Hospodaření obce
Z hlediska správy obce je v následující tabulce popsán především vývoj rozpočtového
hospodaření obce za poslední 4 roky. Z následující tabulky je zřejmé, že za poslední 4 roky
obec vždy hospodařila s přebytkem. V rámci rozpočtu má obec každoročně vyčleněny
finanční prostředky, se kterými obec hospodaří v souladu s příslušnými zákony a předpisy.

V posledních letech se obci daří získávat i nenárokové dotace od různých poskytovatelů –
Královéhradecký kraj, státní rozpočet, Evropská unie.
v tom
Výdaje
nedaňové kapitálové přijaté
příjmy
příjmy
transfery
285
1
94
2 711

v tom
Saldo příjmů
běžné kapitálové
a výdajů
výdaje
výdaje
2 661
50
694

Rok

Příjmy

2019

3 405

daňové
příjmy
3 025

2018

3 260

2 859

262

.

139

3 222

2 762

460

38

2017

3 034

2 645

313

.

76

2 663

2 659

4

371

2016

2 833

2 420

338

.

76

2 016

1 927

89

817

Zdroj: ČSÚ

Obec není nijak zadlužena a ani nemá žádný úvěr.
Obec samozřejmě vynakládá finanční prostředky na služby pro občany. Jedná se například o
údržbu místních komunikací, kulturu, sběr a svoz odpadu, zajištění požární bezpečnosti,
údržbu zeleně a veřejných prostranství.
Nemovitý majetek obce je na tak malou obec poměrně rozsáhlý: budova OÚ čp 93, budova
kulturního domu čp 29, budova bývalé hasičské zbrojnice čp 94, kostel Božského srdce Páně,
autobusové zastávky, hřiště se stánkem, hřbitov, altán, mobiliář, účelové a místní
komunikace, rozhlas, sochy a sousoší, obecní pozemky. Obci se daří v rámci možností tento
majetek udržovat a opravovat.
Obec nemá obecní policii, úkony obecní policie vykonává Městská policie Dvůr Králové.
V obci není nijak zásadní problém s kriminalitou a nenachází se zde sociálně vyloučené
oblasti. V život ohrožujících situacích je varování obyvatel zajištěno prostřednictvím místního
rozhlasu. Komunikace s veřejností je obcí vnímána jako jedna ze zásadních aspektů, který
ovlivňuje kvalitu řízení obce. Je řešena několika způsoby tak, aby vyhovovala všem skupinám
zájemců o informace bez ohledu na věková či jiná omezení. Kromě osobního jednání na
veřejných jednáních zastupitelstva je využívána úřední deska, elektronická úřední deska, sms
infokanál, webové stránky obce a facebookový profil obce.
Obec Borovnička je členem MAS Královedvorsko, Spolku obcí a měst Podzvičinsko,
Sdružení místních samospráv, Svazu měst a obcí. Přínosem zapojení obce v jednotlivých
organizacích je jednak možnost získání dotací, spolupráce, výměna zkušeností, získávání
informací a to vše za účelem dalšího rozvoje obce.
Obec Borovnička nemá uzavřené partnerství s jinou obcí v České republice ani v zahraničí.

A.2 Východiska pro návrhovou část
Tvorba Strategického rozvojového dokumentu byla bohužel poznamenána všemi vládními
opatřeními na snížení dopadů probíhající pandemie SARS-Cov2. Nebylo možno uspořádat
veřejné setkání, aby obyvatelé, ale i majitelé chalup na našem území, mohli vyjádřit své
názory na budoucí strategii obce. Proto bylo realizováno dotazníkové šetření, abychom
zjistili, které priority považují občané za důležité, co by se v obci mělo nejdříve začít řešit.
Dotazník byl distribuován obyvatelům i chalupářům, každý označil, do které skupiny patří.
Byla zde i možnost vyplnit dotazník za celou domácnost a označit, kolik dospělých
v domácnosti žije. Z distribuovaných 100 dotazníků se vrátilo 40 vyplněných, dohromady za
71 osob. Podrobné vyhodnocení bude přílohou tohoto dokumentu.
Ze všech známých skutečností byla vypracována SWOT analýza, která ukazuje a shrnuje





silné stránky (Strengths) – pozitivní skutečnosti interní povahy
slabé stránky (Weaknesses) – negativní skutečnosti interní povahy
příležitosti (Opportunities) – pozitivní skutečnosti vnější povahy
hrozby (Threats) – negativní skutečnosti vnější povahy

Na základě vytvořené SWOT analýzy a výsledků dotazníkového šetření pak byla zpracována
návrhová část, se všemi cíly, opatřeními a aktivitami.

SWOT analýza
Silné stránky















Borovnička je čistě venkovskou obcí
blízkost spádových center
poloha blízko Krkonoš
blízkost přírody
dostatek zeleně i v intravilánu
existence několika památek
množství kulturních památek
absence vyloučené lokality
železniční a autobusová doprava
kladné
saldo
hospodaření
v posledních letech
velká rozloha obce s nízkou mírou
hustoty zalidnění
zemědělské podnikání
vlastní prostor pro konání kulturních
akcí
zajištěná potravinová obslužnost obce

Slabé stránky
 dlouhodobě
záporný
přirozený
přírůstek obyvatel
 nutnost dojíždění za pracovními
příležitostmi
 vysoký podíl nezaměstnanosti
 neexistence pečovatelské služby
 chybějící územní plán
 neexistence spolkových aktivit
 technická infrastruktura obce ve
špatném stavu nebo úplně chybějící
 špatný stav účelových a místních
komunikací
 neexistence parkovacích míst v obci
 malé množství sportovního vyžití
 nízká úroveň vzdělání obyvatel
 špatný signál všech operátorů

Příležitosti
 propagace obce v rámci meziobecní
spolupráce
 možnosti vícezdrojového financování
(EU fondy, národní dotace, krajské
dotace)
 motivovat mladé lidi k přistěhování
do obce
 zlepšit stav dopravní infrastruktury
 rozvoj
podpůrných
turistických
infrastruktur /informační cedule,
odpočívadla)
 doplnění sociálních služeb s ohledem
na demografický vývoj obyvatel
 využití parku pro setkávání a trávení
volného času

Hrozby
 pokračující nepříznivý demografický
trend (celorepublikové stárnutí
populace)
 úpadek zemědělské prvovýroby
 snížení dopravní obslužnosti území
 výrazný pokles v RUD kvůli krize
způsobené pandemií SARS-Cov 2
 krach
některého
z velkých
zaměstnavatelů v okolí
 nezájem občanů o veřejné dění
 nárůst byrokracie a zvyšování
administrativní náročnosti veřejné
správy
 nedostatek finančních zdrojů pro
rozvojové projekty

B. NÁVRHOVÁ ČÁST

B.1 Strategická vize
Borovnička je stále klidnou obcí s krásnou okolní přírodou. Silně zvlněná krajina je
protkána loukami a lesy, které lákají především milovníky přírody. Při průjezdu obcí se
návštěvníci mohou pokochat drobnými sakrálními památkami, dominantou obce - kostelem,
ale i novými zákoutími s instalacemi děl od řemeslníků z blízkého okolí. Místní obyvatelé
jsou aktivní a jsou hlavními aktéry kulturního a společenského dění v obci. Tradiční i nově
vznikající kulturní akce sdružují místní a lákají i nové návštěvníky. Obec je otevřená a
komunikuje moderními informačními kanály se svými občany. Chybějící infrastruktura obce
je postupně dobudovávána a obec začínají vyhledávat ke svému bydlení i mladí lidé.

B. 2 Cíle, opatření a aktivity
Obec Borovnička si vytyčila hlavních 5 cílů, které jsou rozděleny na další opatření a ty pak
na jednotlivé aktivity. U každé z aktivit je pak uveden slovní popis, vysvětlení a možnosti
financování.
Cíl: Rozvoj a budování infrastruktury obce
Opatření: Budování a rekonstrukce technické infrastruktury
Opatření: Budování a rekonstrukce dopravní infrastruktury, zajištění bezpečnosti
Cíl: Podpora občanské vybavenosti
Opatření: Rozvoj kultury, volnočasových aktivit
Opatření: Rozvoj komerčních služeb
Cíl: Zajištění funkčního rázu krajiny
Opatření: zajistit lepší zadržitelnost vody v krajině
Cíl: Podpora cestovního ruchu
Opatření: Turisticky atraktivní obec
Opatření: Údržba a rekonstrukce památek v obci
Cíl: Zajistit dostatečné podmínky pro správu obce a její efektivní chod
Opatření: Budování, rekonstrukce a opravy veřejných budov
Opatření: Veřejná zeleň a vzhled obce
Opatření: Zajištění efektivního chodu obce

Cíl: Rozvoj a budování infrastruktury obce
Opatření: Budování a rekonstrukce technické infrastruktury
Předpokládané
náklady

Důležitost

Realizace

Financování

obecní vodovod a nový vrt
13 milionů
Velmi důležité 2021-2027 vlastní+ cizí
(vybudování
dování nového obecního vodovodu a dostatečného vrtu nabývá s opakujícími se roky sucha na
důležitosti, na financování by obec chtěla využít dotační tituly z Operačního programu Životní
prostředí)

Stálí obyvatelé
Velmi důležité

34%

26%

40%

Důležité
Nedůležité

Předpokládané
Důležitost
Realizace Financování
náklady
odkanalizovaní obce
40 milionů
Velmi důležité 2021-2027 vlastní+cizí
(vybudování nové kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod – z minulosti je vesnice protkána
neevidovanými trativody, nevyhovujícími septiky apod., proto je řešení odpadních vod velmi
důležité, uvažuje se však i o vyšší pomoci pro jednotlivé domácnosti s vybudováním domácích
čističek odpadních vod, které by bylo pro obec finančně méně náročné a rychlejší. Pro vybudování
kanalizace obec uvažuje o využití dotačních titulů z Operačního programu Životní prostředí)

Předpokládané
Důležitost
Realizace Financování
náklady
rekonstrukce veřejného osvětlení
1 milion
Nedůležité
2021-2022 vlastní+cizí
(I když se to většině obyvatel zdá nepříliš důležité, v blízké budoucnosti proběhne v obci
rekonstrukce vedení NN a s tím bude spojena i nutnost rekonstrukce veřejného osvětlení, při
rekonstrukci je tedy logické uvažovat o řešení, které by uspořilo energii. Obec uvažuje o využití
dotačního titulu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu na spolufinancování investice)

Předpokládané
Důležitost
Realizace Financování
náklady
další období vlastní+cizí
bezdrátový rozhlas
500 tisíc
Nedůležité
(zmodernizování varovného systému – pro většinu obyvatel je investice do bezdrátového rozhlasu
nedůležitá, upřednostňují systém sms, emailů a jiných kanálů)

Opatření: Budování a rekonstrukce dopravní infrastruktury, zajištění bezpečnosti

Předpokládané
Důležitost
Realizace Financování
náklady
zbudování chodníků
3 miliony
Nedůležité
2022-2027 vlastní+cizí
(výkup pozemků a zbudování některých úseků chodníků v obci není v tomto období nejdůležitější
prioritou)

Stálí obyvatelé + chalupáři
19%
60%

21%

Velmi důležité
Důležité
Nedůležité

Předpokládané
Důležitost
Realizace Financování
náklady
zbudování přechodů pro chodce
200 tisíc
Nedůležité
2022-2027 vlastní+cizí
(zajištění přechodů pro chodce v místech autobusových zastávek a problematických m
místech se
ukázalo pro občany nepříliš
příliš důležité. I tak ale obec chce zajistit větší bezpečnost silničního provozu
a o zřízení některých přechodů bude uvažovat)

Předpokládané
Důležitost
Realizace Financování
náklady
oprava stávajících místních komunikací
3 miliony
Velmi důležité 2021-2027 vlastní+cizí
(Rekonstrukce jednotlivých úseků komunikací ve vlastnictví obce je pro občany velmi důležitou
aktivitou. Obec vlastní komunikace účelové i místní a bude se je snažit opravit, zpevnit a udržovat.
Pro opravy místních komunikací by obec chtěla využít jednotlivé dotační tituly z Krajských dotací
či MMR na obnovu venkova)

Stálí obyvatelé

Chalupáři

5%
35%

5%
Velmi důležité

60%

Velmi důležité

21%

Důležité

74%

Nedůležité

Předpokládané
náklady

Důležitost

Důležité
Nedůležité

Realizace

Financování

vytvoření opatření pro zlepšení dopravní
300 tisíc
Důležité
2021-2027 vlastní+cizí
situace
(instalace dopravních zrcadel na problémové výjezdy a instalace radarů pro zpomalení dopravy.
Obec uvažuje o získání dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na měřiče rychlosti)

Předpokládané
Důležitost
Realizace Financování
náklady
kamerový systém
100 tisíc
Nedůležité
2021-2027
vlastní
(instalace kamer ke kontejnerovým stáním, která se často stávají místem vznikající skládky)

Cíl: Podpora občanské vybavenosti
Opatření: Rozvoj kultury, volnočasových aktivit

Předpokládan
é náklady

Důležitost

Realizace

20212021
2027
(pořádání
pořádání akcí pro veřejnost, podpora setkávání. Možnými způsoby financování je mimo
sponzorských darů i příspěvek od MAS Královédvorsko z titulu Podpoříme vaši akci)
zachování a rozšíření kulturních akcí

100 tisíc

Velmi důležité

Financová
ní
vlastní+ci
zí

Stálí obyvatelé + chalupáři
4%
25%

Velmi důležité
Důležité

71%

Nedůležité

Předpokládané
Důležitost
Realizace Financování
náklady
rekonstrukce prostor pro setkávání
1 milion
Nedůležité
2022-2027 vlastní+cizí
(rekonstrukce velkého sálu v Kulturním domě – sál je jediným možným vnitřním prostorem pro
setkávání, ne zcela reprezentativním, ale pro sporadické akce zatím vyhovujícím. Pro financování
by bylo možno využít některý z plánovaných programů MMR na revitalizaci obcí))

Předpokládané
Důležitost
Realizace Financování
náklady
organizace brigád se zapojením obyvatel
50 tisíc
Důležité
2021-2027
vlastní
(zapojit občany do dění obce pořádáním různých brigád se dle dotazníkového šetření ukázalo jako
velmi žádoucí mezi stálými obyvateli, oproti tomu většina chalupář
chalupářů
ů neprojevila o zapojení žádný
zájem)

Stálí obyvatelé
21%

18%

61%

Chalupáři

Velmi
důležité
Důležité

61%

28%

Velmi
důležité
Důležité

11%

Nedůležité

Nedůležité

Předpokládané
Důležitost
náklady
podpora rozvoje volnočasových aktivit
100 tisíc
Důležité
(rozvoj volnočasových aktivit, vzdělávací kurzy, tvoření a aktivity pro seniory)

Realizace

Financování

2021-2027

vlastní

Předpokládané
Důležitost
Realizace Financování
náklady
využití II.patra budovy KD
5 milionů
Nedůležité
2025-2030 vlastní+cizí
(vybudování bytů nad restaurací a obchodem by mohlo přilákat nové obyvatele, popř. stálého
nájemce restaurace, není však zatím prioritní aktivitou)
Předpokládané
Důležitost
Realizace Financování
náklady
vybudování multifunkční plochy
500 tisíc
Nedůležité
2025-2030 vlastní+cizí
(multifunkční prostranství pro sport, venkovní akce, hřiště – v důsledku chybějících sportovních
spolků, ale i mladých lidí a dětí není tato aktivita prioritní)

Stálí občané + chalupáři
18%
64%

18%

Velmi důležité
Důležité
Nedůležité

Opatření: Rozvoj komerčních služeb
Předpokládané
Důležitost
náklady
podpora provozoven obchodu a restaurace
200 tisíc
Velmi důležité
(dotované nájemné, rekonstrukce prostor, dovybavení obchodu)

Realizace

Financování

2021-2027

vlastní

Cíl: Zajištění funkčního rázu krajiny
Opatření: zajistit lepší zadržitelnost vody v krajině

Předpokládané
Důležitost
Realizace Financování
náklady
výkup pozemků na rybník
500 tisíc
Důležité
2021-2030 vlastní+cizí
(vykoupit pozemky od soukromých majitelů pro vybudování rybníku za předpokladu využití
některého z dotačních titulů Ministerstva životního prostředí Podpora obnovy přirozených funkcí
krajiny)
Předpokládané
Důležitost
Realizace Financování
náklady
vybudování rybníku
2 miliony
Důležité
2021-2030 vlastní+cizí
(vybudování rybníku pro lepší zadržitelnost vody v krajině za předpokladu využití některého
z dotačních titulů Ministerstva životního prostředí Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny)

Cíl: Podpora cestovního ruchu
Opatření: Turisticky atraktivní obec

vytvoření informačního navigačního
systému
(informační tabule, směrovky, ukazatele)

Předpokládané
náklady

Důležitost

Realizace

Financování

50 tisíc

Nedůležité

2021-2027

vlastní

Předpokládané
Důležitost
Realizace Financování
náklady
ozvláštnění veřejných prostranství
200 tisíc
Nedůležité
2022-2027
vlastní
(zatraktivnění věřejných prostranství instalací soch, uměleckých plastik či jiných prvků)

Předpokládané
Důležitost
náklady
využití kostela i pro veřejnost
100 tisíc
Velmi důležité
(propagace, využití a zpřístupnění kostela veřejností, koncerty, kulturní akce)

Realizace

Financování

2021-2027

vlastní

Stálí občané + chalupáři
18%
43%
39%

Velmi důležité
Důležité
Nedůležité

Předpokládané
Důležitost
Realizace Financování
náklady
navázat partnerství s obcemi EU
100 tisíc
Důležité
2021-2027
vlastní
(navázat partnerství s obcemi a společně připravovat projekty s finančním či organizačním
přínosem)
Předpokládané
Důležitost
Realizace Financování
náklady
zlepšení spolupráce v rámci mikroregionu
50 tisíc
Důležité
2021-2027
vlastní
(připravovat projekty ve spolupráci s ostatními obcemi mikroregionu Podkrkonoší)

Opatření: Údržba a rekonstrukce památek v obci
Předpokládané
Důležitost
Realizace Financování
náklady
oprava kostela
1 milion
Velmi důležité 2021-2027 vlastní+cizí
(elektrifikace, oprava vnitřních omítek a výmalby, oprava vitráží – obec se pokusí zajistit
spolufinancování z některých projektů MMR na obnovu kulturních památek či MZE na obnovu
drobných sakrálních staveb)

oprava drobných křížků a sousoší

Předpokládané
náklady
150 tisíc

Důležitost
Velmi důležité

Realizace

Financování

2021-2027 vlastní+cizí

(průběžné provádění oprav údržby soch a sousoší, pro zachování kulturního dědictví – na
spolufinancování budou využity např. dotační programy MZE na opravu drobných sakrálních
staveb)
Předpokládané
Důležitost
Realizace Financování
náklady
vybudování památníku 1. světové války
150 tisíc
Důležité
2021-2022 vlastní+cizí
(znovuvybudování pomníku padlým v 1. světové válce, projekt bude spolufinancován z programu
Ministerstva obrany na obnovu pietních míst a válečných hrobů)

Cíl: Zajistit dostatečné podmínky pro správu obce a její ef
efektivní
ektivní chod
Opatření: Budování, rekonstrukce a opravy veřejných budov
Předpokládané
Důležitost
Realizace Financování
náklady
oprava hřbitovní zdi, márnice, oplocení
600 tisíc
Velmi důležité 2021-2027 vlastní+cizí
(realizace oprav na místním hřbitově, na spolufinancování budou využity např. dotační programy
MZE na opravu drobných sakrálních staveb)
Předpokládané
náklady

Důležitost

Realizace

Financování

oprava střechy kostela, mříž do hlavního
2 miliony
Velmi důležité 2021-2027 vlastní+cizí
vchodu
(velká investice na rekonstrukci střechy kostela, který není národní kulturní památkou, jedinou
možnou formou spolufinancování jsou proto nové plánované dotační tituly na obnovu kulturních
památek, které by měly být vypsány v dalších letech před MAS Královédvorsko
édvorsko z MMR)

Stálí obyvatelé + chalupáři
8%
Velmi důležité

31%

61%

Důležité
Nedůležité

Předpokládané
Důležitost
Realizace Financování
náklady
rekonstrukce KD
2 miliony
Důležité
2022-2027 vlastní+cizí
(rekonstrukce fasády, zateplení, oprava vchodu do malého sálu za podmínky spolufinancování
z dotačních titulů MMR na obnovu venkova či využití některého titulu Krajských dotací)
Předpokládané
Důležitost
náklady
rekonstrukce zdi u OÚ
500 tisíc
Důležité
(rekonstrukce pozůstatků kamenné zdi u OÚ, rekonstrukce oplocení)

Realizace

Financování

2021-2027 vlastní+cizí

Opatření: Veřejná zeleň a vzhled obce

Předpokládané
náklady

Důležitost

Realizace

Financování

údržba veřejné zeleně, vzrostlých stromů
100 tisíc/rok
Velmi důležité 2021-2027 vlastní+cizí
(pravidelná údržba veřejné zeleně, vč. nových doplňujících výsadeb, sečení, ošetřování stromů,
technika na údržbu. Aktuálně obec využila dotaci z Operačního programu zaměstnanost na
vytvoření stálého místa pro pracovníka údržby zeleně a nákup pracovních pomůcek)

Předpokládané
Důležitost
Realizace Financování
náklady
výsadba zeleně na veřejných prostranstvích
100 tisíc
Velmi důležité 2021-2027 vlastní+cizí
(revitalizace parku, výsadba aleje ke kostelu – obec uvažuje o využití některého z dotačních titulů
na výsadbu aleje, např. Národní program životního prostředí)

Opatření: Zajištění efektivního chodu obce
Předpokládané
Důležitost
Realizace Financování
náklady
územní plán
300 tisíc
Velmi důležité 2021-2025 vlastní+cizí
(nutností bude v příštích letech pořízení územního plánu obce, obec se bude snažit využít některý
v plánovaných dotačních titulů MMR na Podporu územního plánování)

Předpokládané
Důležitost
Realizace Financování
náklady
obecní zpravodaj
50 tisíc
Nedůležité
odložena
vlastní
(vydávání obecního zpravodaje či občasníku se ukázalo jako nedůležité pro většinu obyvatel, obec
tedy bude nadále občany informovat na úředních deskách, infokanálem, webovými stránkami a
jinými sociálními sítěmi)
Předpokládané
Důležitost
náklady
tříděný odpad
100 tisíc
Důležité
(vybudování stání na kontejnery na tříděný odpad pro zlepšení vzhledu okolí)

Realizace

Financování

2021-2027

vlastní

Podpora realizace strategického dokumentu obce
Pro úspěšnou realizaci Strategického dokumentu obce Borovnička je potřeba definovat i samotný
průběh realizace a hlavně spolupracovat s řadou subjektů, včetně zapojení zastupitelstva a občanů
za účelem dosažení navržených aktivit.
Naplňování programu obce bude sledovat starostka (či budoucí starosta) obce, která bude zároveň
hlavním iniciátorem realizace jednotlivých opatření. Průběžné sledování naplňování programu bude
v gesci zastupitelstva obce, především v době před tvořením rozpočtu obce. Tento dokument bude
také sloužit jako podklad pro tvorbu rozpočtového výhledu a rozpočtu obce.
Základním zdrojem financování aktivit tohoto dokumentu bude obecní rozpočet, u řady aktivit však
bude nutností využít spolufinancování z veřejných zdrojů (kraje, ČR, fondy EU), popřípadě i ze
soukromého sektoru.
Dokument může být průběžně aktualizován v návaznosti na průběh realizace či aktuální dění ve
společnosti. Podnětem k aktualizaci dokumentu můžou být jak vnější okolnosti spojení s nutnou
změnou dokumentu, tak naplnění některých částí či potřeba stanovit cíle nové. Aktualizace
dokumentu budou vždy schváleny zastupitelstvem a uveřejněny na webových stránkách obce.
Aktualizace celého dokumentu proběhne nejpozději v roce 2027.
Program rozvoje obce Borovnička byl schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání
Zastupitelstva obce konaném dne 16.12.2020.

