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Seznam zkratek užitých v textu 
 

ČOV – čistička odpadních vod 

č. p. – číslo popisné 

ČSÚ – Český statistický úřad 

obyv. – obyvatel 

o. p. s. – obecně prospěšná společnost 

p. o. – příspěvková organizace 

PP – přírodní památka 

PR – přírodní rezervace 

RUD – rozpočtové určení daní 

SŽDC – Správa železniční dopravní cesty 

VZMR - veřejná zakázka malého rozsahu 

EO - ekvivalentní osoby
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1 Úvod 
Obec Dívčí Hrad je jednou z obcí tvořících Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska, 

který je dobrovolným svazkem obcí. Ten v současnosti tvoří již 14 obcí (Bohušov, Dívčí 

Hrad, Hlinka, Liptaň, Osoblaha, Rusín, Slezské Pavlovice, Slezské Rudoltice, Vysoká, 

Jindřichov, Petrovice, Třemešná a 2 města – Město Albrechtice a Janov). 

Obec dlouhodobě nedosahuje průměru Moravskoslezského kraje, pokud jde o důležité 

ukazatele, jako jsou ekonomická výkonnost, zaměstnanost, dopravní a technická 

infrastruktura nebo hustota zalidnění. Toto kopíruje podklady zahrnuté v strategickém plánu 

Mikroregionu-Sdružení obcí Osoblažska. Obec samotná je jednou z obcí, která se nachází 

v území socioekonomicky znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje. 

Strategický dokument 2012-2020 stanovuje strategická témata obce na zvolené období 

formou konkrétních projektů se specifikací jejich realizace a návaznosti na ostatní projekty, 

vytváří časovou osu určenou k postupnému naplňování cílů obce za účelem funkčního, 

finančně návazného časového plánu, který povede k uspokojení potřeb místního obyvatelstva 

a bude vytvářet i podmínky pro příliv nového obyvatelstva do obce za účelem dlouhodobého 

života v obci, za účelem vytváření nových pracovních příležitostí, podnikání a rozličných 

způsobů relaxace. 

Strategický plán je v souladu s národními strategiemi, zejména se Strategií 

regionálního rozvoje České republiky pro léta 2014 - 2020, která je základním rozvojovým 

dokumentem na národní úrovni. Rovněž zohledňuje  tematické strategické dokumenty  

a koncepce na úrovni Moravskoslezského kraje a samotného mikroregionu Osoblažsko a jeho 

jednotlivých členských obcí. Strategický plán obce, obdobně jako uvedené národní  

a regionální strategie, je postaven na předpokladu udržitelného rozvoje ekonomiky ČR  

a regionu.  

Strategický plán má přispět při řešení konkrétních rozvojových projektů, má ctít 

priority potřeb obce, a vést k ekonomickému a územnímu rozvoji. Těmito postoji pak vede  

i ke zvýšení kvality života jeho občanů. Do celého plánu zasahuje propojení soukromého, 

obecního a podnikatelského partnerství. Tímto propojením se zajišťuje i lepší 

financovatelnost projektů. 

Příprava strategie rozvoje obce probíhala následně po vytvoření strategie rozvoje 

mikroregionu Osoblažska. První prezentace tohoto plánu se uskutečnila při veřejném 

projednání ve výboru pro místní rozvoj. Následné aktualizace byly provedeny za přispění 

členů Výboru pro místní rozvoj Zastupitelstva obce a zastupitelů obce v letech 2015 a 2018. 

V průběhu vytváření dokumentu byl brán důraz na jednoduchost a rychlou orientaci 

při práci s tímto spisem. Byla zvolena forma jednoduchých tabulek, neopakující údaje 

ze Strategie Mikroregionu Osoblažska, které se týkají statistických údajů, s výjimkou údajů 

o obci samotné, údajích o sociálních službách a údaje o kultuře, sportu a cestovním ruchu. 

Toto z důvodu zachování obecního přehledu informací bez navazujících podkladů 

strategického plánu mikroregionu Osoblažska. 

Vychází se ze zachování nejdůležitějších výstupů prostřednictvím projektových listů.
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2 Shrnutí profilu 

2.1. Základní charakteristika 
Profil obce Dívčí Hrad byl zpracován podle stejné osnovy jako pro Strategický plán rozvoje 

Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska. 

Hustota zalidnění v rámci mikroregionu je velmi nízká – 36 obyv./km2, což je přibližně 

šestina hustoty zalidnění celého Moravskoslezského kraje (230 obyv./km2) a zhruba 

čtvrtinová hodnota hustoty zalidnění České republiky (133 obyv./km2). 

Obec: 

 má periferní polohu v rámci Moravskoslezského kraje i celé ČR. 

 patří do dlouhodobě relativně zaostalého regionu se všemi vyplývajícími sociálně-

ekonomickými důsledky, 

 má rozvojový potenciál v podobě cestovního ruchu a příhraniční spolupráce s polskou 

stranou, 

 má dobrou strategickou polohu v mikroregionu Osoblažska – průjezdová obec, 

 má dobrou kombinaci atraktivních míst a prvků v katastru obce, 

 má velký lidský potenciál. 

2.2. Obyvatelstvo 
Vývoj počtu obyvatelstva odráží následující tabulky. Z uvedeného vyplývá, že přes celkové 

vylidňování oblasti mikroregionu (Tab. 2), je v obci spíše setrvalý stav v  počtu obyvatelstva 

(Tab. 1, Tab. 3). Odkoupením bytových domů od soukromého vlastníka do majetku obce se 

předpokládá nárůst počtu obyvatel. 

Tabulka 1: Historický přehled počtu obyvatel obce Dívčí Hrad (dle ČSÚ - Počet obyvatel a domů podle 

výsledků sčítání od roku 1869 v obcích vybraného okresu) 

rok 1880 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 

počet obyvatel 1 112 959 812 189 354 308 310 226 272 274 

 

Tabulka 2: Historický přehled počtu obyvatel Osoblažska k 31.12. uvedených let 

Rok 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2009 

Osoblažsko 18 339 8 932 9 709 8 906 8 617 8 401 8 403 8 369 

 

Tabulka 3: Vývoj počtu obyvatel Dívčího Hradu během dekády 2003-2013 (dle ČSÚ - Stav obyvatel 

ve vybraném území - časová řada) 

rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

počet 

obyvatel 
268 271 259 278 266 271 272 275 274 271 272 
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Mnoho lidí opouští obec za prací, protože v jejím katastru nenacházejí pracovní příležitosti. 

Tento stav se ale neprojevuje hromadným odlivem obyvatel, což je pro obec pozitivním 

prvkem. Opouštění obce je spíš v pracovní poloze, ne ve smyslu vystěhovávání se z obce. 

I přes všechny socioekonomické problémy je toto území pro lidi stále natolik atraktivní, aby 

se sem přistěhovali. 

V roce 2015 se podařilo trend stagnace počtu obyvatelstva zvrátit. Tak jak si předsevzalo 

zastupitelstvo obce ve volebním období 2010 - 2014, podařilo se na konci roku 2014 odkoupit 

celkem 4 bytové domy v centru obce (3 z nich o celkovém počtu 22 bytových jednotek byly 

totálně vybydleny a ve špatném technickém stavu) o celkovém počtu 28 bytových jednotek. 

Tři neobydlené domy byly v letech 2015 - 2016 postupně zrekonstruovány a do bytů se 

nastěhovali noví nájemníci. Rázem se skokově zvýšil počet občanů v obci (viz. Tabulka č. 4). 

Toto sebou ale nese i negativní důsledky. Minimálně v pohledu efektivního nakládání 

s odpadními vodami, kdy v součtu se stávajícími bytovými jednotkami v bytových domech č. 

p. 100 a č. p. 101 je toto řešeno odtokem do nevyhovující a kapacitně nedostačující jímky u 

místního obchodu. 

Tabulka 4: Počet obyvatel k 31. 12. daného roku (dle údajů Obecního úřadu Dívčí Hrad v evidenci obyvatel) 

rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

počet obyvatel 235 240 247 297 302 314 

 

 

2.3. Ekonomika a trh práce 
Mezi největší ekonomické problémy obyvatel obce patří především vysoká nezaměstnanost, 

která je z velké části tvořena nezaměstnaností dlouhodobou, stejně jako i v dalších oblastech 

celého Osoblažského výběžku. Dalším velice důležitým problémem je nízká mzdová  

a vzdělanostní úroveň obyvatelstva. Pozitivním jevem však je nárůst středoškolsky  

a vysokoškolsky vzdělaných mladých lidí v obci. Je pravděpodobné, že i oni však budou 

nuceni opouštět obec z pracovních důvodů, neboť zde nejsou vytvořeny podmínky pro jejich 

uplatnění na trhu práce. Tito lidé pak pravděpodobně neopustí jen region Osoblažska, ale 

přesunou se do větších měst mimo okres. 

V obci se nachází jeden podnikatelský subjekt, který zaměstnává větší množství lidí. 

Vzhledem k zaměření na strojírenskou výrobu si však podstatnou část lidí tento subjekt 

zabezpečuje odborníky především z Krnova a jeho okolí. Toto má podstatný vliv na pracovní 

možnosti místních obyvatel, také na současný stav RUD a tím tedy i na příjmy do rozpočtu 

obce. Místní obyvatelé nejsou strojírensky orientováni, a proto většinou mohou vykonávat 

práce spíš neodborné, nenáročné na znalosti, ev. na praktickou zručnost. Dalšími podnikateli 

jsou fyzické osoby samostatně výdělečně činné, které pracují na živnostenský list, ale 

nezaměstnávají větší počet obyvatel. A to jak obyvatelé z místních katastrů, tak ani 

ze sousedních obcí. Podnikání jako takové nemá vzrůstající tendenci, spíš se projevuje 

opačným důsledkem i současná hospodářská krize. 

Dostatek pracovní síly a její nízké ohodnocení mzdou však společně s polohou vytváří 

možnosti podnikání pro nové investory a podnikatelské aktivity, které se v této oblasti třeba 

nikdy dosud nezkoušely realizovat. 

Další možnosti je rozvoj po stránce využití přitažlivých přírodních a cestovatelsky zajímavých 

míst v obci a celého okolí v působnosti mikroregionu. 
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Značnou část v projevu vyšší zaměstnanosti mělo zaměstnávání pracovníků za účasti obce – 

VPP. V návaznosti na změny a vývoj v sociální a pracovní oblasti, však nikdo nedokáže 

odhadnout, jaký důsledek budou mít reformy prováděné v této oblasti. Zvýšené využívání 

pracovní síly za účasti výkonu veřejné služby vysokou nezaměstnanost v našich podmínkách 

nesníží. 

Shrnutí 

 Odvětvová struktura mikroregionu je založena především na zemědělství, řemeslnictví a 

maloobchodu. 

 Podprůměrná míra podnikatelské aktivity obyvatelstva. 

 Výskyt ploch typu brownfields. 

 Nárůst nezaměstnanosti způsobený celosvětovou hospodářskou krizí a periferní polohou 

mikroregionu. 

 Vysoká dlouhodobá nezaměstnanost. 

 Nízká mzdová úroveň obyvatelstva. 

 Nízká vzdělanost úroveň obyvatelstva 

 

2.4. Doprava a technická infrastruktura 
Obec Dívčí Hrad tvoří důležitou průjezdovou část mikroregionu Osoblažska, tím tedy i dále 

spojnici k státním hranicím s Polskem. Dochází zde k trvalému nárůstu zatížení dopravou 

obzvláště v řepných kampaních, v průběhu žní apod. Územím prochází rovněž úzkokolejná 

železniční trať 298 Třemešná ve Slezsku – Osoblaha. Na hlavní železniční tahy je pak celý 

mikroregion Osoblažsko napojen přes železniční trať 292 Třemešná ve Slezsku – Krnov. 

Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska je začleněn do integrovaného dopravního systému 

Moravskoslezského kraje. Rovněž se zde nachází cyklistické stezky a turistické trasy místního 

významu. 

Obec má veřejnou dopravní obslužnost zajištěnou Osoblažskou dopravní společností s.r.o., 

která je zapojena do integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje. Železniční 

doprava je od prosince 2014 součástí integrovaného dopravního systému Moravskoslezského 

kraje jako linka S16 [Esko Moravskoslezské] (Třemešná ve Slezsku – Osoblaha). 

Vzhledem k poloze a charakteru mikroregionu je cyklistická doprava rozvinutá. Tento jev 

může ovlivnit jak kulturu, tak podnikání a rozvoj turistického ruchu. 

Obec využívá systém skupinového vodovodu, do nějž je zabezpečena dodávka z vlastních 

zdrojů. Správu a provoz tohoto skupinového vodovodu zajišťuje VODA – svazek obcí. 

U domu č. p. 28 byla vybudována ČOV pro tento bytový dům. Kanalizační síť však není 

v obci vybudována a v nejbližších letech se ani neočekává, že bude - vzhledem k finanční 

náročnosti realizace - kanalizační síť vybudována. Jednotlivě se předpokládá, že bude 

v následujících letech řešeno nakládání s odpadními vodami z bytových domů č. p. 100 - č. p. 

104 a č. p. 110 v centru obce.   

Zemní plyn není v obci rozveden.  
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Zásobování elektrickou energií obce je zajištěno energetickou společností ČEZ Distribuce, 

a.s. 

Shrnutí 

 Obec je průjezdovou částí dál směrem na Osoblahu a Jindřichov 

 V obci dochází k nárůstu zatížení komunikací – obzvláště v řepných kampaních, v průběhu 

žní apod. 

 Autobusová doprava je plně integrována, možná je optimalizace časové návaznosti spojů. 

 Železnice je nově součástí integrovaného systému a má pro obec význam zejména v rámci 

cestovního ruchu. 

 V obci jsou cyklistické stezky. 

 V obci je dostatečná kapacita zdrojů i rozvodu pitné vody, zbývá jen rozšířit hlavní rozvaděč 

v části od č. p. 110 směrem k zámku (spodní část pod kopcem). 

 Kanalizační síť v obci neexistuje. 

 V obci, stejně jako v mikroregionu (vyjma Města Albrechtice) není provedena plynofikace. 
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2.5. Občanská vybavenost 

Řadíme zde: 

 vzdělávací zařízení (školy a školská zařízení), 

 zařízení sociální péče, 

 zařízení zdravotní péče. 

Obec má mateřskou školku s kapacitou 20 dětí, vytváří 3 pracovní místa v obci a má dvě 

odloučená pracoviště – v Bohušově a Hlince; základní školy jsou v obcích Slezské Rudoltice 

(1.– 5. třída), Jindřichov, Osoblaha, Třemešná a Město Albrechtice. MŠ poskytuje dosud 

v dostačující kapacitě možnost umístění všech místních dětí. Zřizovatelem školky je obec. 

Jednou z důležitých součástí v obci je i Integrační centrum Stonožka v Dívčím Hradě, jež 

vlastní a provozuje Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub 

Stonžka.  

Pro osoby, které se v důsledku nepříznivého zdravotního stavu, vysokého věku nebo z jiných 

vážných důvodů ocitnou v nepříznivé životní situaci, ale také lidé, kteří by se do takovéto 

situace mohli dostat, jsou k dispozici sociální služby, jejichž základním cílem je zajistit všem 

těmto osobám pomoc a podporu prostřednictvím nabídky sociálních služeb a stanovit pravidla 

pro jejich poskytování. Komunitní plán vždy řeší nadcházející období a je schvalován 

zastupiteli obce. 

Na Osoblažsku působí organizace, které poskytují různé druhy sociálních služeb. Ty mohou 

využívat i občané obce: 

1. Althaia o.p.s. – zajišťuje odborné sociální poradenství (zaměřeno prvořadě na dluhové 

poradenství a dluhovou problematiku, ale také na zvyšování finanční gramotnosti 

obyvatel osoblažského regionu a poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané) a 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi terénní formou (návštěva u rodin doma 

– v jejich přirozeném sociálním prostředí) přímo v obci. Od roku 2015 funguje v obci 

také nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. 

2. Slezská diakonie v Osoblaze – poskytuje sociálně aktivizační službu pro rodiny 

s dětmi a v roce 2015 realizuje projekt Nejsme na to sami.Ten se součástí 

komplexního programu zajištění rodiny v tíživé životní situaci. 

3. Help-in, o.p.s. Město Albrechtice – pečovatelská služba pro cca 30 klientů, kapacita 

služby je závislá na zájmu klientů, v případě zájmu je možné navýšení o 100% 

(navýšení úvazku pracovníků). 

4. Harmonie Krnov, příspěvková organizace – poskytuje celoroční pobytové služby 

lidem s mentálním postižením především Moravskoslezského kraje, ve věku od 18 let, 

bez omezení horní hranice věku, kteří vzhledem ke svému postižení nemohou žít 

ve svém přirozeném prostředí. 

 Chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením od 18 let, pracoviště Pod 

Hůrkou 20, 22, 26, 28, 30, Město Albrechtice. Kapacita služby – 24 klientů, 

 Chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením od 18 let, pracoviště P. 

Bezruče 4, Město Albrechtice. Kapacita služby – 20 klientů 

 Domov pro osoby se zdravotním postižením pro lidi s mentálním postižením 

od 18 do 64 let, pracoviště B. Smetany 536/35, Město Albrechtice, Kapacita 

služby – 38 klientů. V dubnu 2010 došlo v rámci transformace sociálních 

služeb ke snížení počtu klientů, k 31.5.2010 činil jejich počet 23 klientů, 
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Transformací má dojít ke snížení počtu klientů na 16 a přebudování této soc. 

služby na soc. službu chráněné bydlení. 

 Chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením od 18 let, pracoviště 

Krnovská 185/1, Město Albrechtice. Kapacita služby – 58 klientů. 

5. Česká katolická charita – Domov pro seniory, pro řeholní sestry a duchovní, 

pracoviště Úzká 106/1, Město Albrechtice. Kapacita služby – 58 klientů, 

6. Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace – má kapacitu 77 lůžek a 

poskytuje 2 sociální služby: 

 Domov pro seniory – dolní hranice uživatelů tohoto domova je stanovena 

na 65 let. Posláním domova je podávat pomocnou ruku seniorům se sníženou 

soběstačností k zajištění aktivního a důstojného stáří v ohleduplném a 

příjemném prostředí. 

 Domov pro seniory se zdravotním postižením – hranice věku uživatelů je 

stanovena od 50 do 64 let. Posláním je podat pomocnou ruku dospělým 

osobám se zdravotním postižením k zajištění potřebné péče a k prožití 

důstojného života v ohleduplném a příjemném prostředí. 

Nejvýznamnější zdravotnické zařízení, které se nachází na území Mikroregionu – Sdružení 

obcí Osoblažska, je Nemocnice Město Albrechtice, která je součástí Sdruženého 

zdravotnického zařízení Krnov, příspěvkové organizace. V samotném Městě Albrechtice se 

nachází Oddělení ošetřovatelské péče, které zabezpečuje všechny ošetřovatelské výkony 

na základě lékařské indikace. Dále se zde nachází léčebna dlouhodobě nemocných a 

od prosince 2009 také nová rehabilitační ambulance pro pacienty s poruchami pohybového 

aparátu i pro klienty k preventivní rehabilitaci pro zlepšení zdravotního stavu. 

Obyvatelé obce mohou v případě nouze a naléhavých případů využívat služeb rychlé 

záchranné služby, která má stanoviště ve Městě Albrechtice a v případě potřeby dokáže 

zabezpečit a garantovat dojezdové časy pro území celého Osoblažska. 

Shrnutí 

 V obci se nachází mateřská škola, která vaří i pro cizí strávníky. 

 V obci je realizováno odborné sociální poradenstvím sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Althaia, o.p.s.. 

 Nejvýznamnějším a nejbližším zdravotnickým zařízením je Nemocnice Město Albrechtice, 

která zajišťuje pokrytí území Osoblažska rychlou záchrannou službou. 
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2.6. Kultura, sport a cestovní ruch 
 

Obec má k dispozici opravený kulturní sál, ve kterém pořádá a i v budoucnu zamýšlí pořádat 

nejrůznější kulturní akce (např. obecní bál, divadelní vystoupení, hasičské zábavy aj.).  

 

Fotbalové hřiště v obci (které má obec v pronájmu a jedná o jeho získání do svého vlastnictví) 

je kromě sportovního vyžití užíváno také k různým kulturním akcím – pořádání Dětského 

dne, Guláše bez hranic, Mezinárodního festivalu dětí sjednocené Evropy (koná se co 2 roky) 

aj. 

Hřiště se podařilo v roce 2017 odkoupit od vlastníka, kterým byl Zemědělský podnik Rázová, 

státní podnik v likvidaci za částku 310.800,-Kč. Tím obec zajistila prostor pro společenský a 

kulturní život v obci do budoucna. 

 

V červnu 2014 došlo ke změně majitele pohostinství, které obec pronajímá. Se změnou 

pronajímatelky došlo ke zkvalitnění služeb v této oblasti, což je pozitivně vnímáno jak 

místními návštěvníky, tak i turisty. 

 

Obec má, stejně jako Osoblažsko, předpoklad k rozvoji cestovního ruchu. Má nadprůměrné 

zastoupení zeleně a lesních porostů, zajímavou faunu a flóru. V jejím katastru se také nachází 

PP Oblík u Dívčího Hradu. 

Venkovská turistika představuje ideální způsob trávení volného času v přírodě, zvláště 

pro obyvatele průmyslových center. Lidé s velkým pracovním nasazením v dnešní době 

potřebují odpočívat především v příjemném prostředí přírody. 

Největším lákadlem v okolí obce je rozmanitá členitá krajina a široká síť turistických i 

cyklistických tras. Obcí prochází cyklotrasa „Osoblažsko – dálková cyklotrasa 3“: 

Třemešná > Liptaň > Bučávka > Nový Les > Slezské Rudoltice > Hrozová > Rusín 

>Matějovice > Bohušov > Dolní Povelice > Dívčí Hrad > Liptaň > Třemešná 

Okolí je součástí Jindřichovské pahorkatiny a Osoblažské nížiny. Na své si zde přijdou také 

milovníci přírody, která je zde místy téměř neporušená. Milovníky kultury jistě potěší řada 

památek a pestrá historie celé oblasti. Mikroregion nabízí také rozmanité možnosti 

sportovního vyžití a rekreace. Najdeme zde několik koupališť i sportovní areály různého 

zaměření.  

Renesanční zámek Dívčí Hrad je bohužel dosud nepřístupný pro obyvatele jak místní, tak i 

cizí; probíhá jednání o budoucím majiteli a využití. V okolí stojí za zhlédnutí zřícenina hradu 

Fulštejn ze 13. století u Bohušova, renesančně barokní zámek Slezské Rudoltice (jeho 

pravidelnými návštěvníky zámku byli např. skladatelé Karel Ditters a Karel Hanke, král 

Bedřich nebo známý francouzský literát a filosof Voltaire; v současné době se zde pravidelně 

konají vernisáže, výstavy, kulturní a společenské akce a samozřejmě prohlídky pro veřejnost, 

kurzy tradičního paličkování a jsou zde umístěny ukázky tvorby místních paličkářek), zámek 

Linhartovy, 9 m vysoká rozhledna Strážiště nad Liptaní odkud je výhled na Opolskou nížinu 

v Polsku, na město Prudnik, a při velmi dobré viditelnosti se nabízí pohled na nejvyšší vrchol 

Moravy Praděd (1 492 m n. m). Turisticky zajímavé jsou také kostely, např. kostel sv. 

Šebestiána v Třemešné, o kterém koluje pověst, že se v něm nacházejí ostatky sv. Benedikta 

z Nursie, nebo raně gotický kostel sv. Jiří v Pelhřimovech; smírčí kříž v Bartulovicích 

z 16. století, jeden z nevýznamnějších židovských hřbitovů v Osoblaze s kvalitními náhrobky 

(asi 313 z původních 1200 ks) připomínajícími historii zdejší zaniklé židovské obce s četnými 
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náhrobky ze 17. století, památník padlým v 1. světové válce, Eldorádo v Hynčicích, 

Matějovická jeskyně, obora ve Slezských Rudolticích, PR Velký Pavlovický rybník, která je 

zastávkou tažných ptáků a hnízdiště vodních ptáků – žije zde cca 150 druhů ptáků, z toho je 

cca 1/5 chráněných, vyskytuje se zde také velký počet druhů obojživelníků, zámecký park 

v Linhartovech (arboretum) kde nalezneme cenné dřeviny, staleté duby apod., PR Džungle, 

PP Liptáňský bludný balvan (ze severské jemnozrnné žuly s červenými živci, jehož stáří se 

odhaduje na cca 920-1010 milionů let, obvod má 567 cm a hmotnost cca 4,7 tuny. Patří 

k největším bludným balvanům na území ČR.). 

Pro rekreaci a trávení volného času zejména obyvatel mikroregionu slouží park Osvobození 

v Osoblaze, kde se nachází koupaliště, tenisové kurty, hřiště pro kopanou, volejbalové hřiště a 

otevřené prostranství, na němž se pořádají různé kulturní akce, tenisové kurty v Osoblaze, 

víceúčelové sportovní hřiště u ZŠ v Osoblaze, tenisové kurty, beach volejbalové hřiště a 

fotbalové hřiště v Bohušově, tenisové kurty ve Městě Albrechticích, sportovní hala ZŠ Města 

Albrechtice, areál FK ve Městě Albrechticích, městské koupaliště Město Albrechtice 

s venkovními bazény, sportovní areál v Pitárné a fotbalové hřiště s travnatým povrchem 

v zámeckém parku ve Slezských Rudolticích, kde se pravidelně koná fotbalový Memoriál 

Achima Mavropulose. 

Pro příznivce cykloturistiky je po česko-polském příhraničí v okolí měst Krnov, Město 

Albrechtice, Osoblaha, Glubczyce, Glogówek a Brentice zřízeno 220 km značených tras. 

Nabízí se zde projížďka svérázným a trochu zapomenutým krajem, možnost navštívení 

slezských zámků a zřícenin hradů a možnost seznámení se s památkami místní lidové a 

církevní architektury.  

Polským územím, s bohatou církevní a rolnickou tradicí, přírodními parky, středisky vodní 

rekreace a městskými tržišti, cykloturisty provede trasa č. 34, kopírující hranici od Wiechowic 

v blízkosti Opavy až po Glogówek. Na české straně hranice na sebe navazují dvě 

cykloturistické trasy. Trasa č. 55 nabízí zříceniny strážních hradů, výhledy z úvalenské a 

cvilínské rozhledny, zachovalou jesenickou architekturu a přírodní zajímavosti, vedoucí až 

do lázeňského města Jeseník. Trasa č. 6116 prochází úrodným Osoblažskem s bohatou 

kulturní a společenskou historií, romantickými zámky a unikátní úzkorozchodnou železniční 

tratí. K vodním nádržím Slezská Harta a Kružberk vede trasa č. 503. Na trasách jsou umístěny 

informační tabule s mapami a podrobnou místní nabídkou. Směrové informační značení 

upozorňuje na dostupné služby a zajímavosti v blízkosti tras. Trasy jsou vhodné pro jízdu 

na horském nebo trekkingovém kole. Vedeny jsou převážně terénem s nenáročným 

převýšením, po stávajících silnicích III. třídy, po místních a lesních cestách. 

V osoblažském výběžku při hranici s Polskem, se nachází snad nejpozoruhodnější trať SŽDC. 

Tato dráha je někdy neprávem opomíjená, a to i přesto, že se jedná o jedinou úzkorozchodnou 

železnici, na které je zajišťována doprava prostřednictvím Českých drah, s rozchodem kolejí 

760 mm, vedoucí z Třemešné ve Slezsku do Osoblahy. Dráha byla uvedena do provozu v roce 

1898. Nejvyšší dovolená rychlost vlaku je 40 km/hod., trať má 8 mostů a 102 oblouků, 

z nichž 24 je o poloměru 100 m a menší. Nejmenší poloměr je 75 m. Délka trasy 

úzkokolejného vláčku je 20 km. 

Provoz „Osoblažky“ zajišťují České dráhy motorovými lokomotivami. V letní sezónu (a 

v případě tematických vlaků i mimo ni) je provoz na trati navíc zajištěn turistickými vlaky 

Slezských zemských drah, o. p. s. vedenými parní nebo historickou motorovou lokomotivou. 

Od počátku turistické sezóny 2014 zde zajišťuje občerstvení Osoblažský cech, o.p.s. – jejímž 

zakládajícím členem je i obec. Osoblažka neslouží pouze turistům, ale také zdejším 
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obyvatelům pro osobní přepravu. Jedná se o významnou turistickou atrakci mikroregionu 

s více než stoletou tradicí. 

Shrnutí 

 Vysoká kvalita životního prostředí s malebnými přírodními scenériemi. 

 Rozsáhlá síť cyklostezek s napojením na trasy v Polsku. 

 Dostatečné možnosti sportovního a kulturního vyžití. 

 Unikátní turistická atraktivita v podobě úzkorozchodné železniční tratě. 
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3 Souhrnná swot analýza obce 
Swot analýza poskytuje rámec pro hodnocení současné a budoucí pozice obce. Z tohoto 

hodnocení lze usoudit na vhodné alternativy. 

 
 potenciál omezení 

současnost 

S 

silné stránky 

„strengths“ 

W 

slabé stránky 

„weaknesses“ 

budoucnost 

O 

příležitosti 

„opportunities“ 

T 

ohrožení 

„threats“ 

 

 
 potenciál omezení 

současnost motivovaný tým 

prostory 

zkušenosti 

poloha obce 

zájem 

osvědčenost 

partneři 

organizátoři 

sponzoři 

mezinárodní spolupráce 

peníze 

počasí 

zajištění 

nedostatek organizátorů 

kapacita 

program 

svátky 

budoucnost poučení z chyb 

rozvoj obce 

tradice 

turistický ruch 

Hygiena politiky státu 

 
 S – silné stránky W – slabé stránky 

O – příležitosti STRATEGIE SO 

využít silné stránky na využití 

výhody 

STRATEGIE WO 

překonat slabiny využitím 

příležitostí 

T – hrozby STRATEGIE ST 

využít silné stránky na čelení 

hrozbám 

STRATEGIE WT 

minimalizovat náklady a čelit 

hrozbám 

 

Pro získání analytických poznatků SWOT analýzy bylo vycházeno z profilu obce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

4 Strategická vize a strategická témata rozvoje obce 
SMART (angl. chytrý, bystrý) – stanovení cílů 

S        specifický a specifikovaný 

M       měřitelný 

A       akceptovatelný 

R       realistický 

T       testovatelný 

 

I       integrovatelný 

4.1. Strategická vize rozvoje obce 
Metoda logického rámce 

 
 Popis projektu Objektivně 

ověřitelné 

ukazatele úspěchu 

Způsob ověření, 

zdroje a 

prostředky pro 

ověření 

Předpoklady a 

rizika 

Celkové cíle Popisují zaměření 

projektů – co 

 

Jaký je celkový 

širší cíl, k němuž 

projekt přispěje? 

Uvádí ukazatele, 

které prokazují, 

že účelu, cílů 

konkrétních 

výstupů a 

klíčových činností 

bylo dosaženo 

 

Jaké jsou klíčové 

ukazatele 

vztahující se 

k celkovému cíli? 

 

 

Jak bude 

jednotlivý 

ukazatel zajištěn 

 

Jaké jsou zdroje 

informací pro tyto 

ukazatele? 

Z čeho se 

vycházelo při 

stanovování 

jednotlivých 

skutečností a 

které podmiňují 

realizaci projektu 

Účel projektu Deklaruje příčinu 

provádění 

projektu – proč 

 

Jaké jsou 

specifické, 

konkrétní cíle, 

kterých projekt 

dosáhne? 

Má být víc jak 

jeden 

 

Jaké jsou 

kvantitativní nebo 

kvalitativní 

ukazatele, které 

ukazují, zda a do 

jaké míry budou 

specifické cíle 

dosaženy? 

Kdo jeho ověření 

zjistí 

 

Jaké existují 

zdroje informací 

nebo jaké jsou 

metody nutné 

k získání takových 

informací? 

Skutečnosti, které 

mohou ohrozit 

projekt a které je 

potřeba mít na 

zřeteli při návrhu 

projektu 

Konkrétní 

výstupy, 

výsledky, 

očekávané 

výsledky 

Specifikují, jak a 

čím chceme 

dosáhnout cílů 

 

Jaké budou 

konkrétní 

výsledky, s nimiž 

se počítá pro 

dosažení 

specifických cílů? 

Jaký je 

Musí být 

měřitelné 

 

Podle jakých 

ukazatelů se bude 

měřit zda, a do 

jaké míry projekt 

dosáhne 

předpokládaných 

výsledků a efektů? 

Jaké náklady a 

čas ověření 

vyžaduje. 

 

Jaké jsou zdroje 

informací pro tyto 

ukazatele? 

Jaké externí 

faktory a 

podmínky je 

nutné brát 

v úvahu, aby bylo 

v časovém 

harmonogramu 

dosaženo 

očekávaných 

výsledků a 

výstupů? 
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předpokládaný 

efekt a přínos 

projektu? Jaká 

zlepšení a změny 

přinese projekt? 

Klíčové činnosti, 

aktivity 

jsou ty, které 

ovlivňují realizaci 

výstupů – postupy 

 

Jaké klíčové 

aktivity musí být 

uskutečněny a 

v jakém pořadí, 

aby bylo dosaženo 

očekávaných 

výsledků? 

Nedovedeme-li 

ukazatele 

stanovit, pozměnit 

formulaci cíle, 

účelu… 

 

Prostředky: Jaké 

jsou nutné 

k realizaci těchto 

aktivit, např. 

personál, 

vybavení, školení, 

studie, dodávky, 

projektové 

zázemí, atd. 

Kdy bude 

ukazatel ověřen a 

jakým způsobem 

bude 

dokumentován 

 

Jaké jsou zdroje 

informací o 

postupu projektu? 

Jaké podmínky je 

nutné splnit 

předtím, než 

projekt(y) 

začne(ou)? Jaké 

podmínky mimo 

přímou kontrolu 

projektu musí být 

nastoleny, aby se 

mohlo začít 

s plánovanými 

aktivitami? 

 

Vize 

Vhodné pobídkové mechanismy usnadní start malých a středních podnikatelů a zjednoduší příliv 

investic zaměřených na progresivní technologie a rozvoj cestovního ruchu. Celková atraktivita a 

prestiž bude posílena zvýšením úrovně služeb a vhodným rozvojem turistiky. Vznik nových 

pracovních příležitostí trvalého charakteru přinese stabilizaci podmínek pro mladé generace a bude 

nepřímo vytvářet tlak na zvyšování vzdělanosti populace. 

 

Celkové zvyšování kvality občanské vybavenosti, zdravotnických, sociálních a kulturních služeb 

povede ke zvýšení spokojenosti občanů a návštěvníků mikroregionu. 

 

4.2. Strategická témata 
 Podnikání 

 Lidé 

 Území 

 

Koresponduje se strategickými dokumenty Mikroregionu-Sdružení obcí Osoblažska a MAS 

Krnovsko, o.p.s. 

5 Návrhová část strategického plánu 

5.1. Stávající strategické projekty 
Viz projektové listy:  

 Bezpečná cesta 

 Bytové domy č. p. 100 a 101 – realizováno 2013 se splátkovým kalendářem 

 Dům spokojeného stáří – Klas /možné prolínání s projektem Generačního centra/ 

 Koupení bytového fondu od pana Tenglera – realizováno 2014 

 Mlýnková cesta 

 Podnikatelský inkubátor 

 Rekonstrukce hasičské zbrojnice – realizováno 2012 
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 Úprava prostranství před domy č. p. 100 a 101 

 Víceúčelové hřiště 

5.2. Nové strategické projekty 
Viz projektové listy:  

 Chodník od řeky k MŠ 

 Rekonstrukce bytového fondu 

 Zajištění technického zázemí 

 Sběrný dvorek v Dívčím Hradě 

 Traktůrek – zlepšení hospodaření v Dívčím Hradě 

 Chodníky od bytového domu č. p. 101 až k obecnímu úřadu 

 Komunitní centrum v Dívčím Hradě 

 Zámek Dívčí Hrad 

 

5.3. Další strategické projekty – volné projektové listy 
Po projektových listech nových strategických projektů zůstávají v dokumentu i volné 

projektové listy, které bude možné vyplnit kdykoli v průběhu platnosti dokumentu. 
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6 Realizační část strategického plánu 
Zajištění doplnění, aktualizace, změn prioritních projektů v závislosti na ekonomické 

ukazatele státu, zájmy obce, mikroregionu, kraje zajišťuje Výbor pro místní rozvoj založený 

při zastupitelstvu obce Dívčí Hrad. 

 

6.1. Postup realizace strategického plánu 
Strategický plán bude realizován postupně dle přiložených prioritních zájmů na základě 

podkladových projektových listů. Jednotlivé priority jsou řazeny podle důležitosti pro rozvoj 

obce. Za garanty, kteří „hlídají“ možnosti realizace vybraných priorit obce po stránce rozvoje 

prostřednictvím vyhlášených výzev dotací se považuje starosta a místostarosta obce. 

 

6.2. Monitorování a hodnocení strategického plánu 
Bude se provádět dle potřeby a aktualizovat na základě usnesení Zastupitelstva obce Dívčí 

Hrad. 
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7 Závěr 
 

Zastupitelstvo obce v roce 2012 přijalo dokument, který tvoří základní směr rozvoje obce na 

léta v horizontu let 2012 až 2020. Tento dokument je živým, průběžně se bude aktualizovat, 

doplňovat a přizpůsobovat vývoji obce, kraji i celé ČR. Tvoří základ a určuje směr 

pro plánování spolupráce, zajištění financí i hmatatelného výsledku v podobě realizovaných 

projektů. 

V listopadu 2014 – únoru 2015 proběhla 1. aktualizace tohoto Strategického plánu. Další 

aktualizace se pak uskutečnila v dubnu 2018. 

 

Priority obce se ubírají k opravám odkoupených nemovitostí, které rozšířily bytový fond obce 

a umožnily nárůst počtu obyvatel, vybudování základní infrastruktury v obci (kanalizace, 

chodníky apod.), úpravě veřejných prostranství v obci (herní a odpočinkové prvky, úprava 

veřejné zeleně apod.) a péči o kulturní a přírodní památky v obci (restaurování sochy sv. Jana 

Nepomuckého, renovace památníků obětem světových válek, oprava kapličky apod.). 
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8 Příloha – projektové listy 
 

PROJEKTOVÝ LIST 

………………....Dívčí Hrad…………………………… 

 

Název projektu 

 

 

Rekonstrukce hasičské zbrojnice 

Stručný popis projektu Stávající stav je ve značně poničeném stavu. Stavba byla 

pořízena zřejmě svépomocí, stropní vazba není provázaná, 

zdivo je značně promočené a to jak dřívějším protékáním ze 

střechy, tak i vzlínáním od země. Bylo by vhodné propojení 

dosud přístupných prostor pouze z venkovní strany se 

stranou vnitřní. V ideálním stavu by bylo vhodné rozšíření 

nemovitosti o prostor k dalšímu využití, zhotovení sedlové 

střechy a navazujícího příslušenství pro hasičský sbor (věž 

na hadice). 

 

 

 

Časový harmonogram 

projektu 

I/2012 podání žádosti na kraj 

II/2012 projektová dokumentace potřebná k realizaci 

III/2012, následná výběrová řízení a realizace projektu 

v průběhu roku 

 

 

 

 

 

Předpokládané náklady 

projektu v Kč 

833 tisíc Kč z toho 500 tis. dotace 

 

 

Z toho investiční v Kč 833 tis. Kč 

 

 

Z toho neinvestiční v Kč  

 

 

 

 

v Dívčím Hradu v roce 2011      

vypracovala Božena Mruzíková 
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PROJEKTOVÝ LIST 

………………....Dívčí Hrad…………………………… 

 

Název projektu 

 

Koupení bytového fondu od pana Tenglera 

 

Bytové domy č.p. 102, 103, 104 a 110, pozemky č.p. 2/4, 

100/4, 96/4, 4/2, 71, 72, 75 a 83 v k.ú Dívčí Hrad 

 

Stručný popis projektu Současný stav nemovitostí je v obci neuspokojivý, není 

v souladu s rozvojem obce; vznikají nepříjemné situace pro 

současné nájemníky těchto bytů, část bytového fondu je 

uzavřená a není využívána k účelům pro bydlení. Okolní 

pozemky těchto budov majitel neudržuje, jelikož jsou 

v střední části obce, působí nevzhledně pro okolí, špatně 

reprezentuje naši obec. Nepodařilo se zajistit finanční 

prostředky přes bankovní domy, současný stav je v jednání 

s FO a dalšími PO. 

 

Časový harmonogram 

projektu 

I/2012 zajištění financí ke koupi 

II/2012 podání žádosti o dotaci na MMR 

III-V/2012 příprava podkladů pro opravy, výběrová řízení a 

započnutí rekonstrukčních prací na č.p.104 

VI- úpravy podnájmů v ostatních nemovitostech (nové 

nájemní smlouvy, změna podmínek pronájmů, drobné 

úpravy a opravy v bytech a společných prostorách) 

do r. 2017 zajištění financí k celkové splátce nákupní ceny 

vč. Provedení nutných oprav 

 

Předpokládané náklady 

projektu v Kč 

9 mil. Kč v r.2012 

 

 

Z toho investiční v Kč 9 mil. Kč 

 

 

Z toho neinvestiční v Kč  

 

 

 

 

 

v Dívčím Hradu v roce 2011      

vypracovala Božena Mruzíková 
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PROJEKTOVÝ LIST 

………………....Dívčí Hrad…………………………… 

 

Název projektu 

 

 

Dům spokojeného stáří – Klas 

Stručný popis projektu Projektová dokumentace dokončená před rokem 2006 – 

nutná úprava a doplnění podle stávajících potřeb, nákladový 

propočet nutno poupravit dle tabulek k roku provedení 

 

 

 

 

 

 

Časový harmonogram 

projektu 

rok 2013-2020 podle finančních možností obce a získaných 

finančních prostředků, ev. získání partnera z oblasti 

podnikatelského sektoru 

 

 

 

 

 

 

Předpokládané náklady 

projektu v Kč 

35 mil. Kč v roce 2009, nyní asi okolo 40 mil. Kč 

 

 

Z toho investiční v Kč 40 mil. Kč 

 

 

Z toho neinvestiční v Kč  

 

 

 

 

 

v Dívčím Hradu v roce 2011      

vypracovala Božena Mruzíková 
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PROJEKTOVÝ LIST 

………………....Dívčí Hrad…………………………… 

 

Název projektu 

 

 

Bytové domy č. p. 100 a 101 

Stručný popis projektu Nevyhovující stav vzdušné ventilace – obnovení v rovině 

horizontální, místo zrušené svislé (nádstavbou bytů a 

likvidací komínů) a výměna oken 

 

 

 

 

 

Časový harmonogram 

projektu 

2013-2014 (Podle pořešení bytů p.Tenglera) 

 

 

 

 

Předpokládané náklady 

projektu v Kč 

2,5-3 mil. Kč 

 

 

Z toho investiční v Kč 2,5-3 mil. Kč 

 

 

 

 

Z toho neinvestiční v Kč  

 

 

 

 

 

v Dívčím Hradu v roce 2011      

vypracovala Božena Mruzíková 
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PROJEKTOVÝ LIST 

………………....Dívčí Hrad…………………………… 

 

Název projektu 

 

 

Podnikatelský inkubátor 

Stručný popis projektu Stabilizace obyvatel vytvořením vhodných podmínek pro 

podnikání vytvořením venkovské miniprůmyslové zóny 

Dívčí Hrad – podnikatelským inkubátorem. Cílem je vytvořit 

podmínky pro začínající podnikatele a rozvoj podnikání a 

zvýšit nabídku pracovních příležitostí v mikroregionu – 

tímto docílit snížení nezaměstnanosti o 10%, zvýšení daní do 

rozpočtu obce, postupně nastartovat další umístění lidí na 

pracovní místa (15-30), snížení dojížďky za prací mimo 

region obce 

 

 

 

 

Časový harmonogram 

projektu 

2015-2020 

 

 

 

 

Předpokládané náklady 

projektu v Kč 

 

 

 

Z toho investiční v Kč  

 

 

Z toho neinvestiční v Kč  

 

 

 

 

 

v Dívčím Hradu v roce 2011      

vypracoval/a Božena Mruzíková 
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PROJEKTOVÝ LIST 

………………....Dívčí Hrad…………………………… 

 

Název projektu 

 

 

Bezpečná cesta 

Stručný popis projektu Vyzpevnění břehů do kopce z obce směrem na Starý dvůr 

formou vyzdívek, vybudované stěny, ev. jiným způsobem 

 

 

 

 

 

Časový harmonogram 

projektu 

2015-2017 

 

 

 

 

 

Předpokládané náklady 

projektu v Kč 

 

 

 

 

Z toho investiční v Kč  

 

 

 

Z toho neinvestiční v Kč  

 

 

 

 

 

 

v Dívčím Hradu v roce 2011      

vypracoval/a Božena Mruzíková 
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PROJEKTOVÝ LIST 

………………....Dívčí Hrad…………………………… 

 

Název projektu 

 

 

Mlýnková cesta 

Stručný popis projektu Oprava průtoku vody v Životicích z kopce pod cestu a dál do 

řeky – zvýšení bezpečného průtoku vody z pozemků 

obývaných především chataři a následné osázení vodními 

mlýnky po toku 

 

 

 

 

Časový harmonogram 

projektu 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

Předpokládané náklady 

projektu v Kč 

 

 

 

 

Z toho investiční v Kč  

 

 

 

Z toho neinvestiční v Kč  

 

 

 

 

 

 

v Dívčím Hradu v roce 2011      

vypracoval/a Božena Mruzíková 
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PROJEKTOVÝ LIST 

………………....Dívčí Hrad…………………………… 

 

Název projektu 

 

 

Úprava prostranství před domy č. p. 100 a 101 

Stručný popis projektu Likvidace neupravených nevzhledných ploch, likvidace 

starého hnojiště, povrchu po povodních, vytvoření 

ochranného valu zabraňujícího případnému rozlévaní vody 

z řeky do obecního majetku; Vytvoření plochy k posezení 

pro starší občany a hrací plochy pro malé děti, případné 

propojení přes řeku a celková úprava plochy před obecními 

bytovkami ve formě skládané zámkové dlažby a osázení 

zelení. 

 

 

 

Časový harmonogram 

projektu 

Projekt 2011-2012 

 

Realizace 2012-2014 – přeloženo na 2016-2020 

 

 

 

 

Předpokládané náklady 

projektu v Kč 

 

 

 

 

Z toho investiční v Kč  

 

 

 

Z toho neinvestiční v Kč  

 

 

 

 

 

 

 

v Dívčím Hradu v roce 2011      

vypracoval/a Božena Mruzíková 
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PROJEKTOVÝ LIST 

………………....Dívčí Hrad…………………………… 

 

Název projektu 

 

 

Víceúčelové hřiště 

Stručný popis projektu Likvidace neupravených nevzhledných ploch, vybudování 

víceúčelového hřiště jako místa aktivního odpočinku pro 

všechny věkové skupiny obyvatelstva obce. 

 

 

 

 

 

Časový harmonogram 

projektu 

Projekt 2012-2013 

 

Realizace 2012-2014 – po dořešení majetkových vztahů 

(2016-2020 ?) 

 

 

 

 

Předpokládané náklady 

projektu v Kč 

Projekt okolo 1 mil. Kč 

 

 

 

Z toho investiční v Kč 1 mil. Kč 

 

 

 

Z toho neinvestiční v Kč  

 

 

 

 

 

v Dívčím Hradu v roce 2011      

vypracovala Božena Mruzíková 
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PROJEKTOVÝ LIST 

………………....Dívčí Hrad…………………………… 

 

Název projektu 

 

Zajištění technického zázemí 

Stručný popis projektu Odkoupení nemovitostí v horní části obce směrem 

od Osoblahy – prostory bývalého M. H. B., s. r. o. za účelem 

získání skladových a podnikatelských prostor důležitých 

pro další rozvoj obce 

 

 

Časový harmonogram 

projektu 

2015 – 1. polovina roku 

Předpokládané náklady 

projektu v Kč 

1 250 000 Kč 

Z toho investiční v Kč 1 250 000 Kč 

Z toho neinvestiční v Kč  

 

 

v Dívčím Hradu v roce 2015    

vypracoval Výbor pro místní rozvoj 
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PROJEKTOVÝ LIST 

………………....Dívčí Hrad…………………………… 

 

Název projektu 

 

Rekonstrukce bytového fondu 

Stručný popis projektu Uvedení nemovitostí č. p. 102, 103 a 104 do obyvatelného 

stavu 

Časový harmonogram 

projektu 

2015 - 1. polovina roku 

Předpokládané náklady 

projektu v Kč 

6 mil. Kč 

Z toho investiční v Kč 6 mil. Kč 

Z toho neinvestiční v Kč  

 

 

v Dívčím Hradu v roce 2015    

vypracoval Výbor pro místní rozvoj 
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PROJEKTOVÝ LIST 

………………....Dívčí Hrad…………………………… 

 

Název projektu 

 

Chodník od řeky k MŠ 

Stručný popis projektu Zajištění bezpečného průchodu k autobusové zastávce a MŠ 

Časový harmonogram 

projektu 

2017 – 2018 

 

Předpokládané náklady 

projektu v Kč 

 

Z toho investiční v Kč  

Z toho neinvestiční v Kč  

 

 

v Dívčím Hradu v roce 2015    

vypracoval Výbor pro místní rozvoj 
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PROJEKTOVÝ LIST 

 

předkladatel: Obec Dívčí Hrad 
 

telefon, e-mail: 554 650 013, starosta@divcihrad.cz 

Název projektu Sběrný dvorek v Dívčím Hradě 

Popis projektu 

Projekt si klade za cíl vybudovat v Dívčím Hradě sběrný dvorek – 

recyklační dvůr tak, aby byly splněny náležitosti vyhlášky č. 

321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného 

soustřeďování složek komunálního odpadu. V současné době 

takovýto kompletní recyklační dvůr chybí a je třeba, z důvodu 

kvalitního nakládání jak s BRKO, tak tříděnými složkami (papír, 

plasty, sklo, nápojový karton), takovýto dvůr zřídit. Spolu s tím 

projekt počítá s nákupem sběrných nádob na tento tříděný odpad a 

případně i svozového zařízení. 

Cíle projektu 

- vybudování sběrného dvorku na pozemku obce – zpevněná 

plocha, dvě plechové garáže, oplocení a osvětlení plochy 

- nákup sběrných nádob na tříděný odpad (popelnice) a třídících 

tašek 

- případný nákup svozové techniky 

Časový harmonogram 

projektu 

03/2015 – podání projektové žádosti 

06/2015 – 07/2015 – vybudování sběrného dvoru, nákup sběrných 

nádob a svozové techniky 

07/2015 – osvětová kampaň pro občany obce 

08/2015 – ukončení projektu 

Předpokládané náklady 

projektu v Kč 

200.000,-Kč bez svozové techniky 

450.000,-Kč se svozovou technikou 

 

 

v Dívčím Hradě v roce 2015    

     vypracoval Mgr. Jan Bezděk, Grigor Čaflakis 
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PROJEKTOVÝ LIST 

 

předkladatel: Obec Dívčí Hrad 
 

telefon, e-mail: 554 650 013, starosta@divcihrad.cz 
Název projektu Traktor – zlepšení hospodaření v obci Dívčí 

Hrad 
Popis projektu Předkládaný projekt reaguje na potřebu lepšího, pružnějšího a 

rychlejšího obhospodařování lesních pozemků v majetku obce 

Dívčí Hrad. Pořízením traktůrku spolu s přívěsným zařízením by 

byla zajištěna rychlá akceschopnost v případech oprav oplocenek, 

odvozu dříví a úklidu po těžbě, dovoz a odvoz sazenic a náčiní 

apod.  

Zakoupením štěpkovače bude zajištěna vyšší efektivnost úklidu 

větví po těžbě palivového dřeva. 

Cíle projektu - zakoupení traktůrku spolu s přívěsem 

- zlepšení a urychlení akceschopnosti hospodaření a oprav v lese 

- vyšší komfort pro pracovníky obce a samotné obce při 

obhospodařování lesních pozemků 

Časový harmonogram 

projektu 

- 06/2018 – zahájení výběrového řízení na dodavatele traktůrku 

- 12/2021 – ukončení výběrového řízení a podepsání kupní 

smlouvy 

- 01/2022 – dodání předmětu smlouvy, zprovoznění a předání 

zadavateli 

Předpokládané náklady 

projektu v Kč 

kupní cena traktůrku a příslušenství = 1.400.000,-Kč bez DPH 

 

 

 

v Dívčím Hradě v roce 2018    

     vypracoval Mgr. Jan Bezděk, Grigor Čaflakis 

aktualizováno v roce 2020 
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PROJEKTOVÝ LIST 

 

předkladatel: Obec Dívčí Hrad 
 

telefon, e-mail: 554 650 013, starosta@divcihrad.cz 
 

Název projektu 

 

Renovace památníku obětem 1. světové války  

(od J. Obetha) 

Stručný popis 

projektu 

Na pozemku obce v blízkosti strojírenských dílen se nachází památník 

obětem 1. světové války od známého sochaře Josefa Obetha. Památník 

je pod památkovou ochranou. 

Záměrem je renovace památníku 

Časový 

harmonogram 

projektu 

2018 - 2019 - vypracování restaurátorského záměru a schválení ze 

strany MěÚ Krnov, 

2019 - získání dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

2019 - renovace památníku 

Předpokládané 

náklady projektu 

v Kč 

250.000,-Kč včetně DPH 

Z toho investiční 

v Kč 
250.000,-Kč včetně DPH 

Z toho neinvestiční 

v Kč 
 

 

 

                                  v Dívčím Hradě v roce 2018    

vypracoval Mgr. Jan Bezděk, Grigor Čaflakis 
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PROJEKTOVÝ LIST 

 

předkladatel: Obec Dívčí Hrad 
 

telefon, e-mail: 554 650 013, starosta@divcihrad.cz 
 

Název projektu 

 
ČOV v Dívčím Hradě 

Stručný popis 

projektu 

Jak již bylo uvedeno výše, je problém s nakládáním s odpadními 

vodami z bytových domů č. p. 100 až č. p. 104 a č. p. 110. Odpadní 

vody se shlukují do jímek a odtamtud jsou vyváženy na ČOV do Města 

Albrechtic. Tento stav je ale neudržitelný. 

V roce 2017 byla vyparována projektová dokumentace na výstavbu 

ČOV s kapacitou 200 EO a kanalizační stokou sbírající odpadní vody 

z bytových domů č. p. 100 až č. p. 104. Je však třeba dopracovat 

projektovou dokumentaci na kanalizaci od bytového domu č. p. 110 a 

získat dotaci na výstavbu kanalizace včetně ČOV. 

Časový 

harmonogram 

projektu 

04 - 10/2018 - dopracování projektové dokumentace 

od 11/2018 - příprava projektové žádosti a po získání dotace výstavba 

stavby 

Předpokládané 

náklady projektu 

v Kč 

3.000.000,-Kč včetně DPH 

Z toho investiční 

v Kč 
3.000.000,-Kč včetně DPH 

Z toho neinvestiční 

v Kč 
 

 

 

                                  v Dívčím Hradě v roce 2018    

vypracoval Mgr. Jan Bezděk, Grigor Čaflakis 
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PROJEKTOVÝ LIST 

 

předkladatel: Obec Dívčí Hrad 
 

telefon, e-mail: 554 650 013, starosta@divcihrad.cz 
 

Název projektu 

 
Chodníky v Dívčím Hradě 

Stručný popis projektu Chodníky v obci jsou jednou z priorit, protože hlavní silnice 

vedoucí obcí svádí k vysoké rychlosti a předjíždění. Pro 

vyšší bezpečnost občanů z bytových domů č. p. 100, 101, 

102, 103, 104 a 110, kteří půjdou nejen nakoupit do místního 

smíšeného zboží, ale i na obecní úřad, je zapotřebí 

vybudovat přibližně 300 m dlouhý chodník.  

Na druhou stranu od bytových domů směrem k mateřské 

škole a na autobusovou zastávku je třeba chodník vybudovat 

v délce cca. 360 m.  

Časový harmonogram 

projektu 

do 04/2018 - vypracování projektové dokumentace 

04 - 06/2018 - získání stavebního povolení 

07/2018 - 05/2019 - provedení VZMR na dodavatele stavby 

06/2019 - 11/2020 - výstavba chodníků 

Předpokládané náklady 

projektu v Kč 

250.000,-Kč projektová dokumentace včetně DPH 

3.900.000,-Kč stavba chodníků včetně DPH 

Z toho investiční v Kč 4.150.000,-Kč včetně DPH 

Z toho neinvestiční v Kč  

 

 

v Dívčím Hradě v roce 2018    

             vypracoval Mgr. Jan Bezděk, Grigor Čaflakis 
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PROJEKTOVÝ LIST 

 

předkladatel: Obec Dívčí Hrad 
 

telefon, e-mail: 554 650 013, starosta@divcihrad.cz 
 

Název projektu 

 
Centrum HRAD 

Stručný popis 

projektu 

Vybudování novostavby komunitního centra v Dívčím Hradě 

k provozování sociálních služeb a návazných aktivit.  

Stavba bude situována na pozemky obce mezi bytový dům č. p. 110 a 

místní smíšené zboží. 

V prostorech budou poskytovány registrované sociální služby pro 3 

sociální služby spolu s fakultativními činnostmi těchto služeb. Zároveň 

zde bude prostor pro poskytování dalších sociálně-začleňovacích 

aktivit jako je pracovní poradenství, dluhové poradenství, pomoc 

právníka apod. 

Časový 

harmonogram 

projektu 

2017 - 2020 - příprava projektové dokumentace 

2020 - 2021 - příprava projektové žádosti  

2022 - 2023 - výstavba objektu 

Předpokládané 

náklady projektu 

v Kč 

5.770.000,-Kč včetně DPH 

Z toho investiční 

v Kč 
5.770.000,-Kč včetně DPH 

Z toho neinvestiční 

v Kč 
 

 

 

                                  v Dívčím Hradě v roce 2018    

vypracoval Mgr. Jan Bezděk, Grigor Čaflakis 

aktualizováno v roce 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

PROJEKTOVÝ LIST 

 

předkladatel: Obec Dívčí Hrad 
 

telefon, e-mail: 554 650 013, starosta@divcihrad.cz 
 

Název projektu 

 
Aktivní místo odpočinku 

Stručný popis 

projektu 

Záměrem je vybudovat mezi bytovými domy č. p. 100 a č. p. 101 až č. 

p. 104 prvky občanské vybavenosti za účelem aktivního odpočinku pro 

všechny věkové generace v obci. Jedná se jak o herní prvky pro děti a 

mládež, tak o workoutovou sadu a základní parkový mobiliář. 

Časový 

harmonogram 

projektu 

06 - 12/2017 - vypracování zákresu podoby místa 

od 1/2018 - vypracování žádostí o dotaci a získání dotace 

po přiznání dotace - realizace akce 

Předpokládané 

náklady projektu 

v Kč 

520.000,-Kč včetně DPH 

Z toho investiční 

v Kč 
520.000,-Kč včetně DPH 

Z toho neinvestiční 

v Kč 
 

 

 

                                  v Dívčím Hradě v roce 2018    

vypracoval Mgr. Jan Bezděk, Grigor Čaflakis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

PROJEKTOVÝ LIST 

 

předkladatel: Obec Dívčí Hrad 
 

telefon, e-mail: 554 650 013, starosta@divcihrad.cz 
 

Název projektu 

 
Zlepšení funkčního stavu zeleně u obecního úřadu 

Stručný popis 

projektu 

U obecního úřadu v okolí bývalé vodárny se nachází prostor 

s možností využití k pasivnímu trávení volného času. Zároveň se 

v prostoru nacházejí zanedbané dřeviny. Cílem projektu je tyto dřeviny 

ozdravit nebo odstranit, vysázet dřeviny nové, vybudovat přístupové 

mlatové chodníčky spolu s mobiliářem a takovýto prostor nabídnout 

místním občanům pro trávení jejich volného času, setkávání se 

sousedy, pořádání pikniků apod. 

Časový 

harmonogram 

projektu 

06 - 12/2017 - vypracování zákresu podoby místa 

1/2018 - 03/2018 - vypracování žádostí o dotaci a získání dotace 

po přiznání dotace - realizace akce 

Předpokládané 

náklady projektu 

v Kč 

1.100.000,-Kč včetně DPH 

Z toho investiční 

v Kč 
1.100.000,-Kč včetně DPH 

Z toho neinvestiční 

v Kč 
 

 

 

                                  v Dívčím Hradě v roce 2018    

vypracoval Mgr. Jan Bezděk, Grigor Čaflakis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

PROJEKTOVÝ LIST 

 

předkladatel: Obec Dívčí Hrad 
 

telefon, e-mail: 554 650 013, starosta@divcihrad.cz 
 

Název projektu 

 
Zahrada mateřské školy v Dívčím Hradě 

Stručný popis 

projektu 

V současné době je zahrada mateřské školy v Dívčím Hradě osazena 

jedním moderním hracím prvkem a pískovištěm. Chybí ale další herní i 

vzdělávací prvky jak pro děti ze školky, tak pro děti, které na zahradu 

zavítají. Stejně tak je již oplocení zahrady funkčně za hranou své 

životnosti. 

Cílem projektu je tak zrekonstruovat oplocení zahrady mateřské školy, 

provést terénní úpravy a vysadit nové rostliny a instalovat nové herní a 

vzdělávací prvky do zahrady. 

Časový 

harmonogram 

projektu 

2018 - 2020 - realizace projektového záměru (i částečná nebo na etapy) 

Předpokládané 

náklady projektu 

v Kč 

850.000,-Kč včetně DPH 

Z toho investiční 

v Kč 
850.000,-Kč včetně DPH 

Z toho neinvestiční 

v Kč 
 

 

 

                                  v Dívčím Hradě v roce 2018    

vypracoval Mgr. Jan Bezděk, Grigor Čaflakis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

PROJEKTOVÝ LIST 

 

předkladatel: Obec Dívčí Hrad 
 

telefon, e-mail: 554 650 013, starosta@divcihrad.cz 
 

Název projektu 

 
Obnova místních komunikací 

Stručný popis 

projektu 

Obec Dívčí Hrad je majitelem několika místních komunikací, z nichž 

většina je ve stavu vyžadujícím opravu povrchu včetně oprav 

případných propustků, zábradlí apod. Konkrétně se jedná o místní 

komunikace nacházející se na pozemku: 

 par. č. 391 v k. ú. Životice u Dívčího Hradu, 

 par. č. 413/15 a par. č. 409 v k. ú. Životice u Dívčího Hradu, 

 par. č. 431/5 v k. ú. Sádek u Dívčího Hradu, 

 par. č. 775/6 v k. ú. Dívčí Hrad, 

 par. č. 775/1 a par. č. 791 v k. ú. Dívčí Hrad, 

 par. č. 18/7 v k. ú. Dívčí Hrad, 

 par. č. 802 v k. ú. Dívčí Hrad. 

Časový 

harmonogram 

projektu 

2018 - 2020 

postupná příprava a zpracování projektových dokumentací na 

jednotlivé komunikace včetně získání potřebných povolení, vyhledání 

a získání vhodné dotace, realizace obnovy 

Předpokládané 

náklady projektu 

v Kč 

10.000.000,-Kč včetně DPH 

Z toho investiční 

v Kč 
10.000.000,-Kč včetně DPH 

Z toho neinvestiční 

v Kč 
 

 

 

                                  v Dívčím Hradě v roce 2018    

vypracoval Mgr. Jan Bezděk, Grigor Čaflakis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

PROJEKTOVÝ LIST 

 

předkladatel: Obec Dívčí Hrad 
 

telefon, e-mail: 554 650 013, starosta@divcihrad.cz 
 

Název projektu 

 
Vybudování in-line dráhy od OÚ k rybníku 

Stručný popis 

projektu 

K obecnímu úřadu vede od hlavní komunikace asfaltová místní 

komunikace. Ta ale u obecního úřadu končí. K rybníku pod lesem vede 

cesta v majetku podniku Lesy ČR v dezolátním stavu. Cílem projektu 

je odkoupit cestu od Lesů ČR, připravit projektovou dokumentaci na 

opravu komunikace a provést danou opravu tak, aby se bruslaři a 

cyklisté mohli bezpečně a pohodlně dostat až k místnímu rybníku. 

Časový 

harmonogram 

projektu 

2018 - 2019 - jednání s Lesy ČR a odkoupení komunikace 

2019 - příprava projektové dokumentace 

2020 - realizace opravy 

Předpokládané 

náklady projektu 

v Kč 

150.000,-Kč včetně DPH - odkup pozemku 

200.000,-Kč včetně DPH - vypracování projektové dokumentace 

1.500.000,-Kč včetně DPH - oprava komunikace 

Z toho investiční 

v Kč 
1.700.000,-Kč včetně DPH 

Z toho neinvestiční 

v Kč 
200.000,-Kč 

 

 

                                  v Dívčím Hradě v roce 2018    

vypracoval Mgr. Jan Bezděk, Grigor Čaflakis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

PROJEKTOVÝ LIST 

 

předkladatel: Obec Dívčí Hrad 
 

telefon, e-mail: 554 650 013, starosta@divcihrad.cz 
 

Název projektu 

 
Rozhledna na Dubovci 

Stručný popis 

projektu 

Dubovec je nejvyšším místem Osoblažska, odkud je možné dohlédnout 

i na příhraniční obce. V rámci dotace z Ministerstva zemědělství 

vzniká v roce 2018 posezení na tomto kopci jako místo pasivního 

odpočinku. Záměrem je vybudovat dřevěnou rozhlednu - vyhlídkovou 

věž a zatraktivnit tak toto místo ještě více pro turisty i místní občany. 

Časový 

harmonogram 

projektu 

2018 - 2020 - zpracování projektové dokumentace 

po roce 2020 - sehnání finančních zdrojů a výstavba rozhledny 

Předpokládané 

náklady projektu 

v Kč 

5.000.000,-Kč včetně DPH 

Z toho investiční 

v Kč 
5.000.000,-Kč včetně DPH 

Z toho neinvestiční 

v Kč 
 

 

 

                                  v Dívčím Hradě v roce 2018    

vypracoval Mgr. Jan Bezděk, Grigor Čaflakis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

PROJEKTOVÝ LIST 

 

předkladatel: Obec Dívčí Hrad 
 

telefon, e-mail: 554 650 013, starosta@divcihrad.cz 
 

Název projektu 

 
Změna zdroje vytápění na obecním úřadě 

Stručný popis 

projektu 

Obecní úřad jako budova má celkem tři druhy vytápění místností. 

Zatímco kanceláře úřadu a denní místnost pracovníků VPP jsou 

vytápěny elektrickými přímotopy, je pohostinství vytápěno krbovými 

kamny a elektrickými přímotopy. A sál kulturního domu je vytápěn jen 

krbovými kamny. 

Cílem projektu je proto přistavět k obecnímu úřadu kotelnu s kotlem 

na biomasu a rozvést po celé budově rozvody tepla. 

Časový 

harmonogram 

projektu 

2019 - 2020 - vypracování projektové dokumentace 

po roce 2020 získání finančních prostředků na realizaci a samotná 

realizace 

Předpokládané 

náklady projektu 

v Kč 

2.500.000,-Kč včetně DPH 

Z toho investiční 

v Kč 
2.500.000,-Kč včetně DPH 

Z toho neinvestiční 

v Kč 
 

 

 

                                  v Dívčím Hradě v roce 2018    

vypracoval Mgr. Jan Bezděk, Grigor Čaflakis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

PROJEKTOVÝ LIST 

 

předkladatel: Obec Dívčí Hrad 
 

telefon, e-mail: 554 650 013, starosta@divcihrad.cz 
 

Název projektu 

 

Modernizace zdroje vytápění v bytovém domě č. 

p. 110 

Stručný popis 

projektu 

Bytový dům č. p. 110 je vytápěn starým neekologickým a 

nevyhovujícím kotlem na tuhá paliva VSB I. Z tohoto důvodu je třeba 

zdroj tepla modernizovat spolu s otopným systémem. 

Cílem je nahradit nevyhovující zdroj tepla novým kotlem na pelety 

s automatickým přikládáním a modernizovat otopnou soustavu včetně 

rozvodů a otopných těles v jednotlivých bytech spolu 

s termohlavicemi. 

Časový 

harmonogram 

projektu 

2019 - 2020 - vypracování projektové dokumentace 

2020 - získání finančních prostředků na realizaci 

2021 - realizace projektu 

Předpokládané 

náklady projektu 

v Kč 

1.500.000,-Kč včetně DPH 

Z toho investiční 

v Kč 
1.500.000,-Kč včetně DPH 

Z toho neinvestiční 

v Kč 
 

 

 

                                  v Dívčím Hradě v roce 2020    

vypracoval Mgr. Jan Bezděk, Grigor Čaflakis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

PROJEKTOVÝ LIST 

 

předkladatel: Obec Dívčí Hrad 
 

telefon, e-mail: 554 650 013, starosta@divcihrad.cz 
 

Název projektu 

 

Rekonstrukce vnitřních prostor mateřské školy 

v Dívčím Hradě 

Stručný popis 

projektu 

Projekt je poslední etapou úprav vnitřních prostor mateřské školy, kdy 

je třeba zrekonstruovat podlahu vstupní haly, rekonstruovat a 

modernizovat schodiště do prvního patra včetně výměny starých 

luxferu za nové plastové okno, rekonstrukce podlah v prvním patře 

budovy, rekonstrukce a výměna starých dveřních zárubní a dveří 

v celém objektu školky. Součástí projektu je i modernizace varného 

centra kuchyně školky z důvodu vyššího počtu dětí a cizích strávníků, 

kteří oběd odebírají.  

Časový 

harmonogram 

projektu 

2019 - 2020 - vypracování projektové dokumentace 

2020 - získání finančních prostředků na realizaci 

2021 - 2022 - realizace projektu 

Předpokládané 

náklady projektu 

v Kč 

900.000,-Kč včetně DPH 

Z toho investiční 

v Kč 
900.000,-Kč včetně DPH 

Z toho neinvestiční 

v Kč 
 

 

 

                                  v Dívčím Hradě v roce 2020    

vypracoval Mgr. Jan Bezděk, Grigor Čaflakis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

PROJEKTOVÝ LIST 

 

předkladatel: Obec Dívčí Hrad 
 

telefon, e-mail: 554 650 013, starosta@divcihrad.cz 
 

Název projektu 

 

Zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu 

v centru obce 

Stručný popis 

projektu 

V důsledku výstavby chodníků v obci je předpoklad, že někteří řidiči 

nabydou dojmu bezpečnosti chodců na chodnících a při průjezdu obcí 

zvýší svou rychlost nad povolenou hranici.  

Z tohoto důvodu je třeba připravit projekt instalace dvou 

monitorovacích radarů, kteří řidiče upozorní na zvýšenou rychlost 

jejich automobilu. Daný radar bude zobrazovat rychlost i SPZ daného 

vozidla. 

Radary budou komunikovat s mobilním zařízením, které nabídne 

přehledné grafy a vývoj rychlosti automobilů v jednotlivých denních a 

nočních hodinách. 

Časový 

harmonogram 

projektu 

2019 - 2020 - vypracování projektové dokumentace 

2020 - získání finančních prostředků na realizaci 

2021 - 2022 - realizace projektu 

Předpokládané 

náklady projektu 

v Kč 

380.000,-Kč včetně DPH 

Z toho investiční 

v Kč 
380.000,-Kč včetně DPH 

Z toho neinvestiční 

v Kč 
 

 

 

                                  v Dívčím Hradě v roce 2020    

vypracoval Mgr. Jan Bezděk, Grigor Čaflakis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

PROJEKTOVÝ LIST 

 

předkladatel: Obec Dívčí Hrad 
 

telefon, e-mail: 554 650 013, starosta@divcihrad.cz 
 

Název projektu 

 
Parkoviště u bytových domů 

Stručný popis 

projektu 

U jednotlivých bytových domů jsou pro parkování automobilů 

minimální odstavné a parkovací plochy. Je tedy nutné toto vyřešit u 

domů č. p. 28, č. p. 100 a č. p. 101, č. p. 104 a č. p. 110. 

Časový 

harmonogram 

projektu 

Jedná se o průběžnou aktivitu dle finančních možností obce - není zde 

předpoklad externího financování. 

Předpokládané 

náklady projektu 

v Kč 

250.000,-Kč včetně DPH - parkoviště u č. p. 28 

1.200.000,-Kč včetně DPH - parkoviště u č. p. 100 a 101 

1.100.000,-Kč včetně DPH - parkoviště u č. p. 104 

450.000,-Kč včetně DPH - parkoviště u č. p. 110 

Z toho investiční 

v Kč 
3.000.000,-Kč včetně DPH 

Z toho neinvestiční 

v Kč 
 

 

 

                                  v Dívčím Hradě v roce 2020    

vypracoval Mgr. Jan Bezděk, Grigor Čaflakis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

PROJEKTOVÝ LIST 

 

předkladatel: Obec Dívčí Hrad 

případně místní spolky 
 

telefon, e-mail: 554 650 013, starosta@divcihrad.cz 
 

Název projektu 

 

Vybavení pro spolkovou činnost  

v obci Dívčí Hrad 

Stručný popis 

projektu 

V rámci obce funguje několik spolků a neformálních komunitních 

skupin, které pořádají v obci několikrát do roka sportovní, kulturní 

nebo společenské akce. Chybí jim ale adekvátní vybavení. 

Cílem projektu je nákup 3 nůžkových stanů, židlí a lavic, pivního 

výčepu, schefingů a dalšího vybavení potřebného pro pořádání 

kulturních a společenských akcí v obci Dívčí Hrad 

Časový 

harmonogram 

projektu 

2020 - podání žádosti o dotaci 

2021 - realizace projektu - nákup vybavení 

Předpokládané 

náklady projektu 

v Kč 

250.000,-Kč 

Z toho investiční 

v Kč 
 

Z toho neinvestiční 

v Kč 
250.000,-Kč 

 

 

                                  v Dívčím Hradě v roce 2020    

vypracoval Mgr. Jan Bezděk, Grigor Čaflakis 

 


