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1. Úvod
Strategický plán rozvoje obce Budětsko je ucelený koncepční program rozvoje obce v podobě
písemného dokumentu. Je základem pro další směry udržitelného rozvoje obce v letech 20212026. Základním prvkem tohoto dokumentu je jednoduchý a výstižný text, jenž ukazuje, jakým
směrem se hodlá obec v dalších letech rozvíjet.
Plán rozvoje obce slouží pro zpracovávání investičních záměrů realizovaných v obci (průběžné
dotační tituly kraje, ministerstev a fondů EU), pro sestavování rozpočtu apod.
Součástí plánu rozvoje je analýza vnějších a vnitřních podmínek dosavadního vývoje obce ,
definice rozvojových možností a silných a slabých stránek obce.
Plán rozvoje obce je zpracovaný na omezenou dobu sedmi let Není uzavřeným materiálem, ale
bude docházet k jeho aktualizaci podle měnících se vnitřních a vnějších podmínek života celé
obce.
Strategický plán rozvoje obce Budětsko vznikal v součinnosti zastupitelů obce, kteří přihlíželi
k výsledkům anonymního dotazníkového průzkumu mezi obyvateli Budětska, Slavíkova a
Zavadilky uskutečněného na jaře 2021, jenž přinesl mnoho zajímavých postřehů pro tento plán.

Datum platnosti dokumentu: 31. 12. 2026
Strategický plán rozvoje obce Budětsko 2021-2026 schválilo zastupitelstvo obce
dne 10. prosince 2021.

2. Základní údaje o obci
Obec Budětsko leží v Olomouckém kraji, v severozápadní části bývalého prostějovského
okresu. Nejbližším městem je Konice, ležící přibližně 3 km západně od obce, od Prostějova je
Budětsko vzdáleno asi 25 km, od krajského města Olomouce asi 27 km. K obci Budětsko náleží
dvě místní části, východním směrem ležící Slavíkov a jihozápadním Zavadilka, obě vzdálené asi 1
km. Nadmořská výška se pohybuje přibližně v rozmezí 390-470 m n. m.
Celkovou výměru katastru obce tvoří 581 ha, z toho připadá na zemědělskou půdu 383 ha
(orná půda 350 ha, zahrady 19 ha, ovocné sady 3 ha, trvalý travní porost 12 ha), nezemědělská
půda zabírá celkem 198 ha (lesní pozemky 155 ha, vodní plochy 2,5 ha, zastavěné plochy 9 ha a
ostatní plochy 31,5 ha).1

Kontaktní údaje – obec Budětsko:

1

Status

Obec

Kraj

Olomoucký kraj

Název úřadu

Obecní úřad Budětsko

IČ

00599999

Adresa

Budětsko 146, 798 52 Konice

e-mail

obec@obecbudetsko.cz

Webové stránky

www.obecbudetsko.cz

Telefon

582 396 579

Starosta

Jiří Páleník

Údaje k 31. 12. 2020 převzaty z internetových stránek Českého statistického úřadu (nahlíženo dne 16. 8. 2021)

3. Obyvatelstvo
K 31. 12. 2020 žilo v obci včetně místních částí 430 obyvatel (z toho 230 mužů a 200 žen).
Od roku 2010 docházelo k postupnému nárůstu počtu obyvatel. Hlavním důvodem tohoto
nárůstu byl rozvoj stavební činnosti mladých lidí, kteří využívali ke stavbám nové parcely směrem
od Budětska ke Slavíkovu. Počet volných stavebních parcel je již bohužel vyčerpán.
Dle přiložené tabulky je zřejmé, že se za posledních 10 let zvyšuje počet obyvatel ve věku do
15 let. Výrazně se ale zvyšuje i počet obyvatel starších 65 let.

Počet obyvatel obce k 31. 12. příslušného roku.
2011
417

2012
434

2013
429

2014
436

2015
431

2016
421

2017
416

2018
412

2019
414

Zdroj: Český statistický úřad

Rok 2010

Rok 2014

Rok 2020

48

76

87

294

281

241

66

79

102

Průměrný věk

42,2

41,4

42,5

Živě narození
celkem

7

7

3

Zemřelí celkem
Přistěhovalí
celkem
Vystěhovalí
celkem
Přirozený
přírůstek

1

4

2

8

12

21

8

8

6

6

3

1

Saldo migrace

0

4

15

Počet obyvatel
ve věku 0 až 14
let
Počet obyvatel
ve věku 15-64
let
Počet obyvatel
nad 65 let

Zdroj: Český statistický úřad

2020
430

4. Sociální a kulturní infrastruktura v obci, občanská vybavenost
Bytová výstavba
Domovní a bytový fond v Budětsku dle Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Počet domů

174

Počet obydlených domů

133

Podíl obydlených domů

76 %

Podíl obydlených domů v ČR

83 %

Počet rodinných domů

174

Podíl rodinných domů

100 %

Podíl rodinných domů v ČR

72 %

Podíl bytových domácností vybavených počítačem a
připojením na internet

43 %

Podíl bytových domácností vybavených počítačem
a připojením na internet v ČR

53 %

Zdroj: Český statistický úřad

Sociální služby
Potřebné sociální služby pro seniory zajišťuje Charita Konice, která nemá v obci přímo sídlo,
ale tato organizace je schopna uživatelům zajistit potřebné terénní služby (odlehčovací služba,
pečovatelská služba, domácí zdravotní a hospicová péče). Případně lze využít zařízení Dům
pokojného stáří Bohuslavice. Další nejbližší sociální zařízení pro seniory je v obci Ludmírov, jehož
zřizovatelem je obec, nebo v obci Jesenec, jehož zřizovatelem je Olomoucký kraj.
Charita Konice provozuje i Mateřské centrum Srdíčko na zámku v Konici. Jedná se
o vzdělávací, informační, poradenské a volnočasové centrum zejména pro maminky s dětmi.
Posláním Charity Konice je vyhledávat potřebné a pomáhat bližním v nouzi, vytvářet prostor
pro aktivní zapojení se lidí do pomoci potřebným prostřednictvím realizace sociálních
a zdravotních služeb, rodinných a mezigeneračních aktivit a humanitární pomoci.

Kulturně-sportovní možnosti
Od roku 2016 mohou občané obce (i širokého okolí) a spolky v obci (sbor pro občanské
záležitosti, sbor dobrovolných hasičů) využívat nový Obecní dům, jehož součástí je nejen
prostorný sál s kapacitou cca 130 míst, bar, kuchyňka, ale také místnost pro obecní knihovnu
s připojením na internet (součástí Obecního domu jsou také místnosti pro pracovníky obecního
úřadu a místnost určená pro konání schůzí zastupitelstva obce). V společenském sálu se konají
plesy, divadelní představení, taneční zábavy, schůze, přednášky, cvičení apod.
Pro letní koupání slouží asi 10 km vzdálené koupaliště Stražisko nebo přírodní biotop v obci
Laškov vzdálené od Budětska asi 6 km. Ke sportovnímu vyžití obyvatel slouží přímo v Budětsku
sportovně-kulturní areál, jehož součástí je stánek pro občerstvení, WC, taneční parket, dále
zpevněná plocha hřiště vhodného na volejbal, nohejbal, tenis apod. a volné prostranství, jež slouží
pro fotbal a na kterém se pořádají další akce – fotbalové turnaje, okrsková cvičení v požárním
sportu atd.

V okolí obce jsou díky krásnému přírodnímu prostředí a síti turistických stezek velmi dobré
podmínky pro pěší turistiku a cykloturistiku, což je základem pro rozvoj cestovního ruchu. Nejbližší
okolí obce ale postrádá významnější kulturní nebo historickou památku.

Občanská vybavenost
Na území obce se nachází budova obecního úřadu, prodejna smíšeného zboží (COOP
Jednota Budětsko), obecní knihovna (otevřena 1x týdně, knižní fond čítá asi 870 výtisků, možnost
přístupu na internet).
V obci se nenachází základní ani mateřská škola, povinnou školní docházku plní žáci na
Základní škole a gymnáziu města Konice, děti předškolního věku jsou umístěny v různých
mateřských školkách – Konice, Skřípov, Štarnov. Nejbližší pošta, služebna Policie ČR, peněžní
ústav a správní úřady (matrika, Úřad práce, sociální odbor, stavební úřad apod.) se nachází
v Konici. Také nejbližší turistické informační centrum můžeme navštívit v Konici v areálu zámku,
ulice Kostelní.
V Budětsku nepůsobí žádné zdravotnické zařízení, nejbližším místem pro poskytování
zdravotnické péče je Konice, kde se nachází ordinace praktických a zubních lékařů, ordinace
specialistů, kteří dojíždějí do Konice v různých časových intervalech. V Konici dále fungují
2 lékárny, centrum rehabilitační péče; je zde zabezpečena výjezdová základna Zdravotnické
záchranné služby Olomouckého kraje a výjezdová základna Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje, v jejímž areálu byl vystavěn i heliport pro potřeby letecké záchranné služby.
Nejbližší nemocnice se nachází v Prostějově (přibližně 25 km).
V letech 2003–2005 došlo k úpravě areálu “hřiště”, kdy bylo vybudováno sociální zařízení
a zpevněné hřiště. Celý areál slouží místním spolkům k různým akcím, veřejnosti a zejména dětem
k venkovním sportovním aktivitám zejména k míčovým hrám. Pro kulturní akce je vybudován
taneční parket s přístřeškem pro účinkující a zázemí pro občerstvení. V areálu se koná v průběhu
roku mnoho akcí, které přispívají k rozvoji kulturního a společenského života obce. Od roku 2016
je pro konání různých akcí k dispozici sál s kapacitou cca 130 míst v Obecním domě v Budětsku.
V blízkosti obecního domu a v areálu “hřiště” se nachází dvě dětská hřiště s prvky určená
menším dětem. Vedle obecního domu byl v roce 2021 usazen dřevěný altán, jenž slouží pro
posezení v letních dnech starším občanům nebo rodičům s dětmi. V letošním roce je plánována
výstavba workoutového hřiště v areálu “hřiště”.
Na území obce působí několik organizací, které se podílejí na uskutečnění různých
sportovních, kulturních a společenských akcí: Sbor pro občanské záležitosti Budětsko, Sbor
dobrovolných hasičů Budětsko, Myslivecký spolek Hubert Budětsko.

5. Hospodářství, ekonomická aktivita
Podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (k 26. 3. 2011) žilo v Budětsku 393 obyvatel, z toho 186
ekonomicky aktivních (zaměstnaní 166, pracující důchodci 5, ženy na mateřské dovolené 7),
nezaměstnaní 20, ekonomicky neaktivních 195; do zaměstnání vyjíždělo mimo obec 62
pracujících. Nejčastěji pracují obyvatelé Budětska, Slavíkova a Zavadilky v zemědělství a lesnictví,
průmyslu, stavebnictví, velkoobchodu a maloobchodu atd.
Oblast Konicka ovlivňovalo a utvářelo zemědělství. Zemědělský charakter obce zůstal
zachován, proto stále nejvýznamnějším zaměstnavatel je Zemědělská společnost Terris Budětsko,
a. s., zaměstnávající cca 50 pracovníků. Za prací nejčastěji obyvatelé dojíždějí do Konice, Lutína,
Prostějova a Olomouce.

6. Technická infrastruktura a odpadové hospodářství
V uplynulých letech si obec mohla dovolit investice, které se zasloužily o zlepšení technické
infrastruktury obce.

Zásobování obce elektřinou a plynem
Zásobování elektrickou energií a plynem je na dobré úrovni. Obec Budětsko je v oblasti
zásobování elektrickou energií vybaveno standardně. V obci nedochází k opakujícím se výpadkům
elektřiny ani jiným vážnějším provozním problémům typu „podpětí“. Obec je kompletně
plynofikována od roku 2002, kdy došlo ke spuštění nově vybudovaného plynovodu v obci (podle
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 využívalo k vytápění plyn 55 bytů ze 137 obydlených). Obecně lze
také konstatovat, že stav rozvodné sítě elektrické energie i zásobování plynem nepředstavuje
v obci výraznou bariéru rozvoje podnikatelských aktivit.

Zásobování obce vodou
V letech 2000-2001 byl vybudován obecní vodovod. Všechny domácnosti mají možnost
odebírat (připojit se na vodovod) pitnou vodou z veřejného vodovodu, napojeného na zdroj pitné
vody v katastru obce. Provozovatelem vodovodu je obec Budětsko.

Odvádění a čištění odpadních vod
Ve spolupráci s obcí Přemyslovice došlo v letech 2013-2014 k vybudování kanalizace pro
odvádění odpadních vod a čístirny odpadních vod. Na tuto akci – „Aglomerace Budětsko,
Přemyslovice – ČOV a stoková síť“ se využila dotace z operačního programu Životní prostředí. Od
roku 2015 je až na pár vyjímek většina domácností napojena na tuto síť.

Elektronická komunikace
V roce 2015 byl v katastru Budětska vystavěn nový vysílač společností Vodafone, který v obci
zlepšil kvalitu signálu tohoto provozovatele. Od r. 2021 je vysílač využíván i pro šíření signálu
společnosti O2.
V horizontu několika let bude obec připojena na optickou síť, jež bude v regionu Konicka
vybudována firmou INFOS.

Doprava
Obec leží mimo významné dopravní tepny. Obcí prochází silnice 2. třídy 448 Konice-Olomouc
a 366 Konice - Prostějov. Nejbližší vlaková zastávka se nachází v Konici (4 km).
Díky poloze obce u těchto silnic směřujících na Konici, Prostějov, Olomouc, města důležitá pro
život obyvatel z hlediska zaměstnání, lékařské péče apod., je autobusové spojení relativně dobré.
Doprava, která společně s veřejnou hromadnou dopravou vytváří potřebnou společensky
prospěšnou alternativu individuální automobilové dopravě, je cyklistická doprava. V posledních
letech je jedním z nejvíce se rozvíjejících odvětví dopravy, jež pro své nesporné přednosti,
především z hlediska minimálních dopadů na životní prostředí a podpory rozvoje turistického
ruchu, plní významnou úlohu i z hlediska rozvoje obce. V obci ani v jejím okolí není vybudována
žádná cyklostezka (v plánu je vybudování cyklostezky v okolí Konice a Ochozské kyselky).

Odpadové hospodářství
Obec v rámci svého systému nakládání s komunálním odpadem předává smluvně tento odpad
svozové firmě AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Svoz komunálního odpadu probíhá 1x za
dva týdny, občané mají možnost zakoupit si popelnice. Na jaře a na podzim je zabezpečován pro

občany sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu stejnou firmou. Využitelné složky
komunálního odpadu (směsný plast a sklo) jsou odděleně shromažďovány do označených nádob
umístěných na pěti sběrných místech. Od roku 2020 je samostatně sbírán i použitý olej
z domácností, speciální popelnice jsou umístěny na dvou sběrných místech. Jednou měsíčně
zajišťuje obec v budově bývalé školy v Budětsku předání starého papíru, který je poté předán do
sběrných surovin.
Od roku 2013 je na stanovišti v Budětsku umístěn kontejner pro oddělený sběr oděvů. Sbor
dobrovolných hasičů Budětsko koná zpravidla jednou až dvakrát ročně sběr železného odpadu.
Obec na podzim 2021 zakoupila kontejnery pro sběr drobného kovového odpadu.
Od roku 2016 jsou instalovány na čtyřech místech kontejnery pro biologický odpad z obecních
pozemků a přebytky biologických odpadů z domácností, které jsou sváženy svozovým
automobilem ve vlastnictví obce.
Nepovolené skládky odpadů již v obci nevznikají.

7. Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci
O udržování čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích se v průběhu roku stará obecní
pracovníci, kteří obstarávají sečení trávníků v obci i mimo obecní zástavbu. Vesnicí vede pás
ovocných stromů (jabloní, třešní).
Budětsko patří k povodí Moravy. Obcí protéká malý potůček (Budětský), který je od 70. let 20.
st. sveden v obci do podpovrchové kanalizace a který se v severní části katastru vlévá do Pilavky.
Na Pilavce leží rybník Kyselka (výměra 6814 m 2) patřící Moravskému rybářskému svazu, MO
Konice. Dále se v obci Budětsko nachází dvě požární nádrže.
Čistota ovzduší se dlouhodobě drží na dobré úrovni. Významní průmysloví znečišťovatelé
ovzduší v obci nejsou. Největším zdrojem emisí oxidu uhličitého je doprava, která se stále zvyšuje.
Roste počet domácností, které v zimě přitápějí tuhými palivy, čímž vznikají další emise oxidu
uhličitého.
Obec Budětsko neleží ani nezasahuje do území přírodních rezervací, parků ani území
zařazeného do návrhu evropsky významných lokalit NATURA 2000.

Zemědělské a lesní pozemky
Okolí obce patří k intenzivně zemědělsky obdělávaným plochám, převažuje zde orná půda
protkaná sítí polních komunikací, podél kterých se nevyskytuje téměř žádná zeleň. Rostlinná
výroba je zaměřena na pěstování obilovin (pšenice, ječmen) a řepky; živočišná na chov hovězího
dobytka a prasat. V obci působí zemědělská společnost TERRIS Budětsko, a. s., a dva větší
soukromí zemědělci.
Obec je vlastníkem 5,4 ha lesa v lokalitě Na Dolech, jedná se o smíšený les, přibližně 1/3 do 40
let stáří, 2/3 nově osázené po kůrovcové kalamitě v posledních letech.

8. Výsledky dotazníkového šetření
Na jaře 2021 byly do domácností v Budětsku, Slavíkově a Zavadilce distribuovány dotazníky,
jejichž cílem bylo zjistit spokojenost občanů se životem v obci a případné náměty na jeho zlepšení.
Zastupitelstvo obce se mohlo opírat o celkem 89 odevzdaných dotazníků, které vyhodnotilo a
využilo při přípravě strategického plánu obce.
Vyhodnocení dotazníků:

Většina občanů je velmi spokojena či spíše spokojena s bydlením v obci, péčí obce o své prostředí,
rozvojem obce, informovaností o dění v obce; spíše nespokojeni či velmi nespokojeni jsou
obyvatelé nejčastěji se sportovním vyžitím, cestovním ruchem a turistikou, sociálními službami.
U otázky, na které oblasti by se měly přednostně vynakládat obecní finanční prostředky (možnost
volit max. 3 možnosti), byly odpovědi následující:
- Opravy lesních a polních cest; Úpravy sběrných míst pro tříděný odpad (shodně 35x)
- Podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit (29x
- Opravy veřejných komunikací; Opravy požárních nádrží (shodně 27x)
- Péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci (20x)
- Podpora sportovních aktivit (18x)
- Mobilní rozhlas (15x)
- Opravy památek v obci (13x)
- Úpravy autobusových zastávek (4x)
- Veřejné osvětlení (3x)

Občané mohli v dotazníku vypsat další náměty, připomínky a komentáře; z nich vybíráme: dětské
hřiště na Slavíkově a Zavadilce, řešení parkování na Slavíkově, přidání kontejnerů, prodloužení
oteverací doby obchodu, lavičky a odpadkové koše po obci, výsadba nových stromů a okrasných
keřů, chodníky, opravy cest a mostku, hospoda – posezení, zpomalovače rychlosti na silnicích,
soutěže pro děti, samoobslužné boxy zásilkovny ad.
V dotazníku se občané také mohli vyjádřit k následujícím otázkám:
preferovaná možnost třídění komunálního odpadu: většina občanů byla pro posílení
velkoobjemových nádob na současných sběrných místech
- využití budovy bývalé školy: většina pro přestavbu na prostory k provozování služeb (přízemí) a byty
(1. patro)
- využití budovy bývalého obecního úřadu: mezi návrhy patřilo: klubovna, posilovna, pronájem
k podnikání, hospůdka – vinárna ad.
-

9. Vize obce Budětsko

Budětsko je příjemné a klidné bydlení v přírodě na rozhraní měst
Olomouc, Prostějov a Litovel s moderním zázemím pro život.

10. Souhrnná SWOT analýza obce
Swot analýza je sestavena z faktorů ovlivňující rozvojový potenciál obce.

SILNÉ STRÁNKY
Přírůstek obyvatel
Existence kanalizačního řádu
Dobrá dopravní obslužnost
Není vyloučená lokalita
Nízká kriminalita
Existence kulturního domu
Nenachází se žádná ekologická zátěž
Využití systému třídění odpadu
PŘÍLEŽITOSTI
Nové zdroje financování – dotační tituly Evropské unie, státního rozpočtu a kraje
Otevřenost investorům
Podpora volnočasových aktivit
Turistika a turistické cíle v okolí
Spolupráce veřejné a podnikatelské sféry
Zajištění přístupu všech obyvatel k informačním zdrojům
Rozvoj bytové výstavby
Využití jiných zdrojů vody

SLABÉ STRÁNKY
Koncepce zásobování pitnou vodou
Příprava projektové dokumentace
Nedostatek bytů
Vzdálenost obce od rychlostní komunikace
Omezené podmínky pro podnikání
Nedostatek větších výrobních podniků
Málo služeb pro turistiku
Absence cyklostezek
Dojíždění do ZŠ a MŠ
HROZBY
Snížení rozpočtového určení daní
Krize ekonomiky
Růst cen služeb, pracovních vstupů
Nastavení legislativy
Stárnoucí populace
Růst rizikových skupin obyvatelstva
Přechod na tuhá paliva vlivem zvyšování
cen energie a plynu
Znehodnocování půdy zvyšováním intenzity hospodaření, erozí a chemickými látkami

11. Oblasti řešení a strategické cíle
Obec si vytyčila 3 prioritní oblasti, které vyplynuly z návrhů zastupitelů a dotazníkového šetření
mezi obyvateli obce:

1. Život v obci
2. Zdravé životní prostředí
3. Turistika

1. Život v obci
ZÁMĚR
1.1Rekonstrukce veřejného osvětlení

REALIZACE

ZDROJE

2022-2026

vlastní+dotace

2021-2026

vlastní+dotace

1.2Úprava návsi
- revitalizace zeleně a doplnění laviček
v dalších částech obce
1.3Oprava dětského hřiště
- oprava stávajících prvků dětského hřiště
1.4Rekonstrukce hřiště „za školou“
- oplocení zpevněné plochy, oprava
parketu a sociálního zázemí
- doplnění fitness prvky
- rekonstrukce povrchu víceúčelového
asfaltového hřiště
1.5 Informovanost občanů
- modernizace informačních kanálů
1.6 Podpora sportovních a kulturních
aktivit
- setkávání občanů důchodového věku
- dětský karneval
- sportovní a kulturní akce

vlastní+dotace
2023-2026
2022-2026

vlastní+dotace

2023-2026
2022
vlastní
2021-2026
vlastní+dotace
2022-2026
2022-2026
2022-2026

1.7 Rekonstrukce a opravy budov
v majetku obce
- úprava budovy č. 31
- rekonstrukce budovy bývalé ZŠ
- úpravy budovy č. 42

vlastní+dotace
2023-2026
2023-2026
2021-2024

1.8 Oprava místních komunikací

2022-2026

vlastní+dotace

1.9 Oprava mostků

2023-2025

vlastní+dotace

1.10 Oprava Obecního domu Budětsko

2023-2026

vlastní+dotace

2. Zdravé životní prostředí
ZÁMĚR

REALIZACE

ZDROJE

2.1 Obnova techniky na údržbu veřejné
zeleně

2022-2026

vlastní+dotace

2.2 Vyčištění a oprava požárních nádrží

2023-2025

vlastní

2.3 Zlepšení distribuce pitné vody
- posilující vrt
- zpracování provozního řádu
- projektová dokumentace

vlastní+dotace
2024-2026
2022-2024
2022-2026

2.4 Úprava břehů potoka pod obcí

2023-2026

vlastní

2.5 Vytvoření retenční nádrže na potoce

2024-2026

vlastní+dotace

2.6 Nákup kontejnerů na tříděný odpad,
kompostérů

2022-2024

vlastní+dotace

3. Turistika
ZÁMĚR

REALIZACE

ZDROJE

3.1 Výstavba cyklotras a cyklostezek
v katastru obce

2025-2026

vlastní+dotace

3.2 Oprava pomníků, kapliček a
dalších drobných sakrálních staveb

2022-2026

vlastní-dotace

3.3 Úprava – oprava lesních a polních
cest

2022-2026

vlastní+dotace

3.4 Vybudování poznávací stezky

2023-2026

vlastní+dotace

