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Program rozvoje obce Mysločovice 2016 – 2022

Úvod
Program rozvoje obce je základním strategickým rozvojovým dokumentem obce, zakotveným v zákoně
č. 128/2000 Sb. o obcích. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce.
Program rozvoje obce Mysločovice je střednědobý dokument, který je zpracován na období 2016 –
2022. Definuje hlavní rozvojové priority obce a navržené aktivity, pomocí kterých budou tyto priority
realizovány v praxi, s ohledem na rozpočtové a majetkové možnosti obce.
Dokument obsahuje 2 základní části – část analytickou a návrhovou. Analytická část se zabývá
komplexním zhodnocením výchozí situace obce, klade důraz na zachycení hlavních rozvojových
problémů obce. Návrhová část navazuje na výsledky analytické části a řeší nastavení jednotlivých
priorit k rozvoji obce a definování podmínek k realizaci.
Do procesu zpracování strategického dokumentu byla zapojena také široká veřejnost prostřednictvím
anonymního dotazníkového šetření a také prostřednictvím veřejného projednání, které se uskutečnilo
dne 27. 1. 2016. Účastníkům byly představeny výsledky analytické části a také výsledky dotazníkového
šetření. V diskuzi mohli občané vyjádřit své představy o rozvoji obce. Výsledkem veřejného projednání
bylo zpracování SWOT analýzy (slabých a silných stránek obce a příležitostí a hrozeb).
Na tvorbě dokumentu se podílel realizační tým společně s pracovní skupinou. Realizační tým byl tvořen
zaměstnanci MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. Pracovní skupina byla tvořena členy zastupitelstva
obce Mysločovice, v čele se starostou obce Pavlem Žákem.
Při zpracování dokumentu byla využita Metodika pro tvorbu programu rozvoje obce, kterou vydalo
Ministerstvo pro místní rozvoj. Dokument je v souladu s rozvojovými dokumenty vyšších územních
celků, se strategií MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A. 1 Charakteristika obce
1. Území
Poloha
Obec Mysločovice je samostatná obec ležící v průměrné nadmořské výšce 212 m n. m. Nachází se na
okraji Hané v severozápadní části Zlínského kraje, v okrese Zlín náležící do správního obvodu ORP Zlín.
Přirozeným spádovým centrem je cca 13 km vzdálené krajské město Zlín.
Obec je tvořena jedním katastrálním územím Mysločovice. Katastrální území má podobu protáhlého,
nepravidelného pětiúhelníku. Z geomorfologického členění je obec součástí Zlínské vrchoviny, která se
nachází v severozápadní části Vizovické vrchoviny. Nejvyšším bodem katastrálního území je kopec Háj,
ležící v nadmořské výšce 285 m n. m.
Celková rozloha obce se rozprostírá na ploše na 359,44 ha. Zemědělská půda zabírá 84,78 % z celkové
výměry obce. Nejvyšším podílem je zastoupena orná půda (76,59 %), naopak lesní pozemky jsou
zastoupeny pouze podílem 2,92 %.
Celé řešené území spadá do povodí řeky Moravy. Nejvýznamnějším vodním tokem, který protéká obcí
Mysločovice, je potok Racková. Na severovýchodním okraji katastrálního území Mysločovice u obce
Lechotice se do Rackové vlévá pravostranný přítok potoka Židelná. V centrální části obce se dále do
Rackové vlévá pravostranný přítok Míškovického potoka. Racková dále protéká na jih k obci Sazovice
a dále směrem na Zlín – Malenovice, kde se vlévá do řeky Dřevnice.
Obrázek 1 Poloha obce

Zdroj: www.mapy.cz
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Obec Mysločovice katastrálně sousedí s obcemi: Míškovice, Machová, Sazovice, Hostišová, Lechotice,
Racková
Obec Mysločovice je členem Místní akční skupiny MAS – Partnerství Moštěnka, o. p. s. a členem
Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Žídelná
Historické souvislosti
První písemná zmínka o obci je z roku 1397 kdy byla součástí količínského panství. Od roku 1446 patřily
Mysločovice Albertu ze Šternberka a staly se součástí holešovského panství, později drženého rodem
Rottalů. V roce 1752 byl položen základní kámen kostela Nejsvětější Trojice hrabětem Františkem
Antonínem Rottalem. Kostel byl vystavěn stavitel Tomášem Šturmou v letech 1752 – 1758 na návrší
uprostřed vsi, na místě původního dřevěného kostela.
Data z historie obce Mysločovice
1397 – první písemná zmínka o Mysločovicích
1731 – blízko vsi postavena kaplička sv. Jana Nepomuckého
1752 – 1758 – postaven kostel Nejsvětější Trojice
1781 – založen Tkalcovský cech
1820 – v obci stojí 56 domů
1843 – obec má 331 obyvatel
1862 – velký požár – shořelo 11 domů
1865 – opravena cesta k Hostišové
1866 – pruské oddíly v obci – vypukla cholera
1869 – v obci je 60 domů a 370 obyvatel
1870 – byla provedena rozsáhlá oprava kostela
1873 – postavena škola
1880 – čestným občanem Mysločovic jmenován poslanec František Skopalík
1880 – v obci stojí 79 domů a bydlí zde 466 obyvatel
1881 – zřízena obecní nemocnice
1891 – zbudován obecní hostinec
1893 – v obci otevřen Poštovní úřad
1893 – 1904 – požáry v obci
1893 – škola rozšířena na trojtřídní
1893 – založen Sbor dobrovolných hasičů
1897 – byla otevřena Hasičská zbrojírna
1898 – zřízena četnická stanice
1900 – v obci je 90 domů a 522 obyvatel, je tu 11 živností
1901 – schválena výstavba silnice k Machové
1901 – v obecním hostinci postavena, za přispění holešovského pivovaru, ledovna
1904 – založena Občanská záložna
1909 – schváleno vybudování silnice k Lechoticím
1910 – v obci pořádán krajinský sjezd Omladiny
1910 – v obci je 96 domů a 577 obyvatel
1912 – založen Včelařský spolek
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1913 – postavena cesta k Lechoticím
1914 – 1. srpna byla bubeníkem ohlášena všeobecná mobilizace
1916 – zajatí Rusové přiděleni na práce k sedlákům
1917 – zrekvírovány zvony 1918 – 29. října přišla zpráva o vyhlášení republiky
1920 – postaven pomník padlým vojínům
1920 – založena Odbočka Svazu čsl. legionářů
1921 – v obci je 100 domů a 525 obyvatel
1923 – založen Pěvecký sbor
1923 – zřízena knihovna
1926 – zaveden telefon a telegraf
1927 – svěcení nových zvonů
1927 – zavedena elektřina
1927 – zavedena pravidelná autobusová doprava do Holešova
1928 – poštovní úřad přemístěn do nově postaveného domu Občanské záložny
1930 – v obci je 110 domů a 532 obyvatel
1931 – byl postaven vodovod
1932 – založena Tělocvičná jednota Sokol
1934 – založena Tělocvičná jednota Orel
1934 – konal se Sjezd rodáků
1939 – 15. března vyhlášen Protektorát Čechy a Morava
1942 – odebrány zvony pro válečné účely
1942 – obec přidělena k okresu Kroměříž
1945 – 5. května obec osvobozena rumunskou armádou
1945 – 11. května byl ustaven Místní národní výbor o 15 členech
1945 – 16. května byla první taneční zábava po válce
1946 – všeobecné volby – nejvíce hlasů v obci získala ČSL
1947 – velké sucho během velké části roku
1950 – v obci je 119 domů a 499 obyvatel
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Vývoj počtu obyvatelstva v obci od roku 1869 znázorňuje následující graf
Graf 1 Vývoj počtu obyvatelstva v letech 1869 – 1991
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Zdroj: ČSÚ

2. Obyvatelstvo
Demografická situace
Počet obyvatel představuje základní demografický údaj. K 31. 12. 2014 žilo v obci Mysločovice celkem
621 obyvatel.
Z hlediska vývoje počtu obyvatel je pro obec charakteristický pozvolný nárůst. Z níže uvedeného grafu
je patrné, že na zvyšování počtu obyvatel v obci, se od roku 2007 pozitivně podílí hlavně migrace.
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Graf 2 Vývoj počtu obyvatelstva v letech 2001 – 2014
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Zdroj ČSÚ k 31.12.

Struktura obyvatelstva
Struktura obyvatelstva podle pohlaví a věku patří mezi základní charakteristiku každé populace.
Podíl žen a mužů v obci Mysločovice je vyrovnaný. K 31. 12. 2014 v obci žilo 316 žen (50,9 %) a 305
mužů (49,1 %).

6

Program rozvoje obce Mysločovice 2016 – 2022

Graf 3 Porovnání struktury obyvatelstva v letech 2001 – 2014
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Věková struktura
Věková struktura obyvatelstva má vliv na další populační vývoj. V obci Mysločovice se věková
struktura obyvatelstva vyvíjí relativně pozitivně.

Počet dětí v předproduktivním věku, tj. 0 – 14 let od roku 2001 v obci postupně narůstá. Ve srovnání
s rokem 2001 je to nárůst o 38 osob.
Stejný vývoj je však sledován i u osob v poproduktivním věku, tj. 65 a více let, kdy od roku 2010 dochází
k jeho postupnému navyšování a tím i k celkovému stárnutí obyvatelstva.
Příznivý vývoj věkové struktury vykazuje i index stáří (poměr počtu obyvatel nad 65 let a více věku na
100 obyvatel ve skupině 0-14 let). V porovnání s rokem 2001 (na 100 dětí ve věku 0 – 14 let připadalo
127,5 osob v poproduktivním věku) se index stáří v obci vyvíjí pozitivně a v roce 2014 dosáhl hodnoty
100 (počet osob ve věku 0 – 14 let a počet osob ve věku 65 let a více je vyrovnaný). Pozitivní vývoj
indexu stáří lze srovnat i se statistickými údaji Zlínského kraje, kdy se hodnoty indexu stáří od roku
2001 postupně zvyšují a v roce 2014 dosahovaly hodnoty 126,3.
V porovnání se statistickými údaji Zlínského kraje, je věková struktura obyvatelstva obce Mysločovice
příznivá. Z přiložené tabulky č. 1 Věková struktura obyvatelstva vyplývá mírný proces stárnutí obyvatel
obce. Tento proces se projevuje pozvolným nárůstem obyvatel v poproduktivním věku, což je trend
vývoje v celé ČR.
Dochází také k pomalému narůstání průměrného věku v obci. Ve srovnání s rokem 2001 (40,3 let)
vzrostl v roce 2014 na hodnotu 41,0 let. Průměrný věk ve Zlínském kraji byl v roce 2014 42,2 let.
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Tabulka 1 Věková struktura obyvatelstva
Věk
0 – 14
15 – 64
65 a více
Průměrný věk v
obci
Průměrný věk
Zlínského kraje
Index stáří v
obci
Index stáří
Zlínského kraje
Zdroj ČSÚ k 31.12.

2001
69
417
88
40,3

2007
79
434
82
40,6

2008
87
449
86
40,3

2009
97
448
86
40,1

2010
102
441
89
40,0

2011
95
422
91
40,8

2012
98
411
98
40,8

2013
97
404
104
41,2

2014
107
407
107
41,0

38,7

40,4

40,7

40,9

41,2

41,4

41,7

42,0

42,2

127,5

103,8

98,9

88,7

87,3

95,8

100

107,2

100

85,3

107,2

110,8

113,6

115,7

117,8

121,1

123,6

126,3

Index ekonomického zatížení (IEZ) znázorňuje počet osob ve věku 0 – 14 let a počet osob ve věku 65
a více let na 100 osob ve věku 15 – 64 let. IEZ v obci Mysločovice dosáhl bodu 52,6, což vykazuje
nepříznivý poměr mezi aktivní a neaktivní složkou obyvatelstva v porovnání s vyššími územními celky.
Index ekonomického zatížení k 31. 12. 2014 (v %)
Tabulka 2 Index ekonomického zatížení (v %)

IEZ
Zdroj ČSÚ

Obec Mysločovice
52,6

Okres Zlín
49,3

Zlínský kraj
48,9

Česká republika
49,3

Vzdělanostní struktura
Vedle věkové struktury je dalším z hlavních ukazatelů rozvojového potenciálu území obce vzdělanostní
struktura obyvatel. Dosažené vzdělání a typ vzdělání se odráží v postavení osoby na trhu práce a jejím
uplatnění v hospodářském odvětví.
Podle výsledků SLBD z roku 2011 tvoří nejvyšší podíl osob ve věku 15 a více let, osoby se středním
vzděláním vč. vyučení (bez maturity) a to 38,1 %. Dále to jsou osoby s úplným středním vzděláním
s maturitou - 22,2 % a následují osoby se základním vzděláním vč. neukončeného vzdělání - 19,6 %.
Podíl vysokoškolsky vzdělaných osob tvoří 12,9 %, což mírně převyšuje podíl Zlínského kraje (11,2%).
Podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel je možno považovat za ukazatel míry vzdělanosti v obci. Ve
srovnání s výsledky SLBD 2001 (8,0 %) se podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel zvýšil,
v porovnání s hodnotami ve Zlínském kraji (7,7 %) mírně převyšuje.
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Tabulka 3 Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání ve věku 15 a více let

Vzdělání
bez vzdělání
základní včetně
neukončeného
střední vč. vyučení (bez
maturity)
úplné střední s maturitou
nástavbové studium
vyšší odborné vzdělání
vysokoškolské
nezjištěno

Celkem
(počet)

2001
%

2011
Zlínský
kraj (%)

Celkem
(počet)

%

Zlínský kraj (%)

1

0,2

0,4

3

0,6

0,4

135

26,8

24,8

105

19,6

19,0

208

41,4

39,0

204

38,1

35,8

105

20,9

24,1

7

1,4

3,2

119
13
8

22,2
2,4
1,5

26,6
2,7
1,1

40

8

7,7

69

12,9

11,2

7

1,4

0,8

-

-

-

Zdroj ČSÚ, SLBD 2001 a 2011

Spolková činnost
TJ Sokol Mysločovice, o. s. byl založen v roce 1932. V současné době má 340 členů, z obce Mysločovice
a blízkého okolí, z toho 46 členů do 18 let. TJ Sokol má 3 hlavní složky: fotbal, stolní tenis a rekreační
sport. Složka stolní tenis má 5 mužstev. Složka fotbal má 5 mužstev – 3 mládežnická a 2 mužská soutěží
v Okresním přeboru
Každoročně mimosportovní akce pravidelně organizují společenské a kulturní akce pro širokou
veřejnost, např. Tradiční sokolský ples, Pouťovou zábavu, Pivní slavnosti, Vánoční turnaj pro děti
i dospělé ve stolním tenise
TJ Sokol Mysločovice v obci provozuje ubytovací zařízení Hotel Sport
Sbor dobrovolných hasičů obce Mysločovice byl založen v roce 1893. V současné době má sbor 81
členů, z toho 26 členů ve věku do 18 let. Sbor má 3 družstva mladých hasičů, družstvo dorostenců
a družstvo mužů, kteří pravidelně od jara do podzimu trénují a reprezentují spolek v požárním sportu.
Dále se spolek aktivně zapojuje v pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí, a udržování
tradic, např. vodění medvěda, obchůzka Mikuláše a jeho družiny, rozsvěcování vánočního stromu,
spolupořádání oslav při svátku patrona obce sv. Jana Nepomuckého, spolupráce na Mikulášském
jarmarku. 1x za deset let sbor organizuje kulturní akci Starý hanácký právo
Myslivecký spolek Háj Mysločovice sdružuje myslivce z 3 obcí – Mysločovice, Sazovice, Machová.
V současné době má celkem 22 členů, z toho 5 členů z obce Mysločovice. Hlavní činností spolku je
výkon práva myslivosti, péče o zvěř a krajinnou zeleň. Podílí se také na pořádání kulturních akcí
a sportovních akcí, např. podzimní zkoušky ohařů a zkoušky retrieverů
Taneční country skupina Banjo – založena v roce 2001. V současné době má 20 členů, jejich hlavní
činností jsou taneční vystoupení na plesech a country bálech
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Dětský folklórní soubor Ječmínek byl založen v roce 1999. V současné době má 28 členů ve věku 5 –
19 let. Náplní souboru je obnova folklorních tradic, dramatizace a hudební vystoupení. Se svými pásmy
vystupují na různých festivalech. Aktivně se podílí na pořádání kulturních akcí v obci, např. vítání jara,
Královničky, besedy u cimbálu. Vystupují také akcích pořádaných OÚ Mysločovice, např. vítání
občánků, Ukončení prázdnin, Mikulášský jarmark. Vedoucí souboru vyučují hanácké tance po celé
České republice, vydali metodický materiál k Hanácké besedě
Mužský pěvecký sbor Hlahol Mysločovice v obci působí od roku 1999. V současné době má sbor 14
členů. Hlavní náplní sboru je účast na kulturních a společenských akcí v obci, udržování místních tradic,
např. zpívání na svatbách, pohřbech, při církevních svátcích. Dále se účastní folklórních akcí v regionu,
např. účast na krajských dožínkách v Kroměříži, Česko zpívá koledy v Otrokovicích
Klub maminek – společné setkávání maminek a nejmladších dětí z obce a blízkého okolí, v prostorách
obecního úřadu Mysločovice
Římskokatolická farnost Mysločovice
Všechny místní spolky finančně podporuje obec z obecního rozpočtu. V roce 2015 příspěvek obce činil
232 tis. Kč

3. Hospodářství
Ekonomická situace
Podle výsledků SLBD z roku 2011 je v obci celkem 319 ekonomicky aktivních obyvatel (50,6 %), z toho
179 mužů a 140 žen. Ve Zlínském kraji v roce 2011 tvořil podíl ekonomicky aktivních obyvatel 48,6 %.
Ekonomicky aktivní jsou všichni obyvatelé obce představující pracovní sílu - zaměstnaní
i nezaměstnaní. V porovnání s výsledky SLBD z roku 2001, kdy bylo v obci celkem 317 ekonomicky
aktivních obyvatel (54,8 %) se jejich počet snižuje. Důvody snižování EAO můžeme přisuzovat stárnutí
populace v obci, snižování počtu osob v produktivním věku a prodlužování střední délky života.
Tabulka 4 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

zaměstnanci
zaměstnavatelé
pracující na vlastní účet
zaměstnaní celkem
nezaměstnaní
Ekonomicky aktivní celkem
nepracující důchodci
žáci, studenti, učni
Ekonomicky neaktivní celkem
Zdroj ČSÚ, SLBD 2011

Celkem
222
10
42
286
33
319
145
90
289

10

muži
120
10
31
168
11
179
58
44
117

ženy
102
11
118
22
140
87
46
172

Program rozvoje obce Mysločovice 2016 – 2022

Z hlediska zaměstnání se v obci nenachází žádný významný ekonomický subjekt, který by nabízel větší
množství pracovních příležitostí. Z celkového počtu 286 zaměstnaných osob vyjíždí mimo obec 122
osob (42,7 %), a to hlavně do jiných obcí okresu Zlín, celkem 89 osob (73,0 %). Přirozeným centrem
dojížďky do zaměstnání je cca 13 km vzdálené krajské město Zlín. V rámci jiného okresu vyjíždí celkem
15 osob (12,3 %).
Tabulka 5 Vyjíždění z obce do zaměstnání a školských zařízení
Vyjíždějící v rámci obce
Vyjíždějící do jiné obce okresu Zlín
Vyjíždějí do jiného okresu Zlínského kraje
Vyjíždějící do jiného kraje
Vyjíždějící do zahraničí
VYJÍŽDĚJÍCÍ CELKEM DO ZAMĚSTNÁNÍ
Vyjíždějící do škol v rámci obce
Vyjíždějící do škol mimo obec
VYJÍŽDĚJÍCÍ DO ŠKOL
CELKOVÝ POČET VYJÍŽDĚJÍCH OSOB
Zdroj ČSÚ, SLBD 2011

8
89
15
7
3
122
9
27
36
158

Podle výsledků SLBD 2011 nejvíce zaměstnaných osob z obce Mysločovice (44,41 %) pracuje
v průmyslovém odvětví (sekundér), ve službách (terciér) je zaměstnáno 42,31 % a v zemědělství a
lesnictví (primér) pracuje 2,8 % zaměstnanců.
Graf 4 Struktura zaměstnanosti dle sektorů (v %)
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Zdroj: ČSÚ, SLBD 2011
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Ekonomické subjekty v obci
Celkem bylo v obci Mysločovice k 31. 12. 2015 evidováno 176 ekonomických subjektů, z nichž 85 je
evidováno jako subjekty se zjištěnou aktivitou. Z hlediska právní formy převažují fyzické osoby
podnikající podle živnostenského zákona, celkem 62 osob. Dále je evidováno 6 obchodních společností.
Tabulka 6 Ekonomické subjekty v obci se zjištěnou aktivitou
odvětví/rok
zemědělství, lesnictví, rybářství
průmysl celkem – zpracovatelský průmysl
stavebnictví
velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba
motorových vozidel
doprava a skladování
ubytování, stravování a pohostinství
informační a komunikační činnosti
peněžnictví a pojišťovnictví
činnosti v oblasti nemovitostí
profesní vědecké a technické činnosti
administrativní a podpůrné činnosti
veřejná správa a obrana, povinné sociální
zabezpečení
vzdělávání
zdravotní a sociální péče
kulturní, zábavní a rekreační činnosti
ostatní činnosti
nezjištěno
Ekonomické subjekty celkem
Zdroj ČSÚ k 31.12.

2011
5
19
22
10

2012
5
20
22
11

2013
2
18
19
10

2014
1
18
16
10

2015
1
15
15
14

9
4
1
3
3
11
0
1

5
3
1
2
3
12
2
1

4
4
1
5
3
12
1
2

4
4
1
5
3
11
2
2

4
4
1
2
3
12
2
2

2
2
3
3
1
99

2
2
3
3
1
98

2
2
2
4
1
92

1
2
2
4
87

1
2
2
3
85

2011
77
66
10

2012
73
62
10

2013
71
57
14

2014
71
58
11

2015
72
62
8

1
22
9
99

1
25
10
98

0
21
9
92

0
16
8
87

0
13
6
85

Tabulka 7 Ekonomické subjekty v obci podle právní formy
právní forma/rok
Fyzické osoby
- podnikající dle živnostenského zákona
- podnikající dle jiného než živnostenského
zákona
- zemědělští podnikatelé
Právnické osoby
- obchodní společnosti
Ekonomické subjekty celkem
Zdroj ČSÚ k 31. 12.
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Pozemkové úpravy
V září 2015 byly zápisem do katastru nemovitostí ukončeny komplexní pozemkové úpravy

Trh práce
Od ledna 2013 přešlo Ministerstvo práce a sociálních věcí na nový ukazatel registrované míry
nezaměstnanosti v ČR a na to na Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných
uchazečů ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel stejného věku. Dosažitelný uchazeč je takový, který ve
věku 15 – 64 let může bezprostředně nastoupit do zaměstnání na volné pracovní místo. Nový ukazatel
má odlišný způsob vykazování, z tohoto důvodu jsou porovnávána pouze data za roky 2013 – 2015.
Z pohledu vývoje počtu uchazečů o zaměstnání zůstává hlavním problémem v obci malý počet
pracovních příležitostí. S tímto souvisí i vyšší vyjížďka osob z obce do zaměstnání.
Graf 5 Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání v obci
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Zdroj ČSÚ k 31. 12.

V porovnání s rokem 2013, lze v roce 2014 v obci Mysločovice i ve vyšších územních celcích sledovat
pokles podílu nezaměstnaných osob. Tento trend snižování nezaměstnanosti pokračoval u vyšších
územních celků i v roce 2015. V Mysločovicích v porovnání s rokem 2014 došlo k mírnému nárůstu
nezaměstnanosti a k 31. 12. 2015 dosahovala výše 6,6 %, což bylo nad hodnoty Zlínského kraje (5,9 %)
i České republiky (6,2 %)
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Graf 6 Podíl nezaměstnaných osob (v %)
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Zdroj ČSÚ k 31.12.

Cestovní ruch
Z hlediska atraktivity cestovního ruchu se obec Mysločovice nachází mimo turisticky vyhledávané
oblasti. Jedná se spíše o turistické cíle, které mají regionální význam.
Katastrálním územím obce prochází značená cyklotrasa č. 5034 - Fryšták – Kelč. V celé délce vede
cyklotrasa po silnicích II. a III. tříd.
Na podzim v roce 2011 byla otevřená nová neznačená cyklostezka, která spojuje obce Mysločovice –
Sazovice. Úsek měří cca 1 km a je určen i pro pěší.
Pro cyklisty a příznivce horských kol je k dispozici Cyklopark Mysločovice, který byl uveden do provozu
v roce 2013. Jedná se cca o 3 km dlouhý úsek, který začíná u místního hřbitova, vede terénem
a napojuje se na cyklostezku vedoucí do obce Sazovice.
V obci se nachází jedno hromadné ubytovací zařízení Hotel Sport, které provozuje TJ Sokol
Mysločovice.
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4. Infrastruktura
Technická infrastruktura
Obec Mysločovice je vybavena základní technickou infrastrukturou. Jedná se o napojení na veřejný
vodovod, plynofikace obce, elektrifikace obce, jednotná kanalizace
Zásobování pitnou vodou
Obec je celoplošně zásobována pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě, která je součástí skupinového
vodovodu Zlín. Zdrojem pitné vody je prameniště Kvasice a prameniště Tlumačov, s úpravou vody v ÚV
Tlumačov. Původní řád byl vybudován cca v 30. letech minulého století a postupně se rozšiřoval
s novou zástavbou v obci. V současné době je cca 90 % v havarijním stavu, z kapacitní stránky je
dostačující. Vodovod je v majetku VaK Zlín, a. s.
Kanalizace a čištění odpadních vod
V obci je jednotná kanalizace pokrývající celé území obce. Splaškové odpadní vody jsou do kanalizace
vypouštěny z jednotlivých nemovitostí předčištěny v septicích nebo domovních ČOV a přes kanalizační
stoky odváděny do recipientu. Recipientem pro obec je vodní tok Racková a Míškovický potok.
Jednotná kanalizace byla vystavěna cca v 30. letech minulého století a postupně s novou zástavbou
v obci rozšiřována o nové úseky. Technický stav starších části kanalizace je v havarijním stavu.
Kanalizaci vlastní dva subjekty – Obec Mysločovice (cca 60 %) a Vak Zlín, a. s. (cca 40 %)
V plánu obce je rekonstrukce stávající kanalizace, spojená s vybudováním centrální ČOV nebo
odvedením odpadních vod do ČOV Zlín – Malenovice.
Plynofikace
Celoplošná plynofikace obce byla dokončena v roce 1990. V současné době je v dobrém technickém
stavu a kapacitně dostačující.
Zásobování elektrickou energií
Celé území obce je zásobeno elektrickou energií. Kapacita elektrické sítě v obci je v současné době
dostačující.
Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení je řešeno na samostatných sloupech nebo na stožárech stávajících rozvodu NN.
V roce 2011 proběhla rekonstrukce cca 70 % veřejného osvětlení v obci. U zbývajícího osvětlení bude
potřeba vyměnit výbojková světla, sloupy i vedení. V lokalitách s novou zástavbou je třebas vybudovat
nové veřejné osvětlení.
Bezdrátový obecní rozhlas
Celoplošná rekonstrukce bezdrátového rozhlasu proběhla v roce 2014.
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Dopravní infrastruktura
Katastrální území obce Mysločovice neprotíná žádná dálnice nebo rychlostní komunikace. Nejbližší
nájezd na dálnici D55 (úsek Hulín – Otrokovice) je cca 8 km u města Otrokovice. Železniční síť je mimo
řešené území.
Obec Mysločovice je dobře dostupná díky silniční dopravě. Obcí prochází silniční síť komunikací III.
třídy, které jsou ve správě Zlínského kraje:
č. 43829 – Míškovice, Mysločovice, Sazovice, Tečovice, Zlín – Malenovice
č. 43834 – Machová – Mysločovice
č. 43827 – Lechotice – Mysločovic
Všechny komunikace III. třídy mají napojení na silnici II. třídy č. 438, která je spojnicí města Holešov
a Otrokovice.
Silnice III. třídy č. 43829 spojuje obec s krajským městem Zlín.

Na tyto komunikace III. třídy navazuje síť místních komunikací, které umožňují obsluhu všech objektů
pro bydlení o občanského vybavení. Stav těchto komunikací je ve špatném technickém stavu, některé
úseky jsou až v havarijním stavu (např. úsek k místnímu hřbitovu).
Obec má ve svém vlastnictví most a lávku přes vodní tok Racková i Míškovický potok. V roce 2015
proběhla rekonstrukce lávky přes potok Racková. Most přes Míškovický potok je v havarijním stavu
a je nutná jeho rekonstrukce.
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Pěší doprava je řešena prostřednictvím jednostranných chodníků vedoucích podél silnic III. třídy
a místních komunikací. Chodníky na obecních pozemcích jsou z 50 % nově zrekonstruované ze zámkové
dlažby a postupně se rekonstruují i zbývající části. Chodníky, které vedou po pozemcích v soukromém
vlastnictví, jsou ve špatném technickém stavu.
Samostatné parkovací plochy jsou situovány u objektů občanské vybavenosti. Z pohledu kapacity je
nedostačující kapacita odstavné plochy v lokalitě u školy. Tento problém však vzniká přechodně, hlavně
v době začátku školní výuky, v době konání školských akcí a po dobu sportovních utkání na místním
fotbalovém hřišti.
Údržbu místních komunikací a chodníků v zimním období zajišťuje obec vlastní technikou.
V rámci bezpečnosti občanů, je v plánu vedení obce vybudování bezbariérových úseků včetně nového
místa pro přecházení chodců.
Dopravní obslužnost
Veřejná hromadná přeprava osob je na území obce řešena pravidelnou autobusovou dopravou, kterou
zajišťují následující dopravci:
KRODOS BUS a.s., Kroměříž
trasa 770400 Holešov – Ludslavice – Otrokovice
- linkový autobus jezdí pouze v pracovní dny
- frekvence spojů směr
Holešov – Mysločovice – Otrokovice – 2 spoje v 5:00
Otrokovice – Mysločovice – Holešov – 4 spoje v časovém rozmezí 6:00 – 15:00
trasa 770410 Holešov – Lechotice
- linkový autobus jezdí pouze v pracovní dny
- frekvence spojů směr
Mysločovice – Holešov – 3 spoje v časovém rozmezí 5:00 – 7:00
Holešov – Mysločovice – 3 spoje v časovém rozmezí 14:30 – 18:55
HOUSACAR s.r.o., Zlín
trasa 820022 Zlín – Malenovice – Holešov
- frekvence spojů směr
Mysločovice – Zlín – 24 spojů v pracovní dny v časovém rozmezí 4:30 – 21:00
Mysločovice – Zlín – 5 spojů v sobotu v časovém rozmezí 4:30 – 17:00
Mysločovice – Zlín – 4 spoje v neděli a ve státem uznaným svátkem v časovém
rozmezí 7:00 – 17:00
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Zlín – Mysločovice – 24 spojů v pracovní dny v časovém rozmezí 5:00 – 22:30
Zlín – Mysločovice – 5 spojů v sobotu v časovém rozmezí 6:30 – 18:50
Zlín – Mysločovice – 4 spoje v neděli a ve státem uznaným svátkem v časovém
rozmezí 8:00 – 18:50
trasa 820031 Otrokovice – Mysločovice – Lechotice
- linkový autobus jezdí pouze v pracovní dny
- frekvence spojů směr
Mysločovice – Otrokovice – 3 spoje v časovém rozmezí 5:00 – 13:00
Otrokovice – Mysločovice – 3 spoje v časovém rozmezí 5:00 – 14:30
Na území obce Mysločovice se nachází 3 autobusové zastávky – Mysločovice, Mysločovice škola,
Hostišová, rozc. 2.0.
Autobusová zastávka Mysločovice se nachází ve středu obce, její technický stav je špatný a vyžaduje
rekonstrukci.
Autobusová zastávka Mysločovice škola je situována u místní základní školy a v nedávné době prošla
rekonstrukcí.
Autobusová zastávka Hostišová, rozc.2.0 je na katastrálním území obce, ale nenachází se na obecním
pozemku. Technický stav zastávky je v havarijním stavu.

5. Vybavenost
Občanská vybavenost obce Mysločovice je na velmi dobré úrovni. Občané mají k dispozici základní
služby – prodejna potravin, pohostinství, pošta, úplnou základní školu, mateřskou školu, knihovna,
minimuzeum, zdravotní středisko, kadeřnictví, pedikúra, masáže, kosmetika, hřbitov
Budova obecního úřadu je situována v centru obce, v blízkosti kostela Nejsvětější trojice. Jedná se
o samostatně stojící budovu, ve které se nachází kanceláře obecního úřadu, zasedací místnost, obřadní
síň, obecní knihovna, minimuzeum, zázemí pro Klub maminek a dalších spolků působících v obci. Za
budovou obecního úřadu se nachází místní mateřská škola. Technický stav budovy vyžaduje
rekonstrukci.
V obci se nachází místní hřbitov. V současné době řeší zastupitelstvo obce převedení celé plochy
hřbitova do vlastnictví obce. V prostorách hřbitova je nutná revitalizace zeleně a rekonstrukce
hřbitovní zdi.
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Bydlení
V obci Mysločovice převažuje individuální bydlení v rodinných domech. Zástavba je charakterizována
volným a sevřeným řazením objektů podél silnice a ostatních místních komunikací.
V roce 2011 bylo v obci Mysločovice dle výsledků SLDB evidováno celkem 200 domů, což je v porovnání
s rokem 2001 (183 domů) o 17 domů více. Trvale obydleno bylo v roce 2011 celkem 183 domů, tj. 91,5
%. Z celkového počtu trvale obydlených domů bylo evidováno 180 rodinných domů (98,5 %) a 3 bytové
domy (1,5 %). Obec vlastní jednu bytovou jednotku. Největší podíl trvale obydlených domů je
v soukromém vlastnictví fyzických osob (93 %)
Kvalitu bytového fondu lze považovat za průměrnou, zejména díky vysokému podílu domů
postavených v letech 1920 – 1970, celkem 68 domů (34 %). Dále v letech 1971 – 1980 činil podíl
výstavby nebo rekonstrukce domů 21 % (42 domů), v letech 1981 – 1990 celkem 27 domů (15 %),
v letech 1991 – 2000 celkem 11 domů (6 %) a v letech 2001 – 2011 celkem (10,5 %).
Od roku 2011 do roku 2014 byl evidován jeden nový rodinný dům.
V obci nejsou evidovány objekty individuální rekreace.
V současné době obec nevlastní pozemky určené k nové výstavbě. Na území obce je evidováno cca 50
stavebních míst, které jsou na pozemcích soukromých vlastníků.
Školství a vzdělávání
Obec Mysločovice je zřizovatelem Základní školy a mateřské školy Mysločovice, příspěvková
organizace. Součástí základní školy je školní družina a školní jídelna.
Objekt mateřské školy sídlí v samostatné budově v centru obce. Součástí objektu je školní kuchyně
a zahrada s dětským hřištěm. Technický stav hřiště není dobrý a je nutná jeho celková rekonstrukce.
Technický stav budovy mateřské školy vyžaduje také rekonstrukci – oprava střechy, kanalizace,
elektrické a vodovodní rozvody.
V současné době má mateřská škola dvě oddělení s celkovou kapacitou pro 60 dětí. Ve školním roce
2014/15 navštěvovalo mateřskou školu 47 dětí z obce Mysločovice a z obce Hostišová. Kapacita
mateřské školy je v současné době dostačující.
Tabulka 8 Vývoj počtu dětí mateřské školy
2009/2010
kapacita
60
počet tříd
2
počet dětí
44
Zdroj: výroční zprávy organizace

2010/2011
60
2
43

2011/2012
60
2
48

2012/2013
60
2
48

2013/2014
60
2
47

V roce 2015 činil příspěvek z obecního rozpočtu na provoz mateřské školy 802 tis. Kč.
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Základní škola sídlí v samostatné budově, jejíž součástí je tělocvična, školní družina a školní jídelna.
Jedná se o školu úplnou s 1. až 9. ročníkem. Celková kapacita je 350 žáků, kapacita školní družiny je 90
žáků.
Škola je spádovou pro obce Hostišová, Lechotice, Míškovice, Machová. 2. stupeň navštěvují dále děti
z obce Sazovice, ve které se nachází pouze 1. stupeň základní školy.
Ve školním roce 2014/2015 1. a 2. stupeň základní školy navštěvovalo celkem 302 žáků ve 14 třídách.
V roce 2015 činil příspěvek z obecního rozpočtu na provoz základní školy 3 800 tis. Kč.
Tabulka 9 Vývoj počtu žáků základní školy
2009/2010
kapacita
320
počet tříd 1.
7
stupeň
počet žáků
148
počet tříd 2.
6
stupeň
počet žáků
110
Celkem
268
počet žáků
Zdroj: výroční zprávy organizace

2010/2011
320
8

2011/2012
320
8

2012/2013
320
8

2013/2014
320
8

2014/2015
320
9

150
5

155
5

161
5

174
5

172
5

110

109

120

128

130

260

264

281

302

302

Školní družina je rozdělena na tři oddělení, kterou navštěvují žáci 1. – 4. ročníku. Ve školním roce
2014/2015 ji navštěvovalo 86 žáků. Vzhledem k narůstajícímu počtu žáků je kapacita školní družiny 90
žáků nedostačující.
V rámci školní družiny mají žáci možnost využívat volnočasových aktivit – florbal, šikovné ručičky,
pohybové hry, hudebně – pohybový kroužek, házená a míčové hry.
Další volnočasové aktivity školy:
Středisko volného času TYMY Holešov: moderní tanec, hra na kytaru, keramický kroužek, florbal
Základní umělecká škola Zlín-Malenovice: hra na flétnu, hra na housle, hra na keyboard, hra na klavír,
hra na kytaru, zpěv, výtvarný kroužek, keramika
Zelenka Czech Republic s.r.o.: výuka anglického jazyka
Školní jídelna je součástí budovy základní školy a její celková kapacita je 360 strávníků. Školní jídelna
zajišťuje výdej obědů pro žáky základní školy, dále pro občany obce Mysločovice, zejména pro seniory.
Technický stav školní kuchyně je v havarijním stavu a vyžaduje rekonstrukci a také zvýšení kapacity
strávníků.
Budova základní školy prošla postupnou rekonstrukcí. Dále proběhne rekonstrukce sociálního zařízení
v budově tělocvičny, rekonstrukce elektrických, vodovodních a kanalizačních rozvodů.
V budově základní školy je dále nutné navýšení kapacity výukových prostor o 3 třídy.
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Zdravotnictví, sociální péče
V obci se nachází zdravotní středisko s ordinací praktického lékaře pro dospělé a ordinace zubního
lékař. Ordinační hodiny praktického lékaře pro dospělé jsou 1x týdně, zubní lékař ordinuje 4x týdně.
Ostatní zdravotnické služby jsou dostupné v krajském městě Zlíně nebo v Otrokovicích.
Nejbližší výjezdová základna rychlé zdravotnické služby se nachází ve městě Otrokovice. Dojezdová
vzdálenost tak splňuje legislativně stanovenou dobu dojezdu do 20 minut.
Budova zdravotního střediska je v majetku obce a její technický stav vyžaduje rekonstrukci.
V obci se nenachází žádné zařízení poskytující sociální péči. Terénní pečovatelská služba je zajišťována
charitou Holešov.
V současné době je péče o seniory zajišťována prostřednictvím rodinných příslušníků. Vzhledem
k demografickému vývoji a postupnému stárnutí obyvatelstva v obci, bude nutné tuto problematiku
řešit.
Kultura
V obci Mysločovice se konají pravidelné kulturní a společenské akce - plesy, šibřinky, besedy, jarmarky,
vítání občánků, vítání jara, rozloučení s prázdninami apod. V zimním období se kulturní akce konají
v budově hasičské zbrojnice, ve které se nachází kulturní sál s kapacitou cca pro 150 osob. K dispozici
jsou i přilehlé venkovní prostory za budovou, které se využívají v letních měsících. Hasičská zbrojnice
je v majetku obce. V roce 2014 – 2015 prošel objekt kompletní rekonstrukcí.
Dále jsou k dispozici prostory areálu sokolské zahrady TJ Sokol Mysločovice, kde se konají kulturní
a společenské akce v letních měsících. Areál je ve špatném technickém stavu a vyžaduje rekonstrukci.
V budově obecního úřadu se nachází prostory obecní knihovny, která je otevřena každé pondělí od
16:00 do 18:00. V měsíci srpnu je knihovna uzavřena. V knihovně je k dispozici i počítač s připojením
na internet. Služba je poskytována zdarma.
Dále se zde nachází prostory minimuzea, jehož sbírka obsahuje dokumenty a předměty, které se váží
k historii obce Mysločovice a nejbližšího okolí. Minimuzeum můžete navštívit po domluvě s vedením
obce.
Mezi kulturní tradice obce patří pořádání Starého hanáckého práva v krojích. První bylo v roce 1928,
1949, 1965, 1977, 1987, 1997. Poslední bylo organizované v roce 2007, další ročník je plánovaný v roce
2017.

Památky zapsané v seznamu nemovitých kulturních památek
36907/7-1996 - barokní kostel Nejsvětější Trojice - vystavěn v letech 1752 – 1758 v centru obce.
Součástí kulturní památky je i výklenková poklona s postavou sv. Jana Nepomuckého, nacházející se
severně od vstupu do kostela
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10325/7-8561 - barokní kaple sv. Jana Nepomuckého – drobná barokní architektura z doby kolem
roku 1730. Kulturní památkou byla kaple prohlášena Ministerstvem kultury 14. 2. 1994
92771/7-1999 - krucifix (kamenný kříž u kostela) - pozdně barokní práce z roku 1766
29744/7-1997 - fara čp. 10 - jednopatrová farní budova z roku 1793
25494/7-2000 - venkovská usedlost čp. 38 - v soukromém vlastnictví
Památky místního významu
Památník obětem 1. světové války - postaven v roce 1920, situován v centru obce u kostela Nejsvětější
trojice. Tvoří ho obelisk se jmény a medailony padlých vojínů v 1. světové válce z farnosti Mysločovic.
V roce 1997 byl památník celkově zrekonstruován.
Mlýn - ve starých písemnostech zmiňován již kolem roku 1409. Stroje, které se ve mlýně zachovaly,
pochází z let 1910 – 1947. Ve mlýně se obilí mlelo do konce září 1954. V současné době je mlýn
v soukromém vlastnictví.
Kamenný kříž – z roku 1875, umístěný u silnice vedoucí na obec Míškovice
Kamenný kříž – z roku 1879, umístěný na hřbitově
Socha Panny Marie – z roku 1893, umístěná na hřbitově
Sport a tělovýchova
Obec Mysločovice nemá k dispozici vlastní areál pro konání sportovních a volnočasových aktivit.
Z tohoto důvodu je v plánu vedení obce, vybudovat víceúčelový sportovní areál v blízkosti areálu
základní školy, který by tento areál měla také k dispozici.
Pro volnočasové aktivity dětí je k dispozici dětské hřiště. Technický stav hřiště je v současné době
nevyhovující a potřebuje zrekonstruovat.
Stejně jako pro kulturní akce, tak i pro sport a volnočasové aktivity je v obci využíván areál sokolské
zahrady, který je ve vlastnictví TJ Sokol Mysločovice. K dispozici je sportovní hřiště s asfaltovým
povrchem, které je v havarijním stavu.
Dále je pro sportovní akce k dispozici areál Spartakiádního stadionu a fotbalového hřiště, který je ve
vlastnictví TJ Sokol Mysločovice. Areál je ve špatném technickém stavu a vyžaduje rekonstrukci.
Na organizaci kulturních, společenských i sportovních akcí se společně s obcí zapojují i místní
organizace a zájmové spolky. Za tuto činnost byla obec v roce 2007 v rámci soutěže Vesnice roku
oceněna Modrou stuhou, která se uděluje za společenský život v obci.
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6. Životní prostředí
Ochrana životního prostředí
V řešeném území se nachází regionální biokoridor č. 1586 Hrabůvka – Hřeben.
Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny se v území nevyskytují registrované významné
krajinné prvky, památné stromy ani lokality zvláště chráněného území.

Stav životního prostředí
Celá řešená oblast je charakterizována intenzivně zemědělsky obdělávanými plochami, s vysokou
mírou zornění, které zasahují až bezprostředně k obci.
Celková výměra zemědělské půdy zaujímá 304,75 ha, což je 84,8 % z celkového půdního fondu obce.
Nejvyšším podílem je zastoupená orná půda 90,3 % a dále s podílem 4,9 % zahrady.
Z celkové výměry 54,69 ha nezemědělské půdy, zaujímají nejvyšší podíl ostatní plochy (55,31 %).
V ostatních plochách jsou zahrnuty např. místní komunikace, chodníky, hřiště, parky apod.
Tabulka 10 Přehled půdního fondu obce (v ha)
Celkem

Orná půda

304,75

275,29
90,33 %

Celkem

Lesní pozemky

54,69

10,51
19,21 %

Zemědělská půda (ha)
Chmelnice,
Zahrady
Ovocné sady
vinice
0,0
0%

14,88
4,88 %

3,21
1,05 %

Nezemědělská půda (ha)
Vodní plochy
Zastavěné plochy
a nádvoří
5,28
9,65 %

8,65
15,82 %

Trvalé travní
porosty
11,37
3,73 %

Ostatní plochy
30,25
55,31 %

Zdroj ČSÚ

Koeficient ekologické stability (KES), představuje podíl ekologicky stabilních ploch (lesní pozemky,
vodní plochy, pastviny, zahrady, vinice, ovocné sady) a ploch ekologicky nestabilních (orná půda,
chmelnice, zastavené plochy, ostatní plochy), dosahuje na území obce Mysločovice hodnoty 0,14. Tato
hodnota představuje území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur,
základní ekologické funkce musí být intenzivně a trvale nahrazovány technickými zásahy.
Stav ovzduší
Na území obce Mysločovice se nenachází žádný významný zdroj znečišťování ovzduší. Kvalitu ovzduší
příznivě ovlivňuje i celoplošná plynofikace obce. V obci se však i nadále vyskytují lokální topeniště
tuhých paliv, která bývají hlavně v zimních měsících zdrojem zhoršené kvality ovzduší.
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Zdrojem znečištění ovzduší ve formě zápachu představuje přítomnost průmyslové zóny na východní
části obce, kde se nachází zemědělské družstvo, které se zabývá živočišnou výrobou (chov prasat).
V plánu zastupitelstva obce je v této lokalitě vysázet zeleň, která by oddělila průmyslovou zónu od
zastavěné části obce.
Zdrojem zvýšeného hluku v obci, je projíždějící kamionová přeprava, která využívá silnici III. třídy směr
Zlín – Holešov. Dalším zdrojem případného hluku je přítomnost společnosti vyrábějící betonové
prefabrikáty sídlící v prostorách průmyslové zóny.
Nakládání s odpady
Odvoz a likvidace komunálního odpadu je zajištěn společností Technické služby Otrokovice s.r.o. od
jednotlivých nemovitostí. Interval svozu je 1x za 14 dní, dle předem stanoveného harmonogramu. Ve
stejném časovém intervalu 1x za 14 dní jsou společností vyváženy kontejnery na tříděný odpad - papír,
plast, sklo (1x za měsíc). Sběrná hnízda na tříděný odpad jsou rovnoměrně rozmístěna na 5 místech po
obci a také jsou kontejnery umístěny ve dvoře hasičské zbrojnice v centru obce.
Technické služby Otrokovice s.r.o. dále vyváží dle potřeby 2 velkoobjemové kontejnery, umístěné
v prostorách za místním obchodem, které jsou přístupné 1x za 14 dní a slouží k uložení objemného
odpadu.
Nebezpečný odpad je vyvážen 2x za rok, v předem stanoveném termínu.
Biologický odpad mají občané obce možnost svážet do kontejneru, který je umístěný v prostorách za
místním obchodem. Tento odpad je v intervalu 1x za 14 dní odvážen do kompostárny v obci Machová.
Dále mají občané možnost biologický odpad ukládat do plastových kompostérů, které obec zdarma
distribuovala do všech domácností. Tyto kompostéry byly zakoupeny v rámci dotačního titulu.
Ve dvoře hasičské zbrojnice je dále umístěn kontejner kov. Sběr kovového odpadu také 2x ročně
zajišťuje SDH Mysločovice.
Sběr textilu zajišťuje společnost Revenge, a.s., kontejner je umístění ve dvoře hasičské zbrojnice.
Pro obecní účely vlastní obec štěpkovač.
Protipovodňová opatření
Obec Mysločovice leží v povodí toku Racková. Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů
zejména rozlivem vodních toků Racková a Míškovický potok. Na území obce Mysločovice je při povodni
ohrožováno zhruba 76 budov, které trvale obývá zhruba 242 obyvatel. Kromě těchto budov leží
v záplavovém území další 2 objekty bez č. p., jedná se o Sokolskou restauraci a řadové garáže.
Katastrální území Mysločovice je svažité a intenzivně zemědělsky využívané. Při přívalových deštích
nebo tání sněhu dochází k rychlému zaplnění koryt vodních toků. V rámci protipovodňových opatření
řeší územní plán obce Mysločovice vybudování suchých poldrů, opravy profilu vodního toku Racková,
budování protierozních prvků v krajině.
Pro správní obvod obce Mysločovice je zřízena 4 členná povodňová komise, která se řídí zpracovaným
povodňovým plánem.
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Obrázek 2 Přehled ohrožených objektů při povodni

Zdroj: http://www.edpp.cz/mys_mapa-povodnoveho-planu-obce/

Vodní plochy
Součástí územního plánu obce Mysločovice je i návrh vodní plochy – malá vodní nádrž, která bude
sloužit k hospodářskému (rybochovnému) účelu. Navržená plocha se nachází na jižním okraji
zastavěného území obce.

7. Správa obce
Obecní úřad a kompetence obce
Obec Mysločovice vykonává správu obce v samostatné působnosti. Nejvyšším orgánem obce je
Zastupitelstvo obce Mysločovice, které má celkem 7 členů, v jehož čele stojí uvolněný starosta obce.
Zastupitelstvo obce zřídilo 5 výborů – Finanční výbor, Kontrolní výbor, Kulturní výbor a výbor pro
sociální záležitosti, Výbor pro stavební záležitosti a Výbor pro životní prostředí.
Obec Mysločovice pro své území zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti. V obci je zřízen
matriční úřad s územní působností pro obce: Hostišová, Machová, Mysločovice, Sazovice.
Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace, Základní školy a mateřské školy Mysločovice,
příspěvková organizace a dále zřizovatelem Obecní knihovny, Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Mysločovice.
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Hospodaření a majetek obce
Ve sledovaném období 2009 – 2015 dosahovalo soldo příjmů a výdajů kladných hodnot. Výjimku tvořily
roky 2010 a 2014, kdy bylo saldo v mínusových hodnotách.
Graf 7 Rozpočtové hospodaření obce za roky 2009 – 2015 (v tis. Kč)
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Zdroj: monitor.statnipokladna.cz

Hlavní příjmovou položkou rozpočtu obce Mysločovice v roce 2015 tvořily daňové příjmy, které se na
celkových příjmech podílely 66,4 %. Další příjmovou položkou byly přijaté investiční a neinvestiční
dotace, které tvořily podíl 25,2 %. Nedaňové příjmy, tedy příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu majetku
apod. dosáhly podílu 8,2 %. Kapitálové příjmy, tedy příjmy z prodeje dlouhodobého majetku obce
tvořily nevýznamnou příjmovou položkou (0,2 %).
Tabulka 11 Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech obce za roky 2009 – 2015 (v %)

daňové příjmy
nedaňové příjmy
přijaté transfery
kapitálové příjmy

2009
60,7
12,5
25,8
1

2010
35,7
7,7
56,5
0

2011
38,1
11,3
50,4
0,2

2012
52,3
12,8
34,9
0

2013
75,5
10,1
14,4
0

2014
65,0
6,2
28,8
0

2015
66,4
8,2
25,2
0,2

Zdroj: monitor.statnipokladna.cz

V letech 2009 – 2015 se obci podařilo získat nenárokové dotace ve výši 14 549 tis. Kč neinvestičního
charakteru a dotace investičního charakteru ve výši 14 342 tis. Kč.
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Běžné výdaje představují především výdaje na vlastní provoz obce a jejich organizací. Kapitálovými
výdaji se financují jednotlivé investiční akce obce. Většinou je výše kapitálových výdajů závislá na
přijatých investičních dotacích, z kterých se tyto aktivity financují. V roce 2010 byly zatepleny budovy
základní školy a budova mateřské školy. V roce 2014 byla provedena rekonstrukce hasičské zbrojnice.
Tabulka 12 Podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích obce za roky 2009 –2015 (v %)

běžné výdaje
kapitálové výdaje

2009
89
11

2010
43,5
56,5

2011
63,4
36,6

2012
82,9
17,1

2013
77,3
22,7

2014
43,2
56,8

2015
90,9
9,1

Zdroj: monitor.statnipokladna.cz

Nemovitý majetek obce
- budova Hasičské zbrojnice
- budova Základní a mateřské školy
- budova Domu služeb
- budova Zdravotního střediska
- budova Obecního úřadu
Komunikace s občany
Komunikace s občany je řešena prostřednictvím úřední desky, webových stránek obce
www.myslocovice.cz a také prostřednictvím bezdrátového obecního rozhlasu. Informování občanů
probíhá také prostřednictvím SMS zpráv.
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A. 2 Východiska pro návrhovou část
Obec Mysločovice leží na okraji Hané v severozápadní částí Zlínského kraje, cca 13 km od krajského
města Zlín, který je přirozeným spádovým centrem.
K 31. 12. 2014 žilo v obci celkem 621 obyvatel. Přestože je pro obec charakteristický pozvolný nárůst
počtu obyvatel, zvyšuje se naopak také počet osob v poproduktivním věku, čímž dochází ke stárnutí
obyvatel v obci. Tento jev souvisí v budoucnu s vyšší poptávkou po zdravotních službách.
V obci se nenachází žádný významný zaměstnavatel. Zaměstnanci za prací vyjíždí hlavně do krajského
města Zlín.
Cílem obce je podpora nové bytové výstavby, zkvalitňování infrastruktury obce a služeb občanské
vybavenosti, podpora místních spolků a udržování tradic.
Zastupitelstvo obce aktivně využívá finanční prostředky mimo rozpočet obec a snaží se maximálně
využívat dotační tituly.
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A. 3 SWOT analýza obce Mysločovice
SWOT analýza je metoda, pomocí které lze identifikovat silné a slabé stránky obce (vnitřní faktory) ve
vztahu k příležitostem a hrozbám (vnější faktory).
Vnitřní faktory vychází z informací v analytické části dokumentu, přičemž charakterizují nejvýznamnější
identifikované výhody či příznivé jevy. Vnitřní faktory má obce možnost svými silami ovlivnit.
Vnější faktory většinou obec nemá možnost svými silami ovlivnit, vztahují se k vnějšímu prostředí.

SILNÉ STRÁNKY
- obec je zřizovatelem Základní a mateřské školy
- přítomnost zdravotnických služeb
- služby - obchod, pošta, pohostinství
- zajištění terénních sociálních služeb - Charita Holešov
- zaveden internet v obci
- dobrý stav veřejného osvětlení, obecního rozhlasu
- zahájení protipovodňových opatření
- dostatek zeleně v intravilánu obce
- dobrý stav veřejných prostranství
- hotové komplexní pozemkové úpravy
- bohatý spolkový život
- podpora místních spolků
- vybudované cyklostezky
- budování nových stavebních míst v soukromém vlastnictví
- podpora místních podnikatelů
- dobře vyřešené odpadové hospodářství
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SLABÉ STRÁNKY
- nedostatečná kapacita základní školy – školní družiny, výukových prostor, školní kuchyně
- nedostačující zázemí základní školy - sportoviště
- chybí ČOV + kanalizace
- chybí veřejné stravování
- chybí bydlení pro seniory
- špatný stav chodníků a místních komunikací
- chybí veřejné sportoviště
- špatný technický stav dětského hřiště
- špatný stav zeleně na hřbitově
- špatný stav mostu ve vlastnictví obce
- chybějící vodní plocha - rybník
- havarijní stav obecních budov
- chybí odstavná plocha pro vozidla v lokalitě u školy
- nedostatek přechodů pro chodce
- chybí stavební pozemky ve vlastnictví obce

PŘÍLEŽITOSTI
- dotační možnosti
- rozšiřování cyklostezek na další směry

HROZBY
- havarijní stav vodovodu a kanalizace
- stav mostu
- riziko povodní
- zvýšený hluk a zápach z průmyslové zóny
- projíždějící doprava v obci
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A. 4 Vyhodnocení dotazníkového šetření
V rámci dotazníkového šetření, které mezi občany proběhlo na konci roku 2015, bylo zpět
nashromážděno celkem 83 vyplněných dotazníků. Smyslem dotazníkového šetření bylo umožnit
občanům sdělit své názory na život v obci a na její rozvoj v budoucnu.
Z celkového počtu 83 občanů, odpovědělo 34 mužů (41 %) a 49 žen (59 %). Podle věku odpovědělo 34x
(41 %), nejvíce osob v rozmezí 30 – 49 let, dále osoby ve věku 65+ (23x, 27,7 %) a potom 21 osob (25,3
%) ve věku 50 – 64 let. Odpovídali hlavně občané (84%), kteří nejsou členy některého spolku, který
působí v obci.
Na otázku Jak se Vám žije v obci, odpovědělo 48 osob (57,8 %) spíše dobře. Občané jsou nejvíce
spokojeni blízkostí přírody (60x, 72,3 %) a naopak jim chybí sportovní vyžití. Dále se jim nelíbí nezájem
lidí o obec (32x, 38,6 %) a špatné vztahy mezi lidmi (27x, 32,5 %). Celkem 26 osobám (31,3 %) chybí
v obci kvalitní obchod a přivítali by také další služby a to řeznictví, masáže, kavárnu, restauraci,
pohostinství apod.
Zájem o zlepšení služeb potvrdili občané i u další otázky, kdy 33 občanů (39,8 %) je spíše spokojeno se
službami a 30 občanů (36,14 %) spíše nespokojeno. S oblasti školství, veřejné dopravy, kulturního
a společenského života, rozvoji obce, informovanosti o dění v obci, bydlení a zdravotnictví je vždy 36
% dotázaných spíše spokojeno. Spíše nespokojeni jsou občané v oblasti sportovního vyžití a pracovních
příležitostí. V oblasti podmínek pro podnikání jsou občané rozděleni a to 21 osob (25,3 %) je spíše
spokojeno a 22 osob (26,5 %) je tato oblast lhostejná.
Celkem 47 % osob si myslí, že v obci mají obyvatelé možnosti ke vzájemných společenským kontaktům.
Webové stránky obce minimálně 1x měsíčně sleduje 41% obyvatel a 37 % zná většinu členů
zastupitelstva.
Podle 58 % osob, kteří odpověděli na dotazník, by se obec v nejbližších deseti letech měla rozvíjet
v oblasti sociálního zázemí a dále v oblasti zlepšování životního prostředí a ve zlepšování vzhledu obce.
Finanční prostředky by podle 60 % měly být přednostně využity na rekonstrukci místních komunikací
a chodníků a dále na podporu kulturních a sportovních aktivit (53,0 %). Co se týče konkrétních projektů,
nejvíce by podpořili výstavbu dětského a víceúčelového hřiště (28,0 %) a dále by podpořili rekonstrukci
místních komunikací a chodníků (13,0 %).
Na otázku Co občany nejvíce trápí, se občané shodli, že je to hluk a zápach z průmyslové zóny, také to
jsou vztahy mezi místními spolky, nedostatek autobusových spojů z obce a do obce a znečištěné životní
prostředí v obci.
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
1. Strategická vize
Strategická vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti rozvoje obce. Formuluje základní směr
rozvoje obce a definuje, čeho chce obec v budoucnu dosáhnout. Vize je definována na základě výsledků
analytické části, aby byla zajištěna její reálnost. K jejímu dosažení přispívají nastavené jednotlivé
priority, opatření a aktivity.
Zatímco program rozvoje obce je zpracovaný v časovém horizontu 4 – 6 let, strategická vize formuluje
rozvoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu 10 – 12 let.

VIZE OBCE MYSLOČOVICE

OBEC MYSLOČOVICE JE PŘÍJEMNÝM MÍSTEM PRO ŽIVOT. ROZVOJOVÉ AKTIVITY OBCE
VEDOU K ZAJIŠTĚNÍ KVALITNÍHO ŽIVOTA OBČANŮ VŠECH VĚKOVÝCH SKUPIN

2. Priority
Priorita 1: ROZVOJ A ZLEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK PRO ŽIVOT V OBCI
Priorita 2: ROZVOJ KULTURNÍHO, SPORTOVNÍHO A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA V OBCI
Priorita 3: OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Priorita 4: ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU

3. Opatření
1. ROZVOJ A ZLEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK PRO ŽIVOT V OBCI
1.1. Rozvoj technické infrastruktury
1.2. Rozvoj dopravní infrastruktury
1.3. Výstavba, rekonstrukce a modernizace obecních budov a jejich vybavení
1.4. Rekonstrukce kulturních památek a památek místního významu
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1.5. Rozvoj a údržba veřejného prostranství obce
1.6. Rozvoj sociálních služeb
1.7. Podpora bydlení

2. ROZVOJ KULTURNÍHO, SPORTOVNÍHO A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA V OBCI
2.1. Podpora sportu
2.2. Podpora kultury
2.3. Podpora volnočasových aktivit
2.4. Podpora místních spolků

3. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
3.1. Protipovodňová opatření
3.2. Rozvoj a údržba extravilánu obce
3.3. Odpadové hospodářství

4. ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU
4.1. Podpora bezmotorové dopravy

Priorita 1 ROZVOJ A ZLEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK PRO ŽIVOT V OBCI
Cílem je zkvalitnění života v obci, vytváření podmínek pro zlepšení vzhledu obce, zvýšení atraktivnosti
obce a vytvoření příjemného prostředí pro obyvatele
Opatření 1.1 Rozvoj technické infrastruktury
Opatření zahrnuje chystané a plánované projekty zaměřené na rozvoj technické infrastruktury obce,
vybudování jednotné kanalizace s napojením na ČOV, včetně zpracování projektové dokumentace
Opatření 1.2 Rozvoj dopravní infrastruktury
Opatření zahrnuje chystané a plánované projekty zaměřené na údržbu a rekonstrukci místních
komunikací, mostů, lávek a chodníků, budování bezpečností prvků. Opatření se vztahuje také na
výstavbu nebo rekonstrukci odstavných ploch
Opatření 1.3 Výstavba, rekonstrukce a modernizace veřejných budov a jejich vybavení
Opatření zahrnuje projekty zaměřené na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci budov občanské
vybavenosti, obecních budov. Realizace projektu povede ke zlepšení technického stavu budov
a vybavení. Součástí opatření je i zpracování územních studií
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Opatření 1.4 Rekonstrukce kulturních památek a památek místního významu
Opatření zahrnuje projekty na obnovu a rekonstrukci kulturních památek a památek místního významu
na území obce
Opatření 1.5 Rozvoj a údržba veřejného prostranství obce
Opatření zahrnuje projekty na modernizaci a rekonstrukci veřejného prostranství obce, např.
autobusové zastávky, veřejné osvětlení, veřejný rozhlas apod. Realizace projektů zaměřených na
rozvoj, ochranu a údržbu zeleně v intravilánu obce
Opatření 1.6 Rozvoj sociálních služeb
V rámci opatření budou realizovány projekty rozvíjející sociální služby v obci, péče o seniory, zdravotně
postižené občany. Bude podporována výstavba, rekonstrukce, modernizace objektů, včetně jeho
vybavení
Opatření 1.7 Podpora bydlení
V rámci opatření budou realizovány projekty k podpoře výstavby nového bydlení v obci v souladu
s platnou územně plánovací dokumentací obce, včetně vypracování územních studií
Priorita 2 ROZVOJ KULTURNÍHO, SPORTOVNÍHO A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA V OBCI
Cílem je zlepšení podmínek pro kulturní, sportovní, společenské a volnočasové aktivity v obci, podpora
místních zájmových spolků, včetně jejich zázemí
Opatření 2.1 Podpora sportu
Opatření je zaměřeno na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci zařízení a areálů určených pro sportovní
účely. Dále budou podporovány aktivity místních zájmových spolků v oblasti sportu
Opatření 2.2 Podpora kultury
Opatření je zaměřeno na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci zařízení a areálů určených pro kulturní
účely. Dále budou podporovány aktivity místních zájmových spolků v oblasti tradic, kultury
a společenského života v obci
Opatření 2.3 Podpora volnočasových aktivit
Opatření je zaměřeno na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci zařízení a areálů určených pro
volnočasové aktivity všech věkových skupin. Dále budou podporovány aktivity místních zájmových
spolků v oblasti volnočasových aktivit v obci
Priorita 3: OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Cílem je zajištění protipovodňové ochrany obce, zvýšení retenční schopnosti krajiny, rozvoj a péče
o zeleň v intravilánu a extravilánu obce
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Opatření 3.1 Protipovodňová opatření
Opatření zahrnuje projekty k vybudování protipovodňových opatření na vodních tocích, snížení rizika
povodní. Jedná se především o projekty k vybudování retenčních nádrží, suchých poldrů, úpravy profilu
vodních toků, protierozní opatření
Opatření 3.2 Rozvoj a údržba extravilánu obce
Opatření je zaměřeno na rozvoj, ochranu a údržbu zeleně v extravilánu obce, péče o stávající zeleň
Opatření 3.3 Odpadové hospodářství
Opatření je zaměřeno na projekty zaměřené na ekonomické a ekologické nakládání s odpady
Priorita 4: ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU
Opatření 4.1 Podpora bezmotorové dopravy
Opatření je zaměřeno na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci cyklostezek, cyklotras, pěších tras na
území obce

4. Rozvojové aktivity
Rozvojové aktivity představují konkrétní projekty, pomocí kterých budou naplněna jednotlivá opatření
1. ROZVOJ A ZLEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK PRO ŽIVOT V OBCI
1.1. Rozvoj technické infrastruktury
1.1.1. Příprava projekčních prací na odkanalizování obce
Popis aktivity: vypracování projekčních prací na odkanalizování obce s napojením na ČOV
v Malenovicích
Odhadované náklady: 1,5 mil. Kč
Možné zdroje financování: vlastní zdroje + dotační zdroje
Odpovědnost za realizaci: starosta
Priorita: vysoká
Termín realizace: 2016 – 2017
1.1.2. Odkanalizování obce
Popis aktivity: rekonstrukce + výstavba kanalizace v obci + napojení na ČOV Malenovice
Odhadované náklady: 40 mil. Kč
Možné zdroje financování: vlastní zdroje + dotační zdroje
Odpovědnost za realizaci: starosta
Priorita: vysoká
Termín realizace: 2018 – 2022
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1.2. Rozvoj dopravní infrastruktury
1.2.1. Rekonstrukce místní komunikace ke hřbitovu
Popis aktivity: v návaznosti na rekonstrukci vodovodu a kanalizace, rekonstrukce místní komunikace
vedoucí k místnímu hřbitovu
Odhadované náklady: 4 mil. Kč
Možné zdroje financování: vlastní zdroje + dotační zdroje
Odpovědnost za realizaci: starosta
Priorita: střední
Termín realizace: 2018 – 2022
1.2.2. Rekonstrukce místní komunikace – lokalita „Pod Lesem“
Popis aktivity: rekonstrukce místní komunikace v lokalitě „Pod Lesem“
Odhadované náklady: 2 mil. Kč
Možné zdroje financování: vlastní zdroje + dotační zdroje
Odpovědnost za realizaci: starosta
Priorita: střední
Termín realizace: 2018 – 2022
1.2.3. Rekonstrukce místní komunikace – lokalita „K Pile“
Popis aktivity: rekonstrukce místní komunikace v lokalitě „K Pile“
Odhadované náklady: 2 mil. Kč
Možné zdroje financování: vlastní zdroje + dotační zdroje
Odpovědnost za realizaci: starosta
Priorita: střední
Termín realizace: 2018 – 2022
1.2.4. Rekonstrukce místní komunikace – lokalita „Hořenůvka“
Popis aktivity: rekonstrukce místní komunikace v lokalitě „Hořenůvka“
Odhadované náklady: 1 mil. Kč
Možné zdroje financování: vlastní zdroje + dotační zdroje
Odpovědnost za realizaci: starosta
Priorita: nízká
Termín realizace: 2018 – 2022
1.2.5. Rekonstrukce místní komunikace – lokalita střed obce
Popis aktivity: rekonstrukce místní komunikace v lokalitě středu obce
Odhadované náklady: 5 mil. Kč
Možné zdroje financování: vlastní zdroje + dotační zdroje
Odpovědnost za realizaci: starosta
Priorita: střední
Termín realizace: 2018 – 2022
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1.2.6. Rekonstrukce místní komunikace mezi č. p. 104 a domem služeb
Popis aktivity: rekonstrukce místních komunikací
Odhadované náklady: 0,5 mil. Kč
Možné zdroje financování: vlastní zdroje + dotační zdroje
Odpovědnost za realizaci: starosta
Priorita: nízká
Termín realizace: 2018 – 2022
1.2.7. Rekonstrukce stávajícího chodníků směrem na Míškovice
Popis aktivity: rekonstrukce chodníku
Odhadované náklady: 2 mil. Kč
Možné zdroje financování: vlastní zdroje + dotační zdroje
Odpovědnost za realizaci: starosta
Priorita: vysoká
Termín realizace: 2017
1.2.8. Realizace bezbariérové trasy, úsek č. 4
Popis aktivity: vybudování bezbariérové trasy v centru obce
Odhadované náklady: 1mil. Kč
Možné zdroje financování: vlastní zdroje + dotační zdroje
Odpovědnost za realizaci: starosta
Priorita: střední
Termín realizace: 2018 – 2022
1.2.9. Realizace bezbariérové trasy, úsek č. 5
Popis aktivity: rekonstrukce autobusové zastávky a přilehlých chodníků, vybudování místa pro
přecházení
Odhadované náklady: 1 mil. Kč
Možné zdroje financování: vlastní zdroje + dotační zdroje
Odpovědnost za realizaci: starosta
Priorita: vysoká
Termín realizace: 2016
1.3. Výstavba, rekonstrukce a modernizace veřejných budov a jejich vybavení
1.3.1.

Rekonstrukce kuchyně základní školy

Popis aktivity: kompletní rekonstrukce prostor kuchyně základní školy, spojené s navýšením její
kapacity
Odhadované náklady: 8 mil. Kč
Možné zdroje financování: vlastní zdroje + dotační zdroje
Odpovědnost za realizaci: starosta
Priorita: vysoká
Termín realizace: 2017
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1.3.2.Navýšení výukových kapacit základní školy
Popis aktivity: navýšení výukových kapacit základní školy - výstavba 3 nových tříd
Odhadované náklady: 4 mil. Kč
Možné zdroje financování: vlastní zdroje + dotační zdroje
Odpovědnost za realizaci: starosta
Priorita: vysoká
Termín realizace: 2017
1.3.3. Rekonstrukce kotelny základní školy
Popis aktivity: rekonstrukce prostor kotelny základní školy
Odhadované náklady: 1,5 mil. Kč
Možné zdroje financování: vlastní zdroje + dotační zdroje
Odpovědnost za realizaci: starosta
Priorita: vysoká
Termín realizace: 2016
1.3.4. Rekonstrukce sociálního zařízení pro tělocvičnu v základní škole
Popis aktivity: kompletní rekonstrukce sociálního zařízení
Odhadované náklady: 1 mil. Kč
Možné zdroje financování: vlastní zdroje + dotační zdroje
Odpovědnost za realizaci: starosta
Priorita: vysoká
Termín realizace: 2016
1.3.5. Rekonstrukce objektu obecního úřadu – krovy + střecha
Popis aktivity: rekonstrukce krovy, střecha, zateplení půdních prostor
Odhadované náklady: 2 mil. Kč
Možné zdroje financování: vlastní zdroje + dotační zdroje
Odpovědnost za realizaci: starosta
Priorita: střední
Termín realizace: 2018
1.3.6. Rekonstrukce vnitřních prostor obecního úřadu
Popis aktivity: rekonstrukce obecní knihovny, minimuzea a klubu maminek
Odhadované náklady: 1,5 mil. Kč
Možné zdroje financování: vlastní zdroje + dotační zdroje
Odpovědnost za realizaci: starosta
Priorita: vysoká
Termín realizace: 2016
1.3.7. Rekonstrukce prostor obřadní místnosti
Popis aktivity: rekonstrukce prostor obřadní místnosti v budově obecního úřadu
Odhadované náklady: 0,5 mil. Kč
Možné zdroje financování: vlastní zdroje + dotační zdroje
Odpovědnost za realizaci: starosta
Priorita: střední
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Termín realizace: 2018
1.4. Rekonstrukce kulturních památek a památek místního významu
1.5. Rozvoj a údržba veřejného prostranství obce
1.5.1. Výsadba zeleně – odstínění průmyslové zóny
Popis aktivity: výsadba zeleně v intravilánu obce v lokalitě u průmyslové zóny
Odhadované náklady: 0,5 mil. Kč
Možné zdroje financování: vlastní zdroje + dotační zdroje
Odpovědnost za realizaci: starosta
Priorita: nízká
Termín realizace: 2018
1.5.2. Rozšíření a úprava veřejné zeleně
Popis aktivity: průběžná údržba zeleně v intravilánu obce
Odhadované náklady: 0,5 mil. Kč
Možné zdroje financování: vlastní zdroje + dotační zdroje
Odpovědnost za realizaci: starosta
Priorita: nízká
Termín realizace: 2016 – 2022
1.5.3. Vybudování veřejného osvětlení
Popis aktivity: vybudování veřejného osvětlení v nových lokalitách + rekonstrukce stávajícího
osvětlení
Odhadované náklady: 0,3 mil. Kč
Možné zdroje financování: vlastní zdroje + dotační zdroje
Odpovědnost za realizaci: starosta
Priorita: vysoká
Termín realizace: 2016 – 2018
1.5.4. Rekonstrukce obvodového zdiva hřbitova
Popis aktivity: rekonstrukce obvodového zdiva místního hřbitova
Odhadované náklady: 1 mil. Kč
Možné zdroje financování: vlastní zdroje + dotační zdroje
Odpovědnost za realizaci: starosta
Priorita: vysoká
Termín realizace: 2018 – 2022
1.5.5. Revitalizace zeleně na hřbitově
Popis aktivity: údržba a nová výsadba zeleně v prostorách místního hřbitova
Odhadované náklady: 0,5 mil. Kč
Možné zdroje financování: vlastní zdroje + dotační zdroje
Odpovědnost za realizaci: starosta
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Priorita: vysoká
Termín realizace: 2016 – 2017
1.6. Rozvoj sociálních služeb
1.7. Podpora bydlení
1.7.1.

Vypracování územní studie k lokalitě za školou

Popis aktivity:
Odhadované náklady: 50 tis. Kč
Možné zdroje financování: vlastní zdroje
Odpovědnost za realizaci: starosta
Priorita: vysoká
Termín realizace: 2016
2. ROZVOJ KULTURNÍHO, SPORTOVNÍHO A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA V OBCI
2.1. Podpora sportu
2.1.1.

Vybudování víceúčelového hřiště

Popis aktivity: V lokalitě blízkosti základní školy vybudování víceúčelového hřiště pro veřejnost i pro
potřeby základní školy
Odhadované náklady: 8 mil. Kč
Možné zdroje financování: vlastní zdroje + dotační zdroje
Odpovědnost za realizaci: starosta
Priorita: vysoká
Termín realizace: 2018 – 2022
2.2. Podpora kultury
2.3. Podpora volnočasových aktivit
2.3.1. Modernizace dětského hřiště
Popis aktivity: Modernizace dětského hřiště
Odhadované náklady: 600 tis. Kč
Možné zdroje financování: vlastní zdroje + dotační zdroje
Odpovědnost za realizaci: starosta
Priorita: vysoká
Termín realizace: 2016 – 2017
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2.4. Podpora místních spolků
2.4.1. Rekonstrukce hřiště Sokolské zahrady
Popis aktivity: Příspěvek obce pro TJ Sokol Mysločovice na rekonstrukci hřiště Sokolské zahrady
Odhadované náklady: 200 tis. Kč
Možné zdroje financování: vlastní zdroje
Odpovědnost za realizaci: starosta
Priorita: vysoká
Termín realizace: 2016 – 2017
2.4.2. Rekonstrukce Spartakiádního stadionu
Popis aktivity: Příspěvek obce pro TJ Sokol Mysločovice na rekonstrukci Spartakiádního stadionu
Odhadované náklady: 500 tis. Kč
Možné zdroje financování: vlastní zdroje
Odpovědnost za realizaci: starosta
Priorita: střední
Termín realizace: 2018 – 2022
2.4.3. Pořádání akce Starého hanáckého práva
Popis aktivity: Příspěvek obce pro SDH Mysločovice na pořádání akce
Odhadované náklady: 100 tis. Kč
Možné zdroje financování: vlastní zdroje
Odpovědnost za realizaci: starosta
Priorita: střední
Termín realizace: 2017
3. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
3.1. Protipovodňová opatření
3.1.1. Protierozní opatření – obnovení polních cest, mezí, remízků
Popis aktivity: Realizace protierozních opatření
Odhadované náklady: 2 mil. Kč
Možné zdroje financování: vlastní zdroje + dotační zdroje
Odpovědnost za realizaci: starosta
Priorita: střední
Termín realizace: 2016 – 2022
3.1.2. Výstavba suchého poldru
Popis aktivity: Výstavba suchého poldru na vodním toku Racková
Odhadované náklady: 8 mil. Kč
Možné zdroje financování: vlastní zdroje + dotační zdroje
Odpovědnost za realizaci: starosta
Priorita: vysoká
Termín realizace: 2016 – 2020
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3.2. Rozvoj a údržba extravilánu obce
3.2.1. Vybudování regionálního biokoridoru
Popis aktivity: V řešeném území se nachází RBK Hřeben – Hrabůvka
Odhadované náklady: 5 mil. Kč
Možné zdroje financování: vlastní zdroje + dotační zdroje
Odpovědnost za realizaci: starosta
Priorita: střední
Termín realizace: 2020 – 2022
3.3. Odpadové hospodářství
4. ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU
4.1. Podpora bezmotorové dopravy
4.1.1. Výstavba cyklostezky Mysločovice – Machová
Popis aktivity: Výstavba cyklostezky + pěší trasy v úseku Mysločovice – Machová
Odhadované náklady: 2 mil. Kč
Možné zdroje financování: vlastní zdroje + dotační zdroje
Odpovědnost za realizaci: starosta
Priorita: vysoká
Termín realizace: 2016 – 2018
4.1.2. Výstavba cyklostezky Mysločovice – Lechotice
Popis aktivity: Výstavba cyklostezky + pěší trasy v úseku Mysločovice – Lechotice
Odhadované náklady: 2 mil. Kč
Možné zdroje financování: vlastní zdroje + dotační zdroje
Odpovědnost za realizaci: starosta
Priorita: střední
Termín realizace: 2018 – 2022
4.1.3. Výstavba cyklostezky Mysločovice – Míškovice
Popis aktivity: Výstavba cyklostezky + pěší trasy v úseku Mysločovice – Míškovice
Odhadované náklady: 2 mil. Kč
Možné zdroje financování: vlastní zdroje + dotační zdroje
Odpovědnost za realizaci: starosta
Priorita: střední
Termín realizace: 2018 – 2022
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5. Podpora realizace programu
Podpora realizace programu stanoví způsob sledovaní realizace, vyhodnocování a aktualizaci
dokumentu.
Garantem Programu rozvoje obce Mysločovice je starosta obce, který zodpovídá za úspěšnou realizaci
aktivit s přihlédnutím na aktuální potřeby obce a možnosti obecního rozpočtu. Navržené aktivity
mohou přesahovat i do dalších let.
Garant dále zodpovídá dále za aktualizaci dokumentu, která se bude provádět průběžně, dle potřeb
obce, nejméně však jedenkrát za 2 roky. Návrhy změn budou vpracovány do aktuálního dokumentu,
s vyznačením provedených změn a uvedením termínu aktualizace. Takto upravený dokument bude
předložen zastupitelstvu obce.
Monitoring a evaluace
Monitoring o průběhu realizace programu obce bude zpracovávat garant, v návaznosti na aktualizaci
dokumentu a to jedenkrát za dva roky. Součástí této zprávy bude přehled o splněných aktivitách.
Výsledná zpráva bude předána zastupitelstvu obce.
Zpřístupnění dokumentu
Aktuální verze dokumentu bude dostupná na webových stránkách obce, v tištěné podobě bude
k dispozici na obecním úřade u starosty obce.

Dokument Program rozvoje obce Mysločovice byl schválen zastupitelstvem obce na jeho zasedání, dne
2. 5. 2016 bodem č. 4, usnesení č. XXI/2016.
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Přílohy
Geomorfologické členění území
Moravské Karpaty
geomorfologická provincie - Západní Karpaty
geomorfologická subprovincie - Vnější Západní Karpaty
geomorfologická oblast - Slovensko – moravské Karpaty
geomorfologický celek - Vizovická vrchovina
- Zlínská vrchovina

lokalizace Vizovické vrchoviny
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Pohyb obyvatelstva v letech 2001 – 2014
Rok

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Počet
Narozeni Zemřelí Přirozený Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo Přírůstek
obyvatel
přírůstek
migrace celkem
celkem
574
1
8
-7
9
8
1
-6
580
5
4
1
17
12
5
6
582
10
9
1
18
17
1
2
580
8
3
5
13
20
-7
-2
571
5
8
-3
10
16
-6
-9
576
7
4
3
13
11
2
5
595
5
7
-2
33
12
21
19
622
7
8
-1
38
10
28
27
631
9
7
2
19
12
7
9
632
6
8
-2
18
15
3
1
608
4
7
-3
11
11
0
-3
607
4
7
-3
13
11
2
-1
605
5
6
-1
19
20
-1
-2
621
8
4
4
20
8
12
16

Vývoj struktury obyvatelstva v letech 2001–2014
Rok
2001
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Ženy
289
306
322
324
323
312
310
311
316

Muži
285
289
300
307
309
296
297
294
305
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Vývoj rozpočtového hospodaření obce Mysločovice v letech 2009 - 2015 (v tis. Kč)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Daňové příjmy

5 152

4 956

4 924

5 100

8 139

8790

9177

Nedaňové příjmy

1 060

1 074

1 461

1 250

1 083

841

1135

Kapitálové příjmy

83

0

26

0

1

5

28

Neinvestiční přijaté dotace

1 976

2 436

3 508

3 049

541

1097

1942

Investiční přijaté dotace

218

5 405

3 016

352

1 014

2800

1537

Příjmy

8 488

13 871 12 935 9 751

10 779 13532

13819

Běžné výdaje

7 010

6 512

7 814

8 003

7 922

8439

8837

Kapitálové výdaje

864

8 456

4 517

1 656

2 328

11091

882

Výdaje celkem

7 874

14 968 12 331 9 659

10 250 19530

9720

Saldo příjmů a výdajů

614

-1 097 604

529

-5998

4099

Podíl kapitálových výdajů

10,98% 56,49% 36,63% 17,14% 22,71% 25,8%

9,1%

Podíl běžných výdajů na celkových
příjmech

82,59% 46,95% 60,41% 82,08% 73,50% 62,36% 99,80%
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Vyhodnocení dotazníkového šetření - 83 vrácených dotazníků
1. Jak se Vám žije v obci
- velmi dobře 19x
- spíše dobře 48x
- ani dobře ani špatně 12x
- spíše špatně 4x
- velmi špatně 0x

2. Co se Vám v obci nejvíce líbí
- klidný život – 43x
- dobré mezilidské vztahy – 9x
- příznivé životní prostředí – 23x
- blízkost přírody – 60x
- dostupnost pracovních příležitostí – 5x
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- dobrá dopravní obslužnost – 23x
- kulturní a společenský život – 10x
- sportovní vyžití – 2x
- vzhled obce – 21x

3. Co se Vám v obci nelíbí
- špatné vztahy mezi lidmi – 27x
- nezájem lidí o obec – 32x
- nedostatek pracovních příležitostí – 10x
- nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb – 23x
- nedostatečný kulturní a společenský život – 10x
- nevyhovující veřejná doprava – 12x
- nedostatečná bytová výstavba – 3x
- nepořádek v obci – 3x
- špatné podmínky pro podnikání - 1x
- jiné (zápach z vepřína, hluk v obci v neděli, nespolupráce mezi místními spolky, ubytovna, špatné
životní prostředí, smog z komínů v zimním období) – 10x

4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
- zdravotnické služby (dětský lékař, rozšíření ordinačních hodin) - 4x
- volnočasové aktivity (aktivity pro ženy, dětské hřiště, víceúčelový sportovní areál) - 12x
- služby (kvalitní obchod, řeznictví, masáže, kavárna, restaurace, pohostinství, lékárna, prodej místních
produktů) - 26x
- spokojeni - 6x
- neodpovědělo - 41x

5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Obchody a služby
Školství
Veřejná doprava
Kultura a společenský život
Sportovní vyžití
Pracovní příležitosti
Rozvoj obce
Informovanost o dění v obci
Bydlení
Zdravotnictví
Podmínky pro podnikání

velmi
spokojen
5
19
21
16
7
5
10
30
22
12
4

spíše
spokojen
33
44
35
31
17
20
30
35
37
38
21
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spíše
nespokojen
30
6
17
19
27
22
23
7
10
16
13

velmi
nespokojen
9
3
6
4
7
10
4
4
4
7
5

je mi to
lhostejné
3
7
0
7
9
9
3
0
1
4
22
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6. Myslíte si, že obyvatelé mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům?
- rozhodně ano – 20x
- spíše ano – 39x
- spíše ne – 13x
- rozhodně ne – 5x
- nedovedu posoudit – 5x

7. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
- pravidelně (min.1x týdně) – 21x
- občas (min. 1x měsíčně) – 34x
- vůbec – 11x
- nemám internet – 16x

8. Znáte členy zastupitelstva obce?
- všechny – 27x
- většinu – 31x
- některé – 24x
- nikoho – 0x

9. Jste členem některého spolku, NNO působící v obci?
- ano – 12x
- ne – 70x

10. Jakým způsobem by se podle Vás měla Vaše obec rozvíjet v nejbližších deseti letech?
- rozvoj zemědělství – 6x
- rozvoj řemeslné výroby – 17x
- rozvoj cestovního ruchu, turistiky, cykloturistiky – 9x
- výstavba nových rodinných domů – 17x
- výstavba sociálních bytů – 11x
- rozvoj sociálního zázemí obce – 48x
- zlepšování vzhledu obce – 25x
- zlepšování životního prostředí v obci – 27x
- opravy památek v obci – 8x
- jiná oblast – rozvoj zdravotnictví, sportovní vyžití, kulturní akce – 11x
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11. Kdybyste rozhodovali o využití obecních finančních prostředků, na co byste je
přednostně využil(a)?
- podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a místních komunikací) - 24x
- zřízení dalších provozoven obchodu a služeb – 21x
- rekonstrukce místních komunikací a chodníků – 50x
- podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit – 44x
- péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci včetně nákupu techniky na její údržbu – 30x
- opravy památek v obci – 15x
- zlepšení podmínek pro podnikání - 3x
- jiné (výstavba ČOV, oprava kuchyně ZŠ, kotelny MŠ, sociální oblast) - 7x

12. Jaké konkrétní projekty (s ohledem na předchozí dotaz) by podle Vás měly být
přednostně podpořeny?
- výstavba dětského hřiště, víceúčelového hřiště, oprava stávajícího stadionu - 23x
- rekonstrukce místních komunikací, chodníků - 11x
- výstavba cyklostezek - 1x
- kontrola lokálních topenišť - 1x
- protierozní opatření - 3x
- výstavba ČOV - 6x
- prodej stavebních pozemků za zvýhodněné ceny místním občanům, nová výstavba - 2x
- rozvoj obce - nová zeleň v obci a okolí, kvalitnější údržba obce - 2x
- podpora kulturních akcí - 3x
- zřízení dalšího obchodu, restaurace - 6x
- vybudování klubovny pro mladé - 2x
- rekonstrukce knihovny, nákup nových knih - 3x
- vybudování soc. bydlení pro mladé, domov pro seniory - 2x
- rekonstrukce schodů ke kostelu - 2x
- zřízení WC na místním hřbitově - 2x
- vytvoření urbanistické studie rozvoje obce - 1x
- rozšíření autobusových spojů - 1x
- zřízení jednosměrného provozu od Sazovic - 1x
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13. Co Vás nejvíce trápí a co by se mělo změnit?
- vztahy mezi místními spolky - 9x
- mezilidské vztahy v obci - 4x
- hluk a zápach z průmyslové zóny - 18x
- znečištěné životní prostředí (lokální topeniště, vyvážení odpadu do vodoteče, pálení trávy) - 8x
- zvýšený hluk v obci (v neděli, v nočních hodinách) - 6x
- chaotická výstavba nových rodinných domů, systematické plánování obce - 2x
- místní ubytovna (strach z osob) - 2x
- chybějící chodníky v obci - 2x
- chybějící cyklostezka do Machové - 1x
- dopravní bezpečnost (nebezpečná křižovatka u hospody, chybějící přechody, nebezpečná dostupnost
základní školy z různých částí obce, rychlost aut na cestě na Míškovice, dodržování zákazu vjezdu) - 6x
- špatně slyšitelný obecní rozhlas - 1x
- zlepšit nabídku služeb v obci (obchod, pohostinství) - 2x
- zvýšit počet autobusových spojů - 8x
- chybějící prostor pro odpočinek, relaxaci, sport, chátrající sportoviště - 6x
- rozšíření a úprava potoka Racková - 2x
- nepořádek v obci po zemědělské technice - 1x
- upřednostňování místního spolku zastupiteli obce - 1x
- špatná údržba zeleně na místním hřbitově - 2x
- málo kulturních akcí pro děti - 1x
- chybějící signál kabelové televize, internetu - 1x

14. Jste?
- muž - 34x
- žena - 49x

15. Váš věk?
- 15–29 let - 5x
- 30–49 let - 34x
- 50–64 let - 21 x
- 65 a více let - 23x

16. Jak dlouho žijete v obci?
- od narození - 38x
- v obci žiji x let - 45x (1 – 20 - 20x, 21 – 40 - 13x, 41 – 60 - 9x, 61 a více - 3x)
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17. Vaše vzdělání?
- základní - 9x
- vyučen - 22x
- střední odborné s maturitou - 24x
- vyšší odborné - 3x
- vysokoškolské - 21x
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