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Úvod
Program byl schválen usnesením 3/1Z/19 ze zasedání zastupitelstva obce Křenov dne
23.1.2019,číslo 2019/1, aktualizován 28.4.2021, č.usnesení 9/3Z/21
ÚVOD
Program rozvoje obce Křenov pro období let 2019 - 2025 je komplexní programový dokument, který
formuluje strategii rozvoje celé komunity, jejího fungování i rozvoje celého území. Tato strategie musí být
komplexní s důrazem na souvislosti a vzájemnou podporu navržených cílů a programů. Musí také
respektovat a navázat na Strategický dokument rozvoje Pardubického kraje . Program rozvoje je
dlouhodobým dokumentem naznačujícím záměry obce na období minimálně pěti let, který se nemůže
omezit pouze na jedno volební období zastupitelstva či na období platnosti územního plánu. V podstatě
představuje jistou formu dohody o tom, čeho chce obec v nejbližším pětiletí dosáhnout a jak při tom
hodlá postupovat. Nejedná se však o dokument neměnný, naopak musí být průběžně porovnáván se
skutečností a aktualizován. Program rozvoje usiluje o dosažení rovnováhy mezi tím, co občané chtějí a
tím, co je možné, rovnováhy mezi dalším rozvojem a ochranou stávajících přírodních, urbánních a
kulturních hodnot.
Je zde deklarována vize obce, která je všeobecnou dohodou o budoucnosti. Na základě analýz deﬁnuje
cíle obce a navrhuje konkrétní rozvojové projekty. Umožní tak lépe plánovat a dobře hospodařit s
ﬁnančními prostředky rozpočtu obce, včetně účelného čerpání prostředků nejen z fondů EU.
Znamená to, že k jeho záměrům a prioritám bude přihlíženo při sestavování rozpočtu obce a programu
investičních akcí. Rovněž tak územní plán a jeho změny by měly vycházet ze strategického dokumentu
jako jistým způsobem nadřazeného dokumentu.
Program rozvoje umožní obci zejména:
-I- naplňovat dlouhodobé cíle a strategickou vizi obce
-I- rozhodovat v zastupitelstvu v širším koncepčním rámci
-I- koordinovat aktivity a zájmy různých subjektů působících v obci
-I- lépe prosazovat a chránit veřejný zájem
-I- kvaliﬁkovaně formulovat další koncepční dokumenty
-I- stanovit priority investičního programu
Program rozvoje musí vycházet z analýzy současného stavu, zhodnotit silné a slabé stránky obce, její
rozvojové příležitosti a identiﬁkovat existující rizika.
Program rozvoje stanoví základní zásady uspořádání území a technického vybavení, stanovuje
urbanistickou koncepci, řeší přípustné, nepřípustné a podmíněně přípustné funkční využití ploch, jejich
uspořádání, určuje základní regulaci území a vymezuje hranice zastavitelného území obce. Současně byly
brány v potaz potřeby obce a výhledové náměty, kterými se obec bude postupně zabývat a dle možností
řešit.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 Charakteristika obce
1. Území
Poloha
Obec Křenov se nachází v Pardubickém kraji v okrese Svitavy asi 10 km jižním směrem od Moravské
Třebové, asi 17km jihovýchodně od Svitav. Nejvyšší nadmořská výška je 476 m nad mořem.

První písemná zmínka je datována do roku 1308.

Zdroj: mapy.cz
GPS pozice 49.679693611, 16.6288266382

Počet obyvatel 396,00
Celková plocha území obce 1 045,84 ha
Výměra orné půdy 446,49 ha
Výměra zahrad 8,81 ha
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Výměra trvalých travních porostů 84,77 ha
Výměra zemědělské půdy 542,56 ha
Výměra lesní půdy 421,84 ha
Výměra vodních ploch 7,79 ha
Výměra zastavěných ploch 7,64 ha
Výměra ostatních ploch 66,01 ha

Struktura využití půdy v obci Křenov v roce 2017

Zdroj: ČSÚ
Hustota zalidnění obce je 37,77 obyv./km2.
Zdroj: ČSÚ
Orná půda zaujímá 42,69% plochy, lesy tvoří 40,34% plochy.
Zdroj: ČSÚ
Koeﬁcient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stablními plochami (jako jsou lesy, zahrady
atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv. nestabilními). Vyšší hodnota
koeﬁcientu obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou (stabilní) krajinu. V
obci Křenov dosahuje koeﬁcient hodnoty 1,01.
Zdroj: ČSÚ
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Územní plán obce Křenov:

Znak a vlajka obce
Popis znaku obce Křenov
V modrém štítě nad zlatou palisádou s červeným tlapatým křížem zlatý kalich se stříbrnou hostií
provázený dvěma zlatými korunami.
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Popis vlaky obce Křenov
Červeno - žlutě modrým středovým křížem čtvrcený list. Ramena kříže jsou široká třetinu šířky listu. Ve
svislém rameni kříže žlutý kalich s bílou hostií, provázený ve vodorovných ramenech žlutými korunami.
Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
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2. Obyvatelstvo
Počet obyvatel 396,00 počet
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let 55,00
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 133,00
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 103,00

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel obce Křenov od roku 1910

Zdroj: ČSÚ

Vývoj počtu obyvatel obce Křenov v letech 2003 - 2017

Zdroj: ČSÚ

Věková struktura obyvatel obce Křenov v roce 2017
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Zdroj: ČSÚ

Vzdělanostní struktura obyvatel obce Křenov v roce 2011

Zdroj: ČSÚ
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Změna počtu obyvatel a věkové poměry v obci Křenov
Počet obyvatel v roce 2014
Křenov

Změna počtu obyvatel (2001-2011)

395,00

ORP
MORAVSKÁ 26 311,00
TŘEBOVÁ
Okres
Svitavy

104 316,00

0-14 let (%)

65 a více let (%)

Změna podílu obyvatel
0-14 let (2003-2013)

Index stáří

Změna podílu obyvatel
65+ let (2003-2013)

109,79

13,92%

17,47%

125,45

118,58

71,89

105,40

14,41%

17,38%

134,51

113,52

76,46

102,13

15,58%

19,56%

125,54

105,78

68,65

Pardubický
518 337,00
kraj

99,35

15,65%

19,55%

124,95

101,48

72,88

ČR

98,02

15,75%

19,23%

122,12

96,74

72,47

10 608 522,00

Zdroj: ČSÚ

Pohyb obyvatel v obci Křenov v roce 2017
Absolutně Na 1 000 obyv.
Živě narození celkem

4

10‰

Zemřelí celkem

4

10‰

Přirozený přírůstek

0

0‰

Přistěhovalí celkem

16

41‰

Vystěhovalí celkem

19

48‰

Saldo migrace

-3

-8‰

Meziroční změna počtu obyvatel -3

-8‰

Zdroj: ČSÚ
Pohyb obyvatel v obci Křenov v roce 2017
Přirozený
přírůstek v
Míra
Míra
Míra
Míra
Saldo
přepočtu
porodnosti úmrtnosti
imigrace emigrace migrace
na 1000
obyvatel

Meziroční
změna
počtu
obyvatel

Křenov

10‰

10‰

0‰

41‰

48‰

-8‰

-8‰

ORP
MORAVSKÁ
TŘEBOVÁ

11‰

11‰

-0‰

25‰

25‰

0‰

-0‰

Okres
Svitavy

10‰

10‰

-0‰

24‰

22‰

2‰

1‰

Pardubický
kraj

10‰

10‰

-0‰

26‰

24‰

2‰

2‰

ČR

11‰

11‰

0‰

28‰

25‰

3‰

3‰

Zdroj: ČSÚ

Sociální situace v obci
Identiﬁkace národnostních menšin v obci je ztížena nedostatkem relevantních dat.
Z hlediska sociální problematiky se na území vesnice nejvíce projevují následující faktory a skutečnost
- nedostatečná nabídka zaměstnání v místě a s tím související nutnost dojíždění
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- nízké příjmy obyvatel
- stoupající průměrný věk
Obec nesleduje podíl sociálně slabých obyvatel. Přestože se do této skupiny zahrnuje řada obyvatel bez
zaměstnání nebo tzv. sociálně nepřizpůsobivých, není situace v obci natolik vážná, aby obec musela
zasahovat nad rámec daný zákonem. U řady obyvatel je totiž zařazení do skupiny sociálně slabých
obyvatel subjektivním dojmem, který vzniká na základě způsobu podávání informací veřejnými médii.
Obec nespadá mezi sociálně vyloučené lokality.
Spolková činnost
Do současného dění v obci se aktivně zapojuje Sbor dobrovolných hasičů, Zahrádkáři Křenov, Myslivecké
sdružení HÁJ, Fotbalový klub TJ Sokol Křenov, Střelci Křenov, Včelaři Křenov, Rybáři Křenov.
Obec se všemi spolky aktivně spolupracuje, některým z nich na jejich činnost každoročně ﬁnančně
přispívá. Výše příspěvku je pohyblivá, odvíjí se od toho, jaký druh činnosti daná organizace provozuje.
Všechny spolky mohou ke své činnosti také využívat obecní prostory – jako např. prostor bývalé vinárny,
kabiny, KD.

Tradiční akce - Křenov
leden – zahrádkářský ples, novoroční ohňostroj
únor - ples TJ Křenov
dětský karneval
duben – pálení čarodějnic
květen – den matek
cyklistický den "TOUR de Křenov" (+ různé soutěže pro děti k MDD)
červen – křenovská pouť - mše v našem krásném kostele, fotbalové turnaje, stánky
srpen – poslední sobota “O pohár starosty obce” = soutěž dobrovolných hasičských sborů
září - zahrádkářská výstava
vyhlášení výsledků soutěže “ O nejhezčí zahrádku, předzahrádku”
Listopad – tradiční odpoledne pro důchodce, lampionový průvod
prosinec- Mikulášské odpoledne pro děti večerní zábava pro dospělé, rozsvícení vánočního
stromečku

3. Hospodářství
Počet ekonomicky aktivních osob 193,00
Počet uchazečů o zaměstnání 42,00
Počet osob dojíždějících za prací do obce 8,00
Počet zaměstnaných osob 161,00

PROGRAM ROZVOJE OBCE KŘENOV

10 / 36

Počet osob zaměstnaných v zemědělství 29,00
Počet osob zaměstnaných v průmyslu 49,00
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví 15,00
Počet osob zaměstnaných ve službách 52,00
Vývoj počtu nezaměstnaných osob

Zdroj: ČSÚ

Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v obci Křenov v roce 2016
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Zdroj: ČSÚ

Struktura podnikatelských subjektů podle velikosti v obci Křenov v roce 2016
Počet zaměstnanců

Kategorie

Absolutně Relativně (%)

do 10

mikropodniky

2

28,00%

10-49

malé podniky

2

2,67%

50-249

střední podniky 0

0,00%

250 a více

velké podniky

0

-

nezjištěno

-

52

69,33%

Zdroj: ČSÚ
Struktura zaměstnanosti v obci Křenov podle odvětví v roce 2011 (%)
Zemědělství a lesnictví Průmysl a stavebnictví Služby
Křenov

18,01%

39,75%

32,30%

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 4,60%

43,67%

40,52%

Pardubický kraj

3,92%

37,32%

48,01%

ČR

2,74%

32,23%

53,87%

Zdroj: ČSÚ
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Veřejný rejstřík v obci Křenov
Právnické osoby

18

Živnosti

62

Živnosti zaniklé

2

Osoby OR

23

Osoby OR historie

17

Firmy v OR

3

Firmy v OR, historie

6

Firmy v OR, vymazané

1

Nabídky práce

2

Provozovny

16

Provozovny historie

67

Firmy se sídlem v obci Křenov:
IČO

Název

Sídlo

27483843 ATIREKA s.r.o.

Křenov 55, 569 22 Křenov

47488760 Honební společenstvo Křenov

Křenov 54, 569 22 Křenov

75010259 Honební společenstvo Nová Lípa Zadní Arnoštov

Křenov 149, 569 22 Křenov

75032279 Honební společenstvo Pacov-Přední Arnoštov

Křenov 123, 569 22 Křenov

22768823 JKsoft, o. s.

Křenov 154, 569 22 Křenov

49327844 Myslivecké sdružení LES KŘENOV o.s.

Křenov 98, 569 22 Křenov

47488999 Myslivecký spolek HÁJ Křenov

Křenov 26, 569 22 Křenov

00276871 Obec Křenov

Křenov 26, 569 22 Křenov

22839011 Rybáři Křenov z.s.

Křenov 26, 569 22 Křenov

46452290 Římskokatolická farnost Křenov

Křenov 177, 569 22 Křenov

64210758 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Křenov

Křenov 26, 569 22 Křenov

25990667 Společenství vlastníků domu KŘENOV č. p. 25

Křenov 25, 569 22 Křenov

22608885 Střelci Křenov z.s.

Křenov 28, 569 22 Křenov

64211967 Školní sportovní klub

Křenov 141, 569 22 Křenov

62033182 TJ Křenov z.s.

Křenov 26, 569 22 Křenov

75075733 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Křenov

Křenov 118, 569 22 Křenov

71004874 Základní škola a mateřská škola Křenov, okres Svitavy

Křenov 141, 569 22 Křenov

48155951 ZEMOS KŘENOV s.r.o.

Křenov 135, 569 22 Křenov

Co se týče komerčních služeb v obci, je nabídka poměrně malá. V obci se vyskytuje pouze prodejna s
potravinami COOP, soukromé kadeřnictví - kosmetika - pedikůra - masáže, Česká pošta, autoservis,
opravy el. spotřebičů, montáže tepelných čerpadel a dvě pohostinství. Za ostatními službami jsou
obyvatelé nuceni dojíždět do nedalekého města Moravská Třebová.
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4. Infrastruktura
Stav občanské vybavenosti
Ve vlastnictví obce je budova obecního úřadu,ZŠ a MŠ, kulturního domu, bytového domu č.36, budova
hasičské zbrojnice.
Obec má v plánu postupně tyto budovy rekonstruovat a modernizovat.
Technická infrastruktura
V obci Křenov je rozvedena vodovodní síť, spravovaná Skupinovým vodovodem Moravskotřebovska,
veřejné osvětlení a telekomunikace.
Obec nemá vlastní čistírnu odpadních vod, ani kanalizaci. Obec není plynoﬁkována.
Likvidace komunálního odpadu, vč. sběru a zpracování tříděného odpadu a nebezpečného odpadu je
řešeno na základě smlouvy s odbornou ﬁrmou, která odpad sváží, zpracovává a likviduje mimo území
obce.
Místní komunikace
Automobilové a jiné spojení s okolními obcemi zajišťují silnice II a III. třídy a místní komunikace.
Dopravní obslužnost
Obyvatelé mají možnost rovněž využít autobusového spojení- zajištění dopravní obslužnosti pomocí ﬁrem
ICOM a Miroslav Matocha - autobusová doprava s méně dostatečnou frekvencí spojů.
V obci je jedna autobusová zastávka Křenov - pošta
Úspora energie.
Většina domů v obci je vytápěna dřevem a uhlím. Některé domy mají tepelná čerpadla a několik domů
používá ekologické násypné kotle na uhlí. Budova obecního úřadu, školy a školky je vytápěna kotlem na
tuhá paliva.
Veřejné osvětlení.
V obci je zastaralé výbojkové veřejného osvětlení.

5. Vybavenost obce
Počet mateřských škol 1,00
Počet základních škol úplných 1,00
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Domovní a bytový fond v obci Křenov dle SLDB 2011
Počet domů

122

Počet obydlených domů

103

Podíl obydlených domů

84,43%

Podíl obydlených domů v ČR

83,40%

Počet rodinných domů

94

Podíl rodinných domů

77,05%

Podíl rodinných domů v ČR

72,18%

Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet

51,75%

Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet v ČR 53,00%
Zdroj: ČSÚ

Bydlení
V obci se nachází celkem 142 domů, z toho je přibližně 4 trvale neobydleno. V obci jsou 3 bytové domy,
obec vlastní jeden z nich, v němž jsou 4 byty. Dále vlastní i 4 byty v budově školky a byt v budově ZŠ.
Druhý bytový dům je v sokromém majetku obyvatel domu a třetí v majetku bytového družstva.
Přibližně 4 domy jsou zde využíváno k rekreaci. Jedná se o staré domy, ve kterých se dříve trvale bydlelo.
Tyto domy využívají převážně obyvatelé Brna jako chalupy k občasné rekreaci, je zde i jeden nový
rekreační objekt.
V roce 2010 obec vykoupila pozemek, který byl rozdělen na 6 pozemků vhodných pro bytovou výstavbu.
Následně byly v dané lokalitě prodlouženy všechny inženýrské sítě a v roce 2016 byly všechny pozemky
pro bytovou výstavbu prodány zájemcům.
Školství a vzdělávání
V oboru předškolního vzdělávání působí v obci mateřská škola. Tuto školku v současnosti navštěvuje 18
dětí ze Křenova i okolních obcí.
Obec je zřizovatelem ZŠ i MŠ.Tuto školu v současnosti navštěvuje 83 dětí ze Křenova i okolních obcí, díky
menšímu počtu dětí je nucena obec doplácet i na mzdové i provozní prostředky v ZŠ i MŠ.
Každoročně se obec snaží v budově ZŠ i MŠ provádět opravy, které by přispěly ke zkvalitnění vnitřního
prostředí školy. V posledních letech byla provedena kompletní oprava fasády MŠ,nové okna,nové socíální
zařízení, dále částečná oprava fasády ZŠ (havarijní stav),sociálního zařízení, kompletní výměna oken ZŠ,
opravy podlah.
V obci i zastupitelstvu panuje všeobecný názor školu zachovat i za cenu velkého zatížení rozpočtu obce.
Zdravotnictví
Zdravotnická zařízení se v obci nenachází. Pacienti dojíždí do sousedních obcí a měst.
Vzhledem k relativní blízkosti a dostupnosti města Svitavy (asi 17 km), kde se nachází nejbližší
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nemocnice i ostatní soukromí lékaři, je lékařská péče dobře zajištěna. Též v Moravské Třebové je
poliklinika a několik soukromých ordinací,s tím souvisí i dostupnost zdravotnické záchranné služby, která
do obce přijíždí taktéž z Moravské Třebové, a tak je legislativně stanovená doba dojezdu (max 20 minut)
snadno splnitelná.
Sociální péče
V obci se nenachází žádné zařízení sociální péče. Péče o seniory a zdravotně znevýhodněné občany je
zajišťována především rodinnými příslušníky. Existuje zde možnost využít služeb několika organizací a
sociálních zařízení v nedaleké Moravské Třebové, zaměřených na poskytování odborné péče o seniory i
zdravotně znevýhodněné osoby, poskytování osobní asistence, pečovatelské služby apod.

Památky:
Kostel Narození svatého Jana Křtitele

Vrcholně barokní kostel nechal postavit rod Lichtenštejnů, kterým patřil zámek v Moravské
Třebové. Kostel je tedy novostavba a byl dokončen roku 1729. Spíše podle legendy byl
projekt stavby zadán fenomenálnímu baroknímu architektu Santinimu, přičemž se v té době
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zpracovával projekt kostela pro Salzburk. Díky záměně plánů byl kostel určený pro Salzburk
vybudován v Křenově. Při racionální analýze stavby je možné dojít k závěru, že projekt mohl
být skutečně zpracován v Santiniho dílně. Kromě dynamicky řešeného průčelí ovšem
nevykazuje žádné neortodoxní půdorysné řešení typické pro tvorbu tohoto architekta.
Samotný půdorys je tedy poměrně konvenční a současná santiniovská literatura tuto atribuci
odmítá.

Kaple svatého Isidora s pěti štukovými ﬁgurami od Jean
Baptista Dusarta

V roce 2004, kdy se hřbitovní kaple sv. Isidora v Křenově stala majetkem obce, byla v
havarijním stavu. Zdi a klenby se rozestupovaly, trámy napadla dřevomorka a zatékající voda
poškodila vnitřní výzdobu. Kaple byla nejprve staticky zajištěna, poté proběhla výměna krovu
a celková obnova včetně střechy a fasád. Na základě průzkumu a dochovaných archivních
fotograﬁí se následně podařilo restaurovat a rekonstruovat ojedinělou interiérovou
sochařskou a malířskou výzdobu.Kaple sv. Isidora v Křenově byla vybudována v roce 1707
z iniciativy místního faráře a mecenáše Johanna Benedikta Schindlera.
Má bohatě zdobený interiér s mramorovanými sdruženými pilastry nesoucími mohutnou
korunní římsu, na které sedí andílci s hudebními nástroji a na niž nasedá kupole se štukovou
akantovou výzdobou a ﬁgurálními malbami. Ve středu kupole je ztvárněno nanebevzetí Panny
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Marie, po stranách je devět kůrů andělských s nápisy. Sv. Isidora na čelní stěně nad hlavním
oltářem doplňují Adam s rýčem, Eva s jablkem a pravděpodobně sv. Vít a sv. Jenovéfa
Pařížská s pastýřskou holí a ovečkou u nohou. Křížovou klenbu sakristie zdobí štuky
s vegetabilními motivy a symboly čtyř ročních období.
Dendrochronologický průzkum vzorků stupňů na kruchtu určil, že stromy k jejich výrobě byly
pokáceny roku 1706, a nápis na zadní straně zděné menzy hlavního oltáře „1707 GRUNSTEIN“
letopočet předpokládaného dokončení stavby potvrdil. Archivní průzkum nezjistil, kdo je
autorem malířské výzdoby. Někdy se uvádělo jméno Jan Kryštof Handke, který v roce 1729
pracoval v nedalekém kostele sv. Jana Křtitele, avšak podle názoru restaurátorů se na
výzdobě kaple podíleli minimálně dva malíři.Poté co se kaple stala majetkem obce Křenov,
započaly práce na kompletní obnově. Nejprve se ji podařilo staticky zajistit a po provizorním
zastřešení byly vyměněny krovy. V následujících letech dostala kaple břidlicovou krytinu,
opravila se fasáda, vstupní schodiště a restaurováním prošly náhrobní desky na fasádě či
ostění vstupních dveří. Po průzkumu maleb a štukové výzdoby přišlo v roce 2013 na řadu
jejich restaurování. Díky archivním fotograﬁím bylo možné restaurovat a rekonstruovat
malby, ﬁgury andílků na korunní římse, její tvar včetně barevného řešení, štukovou výzdobu
pilastrů i postavy světců a biblických prarodičů v nikách. Náročným a citlivě provedeným
restaurováním byla v roce 2015 záchrana ojedinělé a jedinečné sochařské a malířské výzdoby
dokončena.
O rekonstrukci kaple Národní památkový úřad:
Hřbitovní kaple sv. Isidora založená roku 1707 je významná centrální raně barokní stavba stojící v malé
obci Křenov na českomoravském pomezí. Interiér je zdoben ﬁgurálními nástěnnými malbami a štukovými
postavami světců a andílků s ústřední sochou sv. Isidora ve výklenku hlavního oltáře. Výzdoba kaple sv.
Isidora v Křenově se řadí se mezi význačné historické, umělecké a liturgické doklady z barokního období
v Pardubickém kraji, kvůli poškození střechy a následnému zatékání se však nacházela v havarijním
stavu. Její demontování a uskladnění v nevyhovujících podmínkách pak vedlo k dalšímu poškození. Celé
vybavení pokryla silná vrstva plísně, předměty byly napadeny dřevokaznou houbou i červotočem a
povrchové úpravy se ve velkých krustách uvolňovaly a odpadávaly. Některé části mobiliáře byly odcizeny
nebo se ztratily. Roku 2004 obec Křenov získala od farnosti kapli do svého vlastnictví a zahájila její
renovaci.
Restaurování vnitřního vybavení se ujal restaurátor Josef Čoban spolu s dcerou Hanou, dále se na něm
podíleli Jakub Kučera, Mgr. art. Luboš Machačko, MgA. Petr Rejman a jiní. Restaurátorské práce byly
náročné a zdlouhavé, musely být sanovány rozbujelé plísně a uvolněné vrstvy povrchových úprav se
opakovaně upevňovaly. Restaurován byl hlavní oltář se sochou Boha Otce, průčelí kruchty, dveře do
sakristie, lavice i čtyři cechovní postavníky a lucerny. Podařilo se nalézt některé ztracené artefakty, jiné
byly podle historických fotograﬁí znovu zhotoveny.Na průčelí kruchty se nacházejí tři obrazy malované na
plátně, o nichž se donedávna nevědělo, jaký výjev zobrazují. Teprve po odstranění silně zakalených laků
a kontaminace plísněmi se objevily překvapivě velice dobře dochované malby.
Díky pátrání Hany Čobanové, jež se kaplí zabývala ve své diplomové práci, víme, že zobrazují deset scén
ze života sv. Isidora Madridského, odpovídajících kapitolám světcova životopisu z roku 1673. Na každém z
obrazů se nachází několik scén ze života svatého muže. Na prvním je zachycena stěžejní scéna zázračné
orby, kdy sv. Isidorovi spočívajícímu v modlitbách pomáhali na poli andělé; další výjevy znázorňují
zázračné vytrysknutí pramene ze skály, scénu s oslem a vlkem a s pomlouvači. Druhý obraz zachycuje
zázračný výjev množení zrní, krmení ptáků a příběh o Isidorově zbožné manželce Marii de la Cabeza.
Poslední obraz představuje v hlavním motivu sv. Isidora křísícího dceru svého pána Jana de Vergas, v
pozadí pak zachraňujícího svého syna utonulého ve studni a zázračné obdarování poutníka jídlem.
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Výsledkem snažení restaurátorů je zrenovovaný interiér kaple, který mohou návštěvníci po mnoha letech
znovu obdivovat. Kromě precizní restaurátorské práce špičkové úrovně je velkým přínosem nadstavba
restaurátorského úkolu – objevné zjištění uměnovědného charakteru vztahující se k místně uctívanému
světci sv. Isidorovi Madridskému, vypovídající o historii kaple a místa, kde vznikla.
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Barokní fara Křenov - museum
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Postavena jako součást barokního architektonického komplexu v roce 1732 farářem P.
Johannem Benediktem Rusticem Schindlerem, SI v době patronátu Josefa Johanna Adama z
Lichtensteina.
Od roku 2007 byla budova a interiéry restaurovány a jsou využívány jako muzeum a stylový
hostinec.
V době působení jezuitského faráře P. Johanna Benedikta Rustica Schindlera, SI (1664 - 1736)
a za patronátu Josefa Johanna Adama z Lichtensteina byl v rámci barokizace a šíření katolické
víry v průběhu necelých 30 let vystavěn komplex čtyř zcela nových sakrálních staveb: kaple
sv. Isidora (1705), farní kostel sv. Jana Křtitele (1729), budova fary (1732), špitál a
chudobinec (1733 - zbourán v 50.letech 20.století).
Dále je součástí komplexu pranýř (1732), socha P. Marie Immaculaty (1734). Tento barokní
komplex zůstává víceméně doposud zachován a je dominantou okolního kraje.

Pranýř:

Podle kronik pochází pranýř z Křenova z roku 1732. A letos po 289 letech byl odborně
zrestaurován.
Odborné restaurátorské práce provedl akademický sochař a restaurátor Martin Kovařík ze
Svratky.
Celková částka za restaurátorské práce a umístění pranýře na původní místo v nově
zbudovaném středu obce činí devadesát osm tisíc korun. Zhruba třicet osm tisíc korun
uhradila obec Křenov ze svého rozpočtu a šedesát tisíc činila dotace z programu obnovy
kulturních památek.
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Pranýř bylo místo hanby, ponížení a utrpení. Měl podobu dřevěného sloupu, klece, později
kamenného sloupu. Lidé k němu byli přivazováni řetězy a byli odevzdáni okolí, které je mohlo
hanobit, např. pliváním, urážkami, posměchem a někdy i ranami. K této potupě byly většinou
odsuzovány hádavé ženy a nepoctiví obchodníci a řemeslníci. Také se zde mohlo mučit.

V obci a okolí se nachází ještě mnoho křížků, božích muk a soch menšího významu.

Kultura
Nabídka kulturních zařízení v obci je omezená. Pro konání kulturních akcí je převážně využíván částečně
zrekonstruovaný kulturní dům. V kulturním domě je každoročně pořádán Sokolský a Zahrádkářský ples,
Zahrádkářská výstava atd. Kulturní dům je také využíván k soukromým účelům – je možné si ho
pronajmout např. k větším rodinným oslavám či událostem. Pro menší akce (např. schůze spolků) byly
také využívány prostory vinárny v budově obecního úřadu. Také kostel Narození svatého Jana Křtitele je
využíván ke kulturním aktivitám jako např. koncerty. Další aktivity jsou konány přímo pod širým nebem –
např. pálení čarodějnic, lampionový průvod, dětský sportovní den, zpívání u vánočního stromu, turnaj
v malé kopané, střelecké, rybářské závody, ohňostroj atd.
V budově obecního úřadu se mimo jiné nachází také místní obecní knihovna, která zde funguje již dlouhá
léta a spadá pod správu obce Křenov.

Sport a volnočasové aktivity
Podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity jsou v obci rozmanité. Jsou zde vhodné podmínky pro řadu
outdorových aktivit – pěší turistiku, cyklistiku, běh. Infrastruktura pro sport a volný čas je rozvinuta méně.
Je zde možnost využít tělocvičny v budově školy, kde se schází ženy i mládež na cvičení pilátes atd. Dále
lze pro sportovní aktivity využít fotbalové hřiště, které je plně zatravněné. Ke sportovnímu rybolovu lze
využít obecní rybník. U školy bylo také zřízeno dětské hřiště s řadou hracích prvků pro děti. Pro další
využití volného času je snaha v obci vybudovat víceúčelové hřiště, což by přilákalo mnoho dalších turistů
z řad nejen dětí, ale i dospělých.
V obci se nenachází veřejný plavecký bazén ani koupaliště – ty jsou však snadno dosažitelné
v nedalekém okolí – Moravská Třebová, Svitavy. Přírodní koupaliště se nachází i cca 3km v obci Březina

6. Životní prostředí
Počet obyvatel 395,00
Celková plocha území obce 1 045,84 ha

PROGRAM ROZVOJE OBCE KŘENOV

22 / 36

Výměra orné půdy 446,49 ha
Výměra lesní půdy 421,84 ha
Výměra zastavěných ploch 7,64 ha Výměra ostatních ploch 66,01 ha

Struktura využití půdy v obci Křenov v roce 2017

Zdroj: ČSÚ
Hustota zalidnění obce je 37,77 obyv./km2.
Zdroj: ČSÚ
Orná půda zaujímá 42,69% plochy, lesy tvoří 40,34% plochy.
Zdroj: ČSÚ
Koeﬁcient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stablními plochami (jako jsou lesy, zahrady
atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv. nestabilními). Vyšší hodnota
koeﬁcientu obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou (stabilní) krajinu. V
obci Křenov dosahuje koeﬁcient hodnoty 1,01 .
Zdroj: ČSÚ

Stav životního prostředí
Životní prostřední v obci nevykazuje závažné problémy. Část katastru o rozloze asi 75 ha je zalesněna.
Díky intenzivnímu zemědělskému hospodaření jsou na katastru obce menší problémy s půdní erozí.
Kvalita ovzduší je dobrá. Převážná část emisí pochází patrně ze starých, lokálních spotřebičů na tuhá
paliva a mobilních zdrojů (motorová vozidla). Zdroje podzemní vody poskytují kvalitní vodu bez
kontaminace škodlivinami.
Z hlediska hluku je nejvýznamnějším zdrojem zátěže doprava. Úroveň hluku však nepřesahuje únosnou
mez, navíc možnosti jejího snížení jsou prakticky nulové. Protihlukové stěny se v obci ani její blízkosti
nevyskytují.
Obec vlastní jeden rybník, v rybníku probíhá sportovní rybolov, dva rybníky v obci jsou soukromé.
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7. Správa obce
Obecní úřad a kompetence obce
Obecní úřad Křenov nevykonává správní činnosti pro jiné obce, zajišťuje správu pouze pro území obce.
Obec zaměstnává pouze 1 osobu na hlavní pracovní poměr – konkrétně je to jedna úřednice, která
vykonává i funkci účetní obce. Další činnosti – provoz knihovny, vedení kroniky, úklid atd. jsou zajišťovány
na základě dohod o provedení práce (topič, správce KD, dětského hřiště). V sezóně pracují pro obec 3
osoby na VPP.
Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Křenov.
Hospodaření a majetek obce
V posledních letech je rozpočet obce sestavován s vyrovnanou příjmovou a výdajovou částkou.
Hospodaření obce lze z dlouhodobého pohledu označit jako spíše přebytkový.
Za rok 2018:
Daňové příjmy 7 063,00 tis. Kč
Nedaňové příjmy 1 089,38 tis. Kč
Kapitálové příjmy 357,62 tis. Kč
Přijaté dotace 1 453,49 tis. Kč
Příjmy 9 963,49 tis. Kč
Běžné výdaje 7 533,56 tis. Kč
Kapitálové výdaje 2 107,28 tis. Kč
Výdaje celkem 9 640,84 tis. Kč
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Srovnání struktury rozpočtových příjmů v období 2009 - 2016

Zdroj: ČSÚ
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Vývoj rozpočtového hospodaření v obci Křenov v letech 2009 - 2016 (v tis. Kč)

Zdroj: ČSÚ
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Vývoj rozpočtového hospodaření obce Křenov v letech 2009 - 2016 (v tis. Kč)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Daňové příjmy

3 219

3 336

3 487

3 603

4 932

5 061

5 326

5 684

Nedaňové příjmy

746

604

730

885

704

663

794

893

Kapitálové příjmy

135

47

24

33

40

10

404

91

Neinvestiční přijaté dotace

1 443

1 358

1 939

1 680

1 073

892

1 934

1 263

Investiční přijaté dotace

0

100

0

0

428

100

1 331

0

Příjmy

5 542

5 445

6 180

6 200

7 176

6 727

9 789

7 931

Běžné výdaje

5 021

4 585

5 376

5 343

4 731

5 441

7 063

5 787

Kapitálové výdaje

127

236

13

109

1 110

1 432

1 778

2 026

Výdaje celkem

5 148

4 822

5 389

5 452

5 841

6 873

8 841

7 813

Saldo příjmů a výdajů

394

624

791

749

1 335

-147

948

118

Podíl kapitálových výdajů

2,47%

4,90%

0,23%

2,00%

19,01% 20,83% 20,11% 25,93%

Podíl běžných výdajů na
celkových příjmech

90,60% 84,21% 87,00% 86,17% 65,93% 80,89% 72,15% 72,97%

Zdroj: ČSÚ

Bezpečnost
V obci se nenachází obecní policie. Míra kriminality je poměrně nízká – žádné závažné trestné činy zde
nejsou známy. V obci je nainstalován kamerový systém na kontrolu dětského hřiště. Obec i kaple i škola
je chráněna zabezpečovacím zařízením.
Doba dojezdnosti do centrální části obce u hasičské záchranné služby i Policie ČR je přibližně 10 minut.
V případě požárů do obce přijíždí jednotky sboru dobrovolných hasičů z okolních obcí a především
jednotka Hasičského záchranného sboru z Moravské Třebové. Do příjezdu vzdálenější hasičské záchranné
služby zasahuje také sbor dobrovolných hasičů Křenov.
Žádná speciﬁcká opatření k předcházení živelním pohromám nejsou v obci realizována. K varování
obyvatelstva před nebezpečím je určen místní rozhlas, který je součástí varovného informačního systému
obyvatel.
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A.2 Východiska pro návrhovou část
SWOT analýza
Silné stránky
Poloha
- výhodná poloha obce, snadná dostupnost - historická hodnota obce - dobrá dostupnost spádových
měst (dojíždění za službami, vzděláním, prací atd.)
Obyvatelstvo
- poměrně stabilní počet obyvatelstva - řada aktivních spolků přispívajících ke společenskému
životu obce
Hospodářství
- poměrně nízká míra nezaměstnanosti v obci - dostatek turisticky vyhledávaných objektů
Infrastruktura
- zajištění dopravní obslužnosti pomocí ﬁrem ICOM a Miroslav Matocha - relativně dobrý stav
místních komunikací
Vybavenost obce
- základní a mateřská škola, pošta přímo v obci - konání kulturních akcí - dobré podmínky pro
volnočasové aktivity
Životní prostředí
- dobrý stav životního prostředí
Správa obce
- nízká míra kriminality v obci - obec je členem mnoha organizací

Slabé stránky
Nakládání a zneškodňování odpadních vod
Situace s nakládáním a zneškodňováním odpadních vod - absence kanalizace a čističek
Poloha
- nutnost vyjíždění za vzděláním, prací, službami
Obyvatelstvo
- stoupající průměrný věk obyvatelstva - stárnutí obyvatelstva - malé zapojení obyvatel do činnosti
obce, společenských aktivit - stěhování mladých lidí z obce
Hospodářství
- nedostatek pracovních míst v obci - dojíždění za prací - nízká nabídka komerčních služeb
Infrastruktura
- méně dostatečná frekvence spojů
Vybavenost obce
- chybějící zdravotnická péče v obci
Životní prostředí
- menší problémy s půdní erozí díky zemědělské výrobě
Správa obce
- chybí obecní policie

Příležitosti
Vzhled obce
Zvelebení obce
Turistika
Zvýšení propagace obce

PROGRAM ROZVOJE OBCE KŘENOV

28 / 36

Sport a kultura
Zaměřit se na podporu sportovního vyžití občanů a místních spolků
Dotace
Využití možnosti poskytovatelů dotací pro rozvoj celé obce

Hrozby
Dotační zdroje
Omezení či zánik dotačních zdrojů
Finance
Nedostatečné ﬁnanční prostředky
Časová zatíženost
Odklad realizace návrhů plánovaných záměrů
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 Strategická vize
APROXIMATIVNÍ STANOVENÍ NÁKLADŮ NA JEDNOTLIVÉ AKCE, NÁVRH ZPŮSOBU FINANCOVÁNÍ V
JEDNOTLIVÝCH LETECH REALIZACE ROZVOJOVÉHO STRATEGICKÉHO DOKUMENTU SE SPECIFIKACÍ
ZDROJŮ, KTERÉ ZAJISTÍ OBEC, OKRES, A KTERÉ JSOU POŽADOVÁNY Z JINÝCH ZDROJŮ
Rozvojový strategický dokument obce Křenov obsahuje výčet základních záměrů, které zastupitelstvo
obce považuje za nezbytné realizovat v zájmu rozvoje obce. Předpokladem realizace většiny záměrů je
využití dotací z fondu Evropské unie, národní dotační programy a krajské fondy.

Cíl:
1-Oprava budovy ZŠ Křenov
Cíl: Úspora energie-zateplení budovy, oprava fasády, Přepokládaný rozpočet: 7.000.000,- Kč
Předpokládaná doba ukončení realizace: 2021 Financování z: Krajský úřad Pardubice/dotační fondy
EU/vlastní zdroje/národní dotační programy

Cíl:
2-Zajistit čištění odpadních vod
Řešit situaci s nakládáním a zneškodňováním odpadních vod v obci s ohledem na ﬁnanční možnosti obce.
Financování z: Krajský úřad Pardubice/dotační fondy EU/vlastní zdroje/národní dotační programy

Cíl:
3-Výstavba a oprava komunikací
Zajistit přístup k stavebním parcelám,novostavbám, oprava stávajících komunikací Přepokládaný
rozpočet: 3.000.000,-.
Předpokládaná doba ukončení realizace: 2024.
Financování z: Krajský úřad Pardubice/dotační fondy EU/vlastní zdroje/národní dotační programy

Cíl:
4-Rozšíření sportoviště ve sportovním areálu
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Připravit podmínky pro sportovní využívání volného času
Popis projektu: připravit prostor vedle hřiště pro tenisový kurt, hřiště na míčové hry a petanqe, minigolf
se sociálním zázemím.

Přepokládaný rozpočet: 5.000.000,- Předpokládaná doba ukončení realizace:2025
Financování z: Krajský úřad Pardubice/dotační fondy EU/vlastní zdroje/národní dotační programy
Cíl:
5- Opravy zadních traktů budov Mateřské školky a Kulturního domu (i fasády) a vybavení
Mateřské školky, obnova hracích prvků na hřišti-zahradě školky, oprava Kulturního
domu, Oprava parku na návsi, zastřešení pergoly a osvětlení
Financování z: kraj Pardubice/dotační fondy EU/MAS/vlastní zdroje/národní dotační programy. Předběžné
náklady 4.000.000 Kč. Termín realizace v letech 2021-2025.
Financování z: Krajský úřad Pardubice/dotační fondy EU/vlastní zdroje/národní dotační programy
Cíl:
6- Postupná modernizace ZŠ a MŠ Křenov
Rekonstrukce infrastruktury mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny, zvyšování kvality podmínek v

MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem
na zajištění hygienických požadavků v MŠ a ZŠ
Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol

• podpora vybudování a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky,
práci s digitálními technologiemi;

• budování vnitřní konektivity škol;
• vybudování zázemí pro školní poradenské pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např.
klidové zóny, reedukační učebny);

• budování zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např.
kabinety);

• vytvoření vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné
prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), které by po vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosti
a komunitních aktivit;

• rekonstrukce učeben neúplných škol;
• doprovodná infrastruktura zázemí školy jako doplňková aktivita
• modernizace sportovního zázemí školy.
• rekonstrukce školní kuchyně.
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Revitalizace budovy školky a prostranství za školkou, dvora a stodoly v zahradě za školkou.
Jedná se o postupnou modernizaci prostor a vybavení. Rekonstrukce jídelny, kuchyně a učeben. Termín
realizace v letech 2019-2025.
Financování z: Krajský úřad Pardubice/dotační fondy EU/vlastní zdroje/národní dotační programy

7 - Podpora moderního života a rozvoje obce
Podpora i řešení v oblasti fotovoltaika a komunitní energetika, chytrých technologií, chytrého venkova.
Výsadba zeleně v extravilánu i intravilánu, obnova polních cest v extravilánu, koncepce a vybudování
cyklostezek, podpora zázemí volnočasových aktivit.
Celoživotní vzdělávání, podpora sociálních služeb, podpora komunit a spolků, včetně oprav budovy u
fotbalového hřiště, podpora, opravy a výstavba sportovního a volnočasového zázemí v okolí fotbalového
hřiště.
Podpora a modernizace podnikání a zemědělské činnosti, podpora a modernizace spolkové činnosti,
podpora a modernizace vybavení komunitního života, celoživotního vzdělávání
Podpora služeb, sítí, bydlení, bezpečnosti v obci.

8- Oprava hřbitovní zdi a oplocení hřbitova
Oprava nevyhovujícího stavu , opadané omítky, stříšek, spárování hřbitovní zdi a výměna dílů oplocení
hřbitova.
Termín realizace 2020-2021 Předpokládaný rozpočet: 250.000,- Financování z: Krajský úřad Pardubice

B.2 Cíle, opatření a aktivity

Vysoká důležitost

Střední důležitost

Nízká důležitost

Cíl: „Oprava budovy ZŠ Křenov”
Úspora energie-zateplení budovy, oprava fasády.
Opatření: „Oprava budovy ZŠ Křenov”
Termín realizace 2018-2021. Předpokládané náklady 7.000.000,- Kč.

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
ﬁnancování

Cíl: „Řešit situaci s nakládáním a zneškodňováním odpadních vod”
Řešit situaci s nakládáním a zneškodňováním odpadních vod v obci s ohledem na ﬁnanční možnosti obce.
Opatření: „Odpadní vody”
V příštích letech aktivně řešit situaci s nakládáním a zneškodňováním odpadních vod,
zajistit odbornou studii a pokračovat dle doporučení v řešení situace.

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
ﬁnancování

Cíl: „Oprava hřbitovní zdi a oplocení hřbitova”
8- Oprava hřbitovní zdi a oplocení hřbitova Oprava nevyhovujícího stavu,opadané omítky,stříšek,spárování
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hřbitovní zdi a výměna dílů oplocení hřbitova.
Opatření: „Oprava hřbitovní zdi a oplocení hřbitova”

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
ﬁnancování

Cíl: „Výstavba a oprava komunikací”
Zajistit přístup k stavebním parcelám,novostavbám, oprava stávajících komunikací, Výstavba komunikace u
novostaveb naproti Kapli sv. Isidora
Opatření: „Výstavba a oprava komunikací”
Termín realizace 2020-2025 Předpokládaný rozpočet: 3.000.000,-

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
ﬁnancování

Cíl: „Rozšíření sportoviště ve sportovním areálu”
Připravit podmínky pro sportovní využívání volného času. Popis projektu: připravit prostor vedle hřiště pro
tenisový kurt, hřiště na míčové hry a petanque, minigolf se sociálním zázemím.
Opatření: „Rozšíření sportoviště ve sportovním areálu”
Zajistit studii možností sportovního využití. Předpokládaná realizace v letech 2023-2025
Předpokládaný rozpočet: 5.000.000,-

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
ﬁnancování

Cíl: „Opravy zadních traktů budov Mateřské školky a Kulturního domu (i
fasády) a vybavení Mateřské školky, obnova hracích prvků na hřišti-zahradě
školky, oprava Kulturního domu, Oprava parku na návsi, zastřešení pergoly
a osvětlení”
Záměrem jsou opravy zadních traktů budov školky a kulturního domu, které se nacházejí ve velmi špatném
stavu. Opravy interiérů a nakoupení nového vybavení do MŠ i KD, Oprava parku na návsi, zastřešení pergoly a
osvětlení, Revitalizace a vybavení kulturního domu, rekonstrukce podlah, topení, rekonstrukce zadního traktu,
tepelné úspory, modernizace.
Opatření: „Opravy zadních traktů budov školky a kulturního domu
(fasády) a modernizace vybavení ZŠ i MŠ, Oprava parku na návsi,
zastřešení pergoly a osvětlení”

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
ﬁnancování

Termín realizace v letech 2021-2025, Předběžné náklady 4.000.000 Kč

Cíl: „Postupná modernizace ZŠ a MŠ Křenov”
Jedná se o postupnou modernizaci prostor a vybavení. Rekonstrukce jídelny, kuchyně a učeben. Termín
realizace v letech 2019-2025.Rekonstrukce infrastruktury mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské
skupiny, zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ a ZŠ
Opatření: „Vybavenost obou zařízení”
Po celou dobu napomáhat škole s modernizací.

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
ﬁnancování

Cíl: „Revitalizace a vybavení budovy obecního úřadu a bytového domu č.36”
Revitalizace a vybavení budovy obecního úřadu, energetické úspory, modernizace obecního úřadu včetně
vybavení , moderních technologií, hardwarového a softwarového vybavení a kybernetické bezpečnosti.
Oprava, revitalizace a realizace tepelných úspor obecní budovy- bytového domu č. 36, 569,22, Křenov
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Opatření: „Revitalizace a vybavení budov, energetické úspory,
modernizace”

Od - do

Odpovědnost

Termín realizace 2020-2028 Předpokládaný rozpočet: 6.000.000

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
ﬁnancování

Cíl: „Podpora moderního života a rozvoje obce”
Podpora i řešení v oblasti fotovoltaika a komunitní energetika, chytrých technologií, chytrého venkova.
Výsadba zeleně v extravilánu i intravilánu, obnova polních cest v extravilánu, koncepce a vybudování
cyklostezek, podpora zázemí volnočasových aktivit. Celoživotní vzdělávání, podpora sociálních služeb,
podpora komunit a spolků, včetně oprav budovy u fotbalového hřiště, podpora, opravy a výstavba sportovního
a volnočasového zázemí v okolí fotbalového hřiště. Podpora a modernizace podnikání a zemědělské činnosti,
podpora a modernizace spolkové činnosti, podpora a modernizace vybavení komunitního života, celoživotního
vzdělávání Podpora služeb, sítí, bydlení, bezpečnosti v obci.
Opatření: „Podpora moderního života a rozvoje obce”
Termín realizace 2020-2028 Předpokládaný rozpočet: dle rozsahu projektu
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B.3 Podpora realizace programu
Cíl dokumentu
Hledání, objevování a obnovování místních kulturních a společenských tradic, zakládání tradic nových,
které povedou k větší pospolitosti místních obyvatel. Podpora a realizace činností vedoucích ke
zkvalitnění způsobu života v obci.
Úpravy a čistota veřejných prostranství a staveb, zlepšování občanské vybavenosti a technické
infrastruktury včetně technických zařízení pro ochranu životního prostředí.
Zajištění hospodářského, kulturního, společensko-sociálního zázemí v obci, dále pak kulturního a
sportovního vyžití.
Aktivní zapojení obyvatel do dění v obci a její obnovy
Zdroje ﬁnancování
Mezi zásadní zdroje ﬁnancování řadíme:
-I- Pravidelné příjmy obecního rozpočtu: Roční rozpočet obce se pohybuje okolo 8,0 milionu korun. Tyto
příjmy je nutné směřovat zejména na základní opravu a údržbu obecního majetku - v omezené míře pak
na investice, kde není možné využít dotací.
-I- Dotační tituly: Krajský úřad Pardubice/dotační fondy EU/vlastní zdroje/národní dotační programy
-I- Jednorázové nesystémové dotace: Nutno využít zejména na investice, kde není pravděpodobnost
získání dotací z dotačních titulů
ZÁVĚR
Program rozvoje obce Křenov na období let 2019 - 2025 je vytvořen tak, aby odrážel potřeby obyvatel,
přispíval k dalšímu rozvoji obce, zachoval její ráz pro budoucí generace a ohleduplně přistupoval k okolní
krajině a přírodě vůbec.
Tento program je reálně splnitelný v delším časovém horizontu. Pro splnění projektů je hlavní podmínkou
získání ﬁnančních prostředků a to z vlastních i dotačních programů. Tento plán není uzavřeným
dokumentem. Může být průběžně doplňován a aktualizován podle potřeb a ﬁnančních možností obce
Křenov. Veškeré změny dokumentu budou projednávány v zastupitelstvu obce Křenov.
Očekává se podpora ze strany zastupitelů, občanů, podnikatelů i státních institucí (ministerstev a úřadů),
aby se mohly neustále zlepšovat podmínky pro život obyvatel i návštěvníků obce a jeho okolí,
vycházet vstříc občanům při vyřizování žádostí a stížností, využívat všechny možnosti k objektivnímu
informování občanů o práci a plánech zastupitelstva a přenášet jejich náměty a připomínky na zasedání
zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce si je vědomo, že plán zahrnuje aktivity, které je možné realizovat pouze v případě
získání dotace, protože ﬁnanční prostředky obce jsou omezené. Proto také plán zahrnuje více cílů a
aktivit, aby bylo možné operativně reagovat na změny dotačních programů. Zastupitelstvo obce si je
vědomo, že v programovém období není možné realizovat všechny cíle, ale považuje za nutné být
připravený na případnou příležitost. V tomto programu jsou tak s ohledem na dlouhodé cíle nejen akce,
které by měly být realizovány, ale také projektová příprava na akce dlouhodobé.
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Program rozvoje obce může být průběžně upravován a aktualizován, dle potřeb a požadavků
zastupitelstva obce.
Program rozvoje obce je základním podkladem pro plánování rozvoje obce na jednotlivá léta. Jde o
závazný dokument pro zastupitelstvo obce a měněn může být pouze usnesením obecního zastupitelstva.
Návrh dokumentu byl před schválením zveřejněn a nebyly k němu žádné další připomínky.

Zpřístupnění dokumentu
Dokument bude zveřejněn na internetových stránkách obce a zároveň bude k nahlédnutí, případně i
k zapůjčení v listinné podobě na obecním úřadě.
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