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ÚVOD
Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích,
je program rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj strategického plánování a řízení rozvoje obce.
Tento dokument na základě dosavadního vývoje a současné situace v obci formuluje
představy o budoucnosti obce a navrhuje způsoby jak těchto představ dosáhnout.
Napomáhá obcím plánovat využití vlastních prostředků a plánovat čerpání dotací z fondů
Evropské unie, ze Zlínského kraje a státního rozpočtu.
Program rozvoje obce Zlobice (dále jen PRO) je dokument, v němž jsou zakotveny rozvojové
priority obce Zlobice pro období 2016 – 2022.
Práce na dokumentu byly zahájeny v srpnu roku 2015. PRO byl vypracován realizačním
týmem sestaveným z externího zpracovatele (manažerky MAS Hříběcí hory) a členů
zastupitelstva obce. Veřejnost byla do tvorby PRO zapojena prostřednictvím veřejného
projednání PRO na veřejném zasedání zastupitelstva. PRO byl přítomným občanům
představen a zveřejněn, aby bylo možné se k jeho podobě vyjádřit. PRO byl zmíněn také
v obecním zpravodaji „Zloboj“.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE
Status

obec

Sídlo obecního úřadu

Zlobice 77, 768 31

IČ

00287954

Obec (NUTS 5)

CZ0721589217

Kraj (NUTS 3)

Zlínský (CZ072)

Okres (NUTS 4)

Kroměříž (CZ072)

ORP

Kroměříž

Katastrální výměra

664 ha

Počet obyvatel

631 (1. 1. 2015)

Zeměpisné souřadnice

17° 18' 45'' E, 49° 18' 7'' N

Nadmořská výška

228 m n. m. (Zlobice), 240 m
n. m. (Bojanovice

PSČ

768 31

Části obce
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1. Území

Popis znaku: Zeleno-červeně stříbrným kůlem polcený štít, vpravo zlatý patriarší kříž
přeložený červeným břevnem se čtyřmi stříbrnými kužely, vlevo zlatá vykořeněná lípa.
Popis vlajky: List tvoří čtyři vodorovné pruhy, zelený, červený, bílý a červený v poměru
3:1:1:3. Do zeleného pruhu vyrůstá žlutý patriarší kříž, v dolním červeném pruhu žlutý dolů
obrácený lipový list. Poměr šířky k délce listu je 2:3.1
Poloha
Obec Zlobice se nachází v okrese Kroměříž (vzdálenost do Kroměříže je cca 7 km) ve
Zlínském kraji (vzdálenost do krajského města je cca 41 km). Obcí s rozšířenou působností
(ORP) i pověřeným obecním úřadem je město Kroměříž. Historická spádovost je do města
Kroměříž.
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Zdroj: rekos.psp.cz
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Obec Zlobice leží v nadmořské výšce 228 m n. m. v západní části Zlínského kraje.
Sousedními obcemi jsou Bezměrov, Lutopecny, Rataje, Věžky a Kojetín.
Území je odvodňováno Věžeckým potokem ve Zlobicích, který pramení západně od Věžek,
protéká jimi a teče dál přes Zlobice, Měrůtky kolem mlýna Stráž a za Miňůvkami vtéká do
řeky Moravy. Bojanovice jsou odvodňovány malým potokem. Oba potoky se slévají před obcí
Měrůtky.
Údolí ohraničuje souvislý kopcovitý hřeben, který začíná nad obcí Rataje, pokračuje
západním směrem přes kopec Troják, u Medlova se stáčí k severu a za dvorem Srnov
pokračuje východním směrem přes Bajajku, Větřák a končí u zaniklé osady Vesky. Kopec
Větřák chrání vesnici před severními větry. Za Větřákem, v malém údolíčku, necelý kilometr
od Zlobic, leží Bojanovice, chráněné rovněž od severu kopcovitým terénem. V jeden
samosprávný celek byly obě vesnice spojeny v roce 1960 pod názvem Obec Zlobice.
Mapa č. 1: Poloha obce Zlobice

Zdroj: maps.google.com
Obec se rozkládá na území o velikosti 664 ha a skládá se ze dvou katastrálních celků, dvou
základních územních jednotek a dvou částí obce Bojanovice a Zlobice. Z celkové katastrální
výměry tvoří 531,8 ha zemědělská půda, 53,5 ha lesní pozemky, 11,9 ha vodní plochy
a 11, 7 ha zastavěná území.

Historické souvislosti
Území, na kterém leží obec Zlobice, patřilo od pradávných dob k hustě osídleným oblastem.
Archeologické nálezy pravěkých nádob a bronzových předmětů dokazují, že území obce
bylo osídleno již v období mladší doby kamenné, bronzové a železné.
Podle koncovky jména -ice, Zlobice, se dá usuzovat, že byla obec osídlena již v době
staroslovanské (pozdější obměna osady rodu Zlobiců, užívalo se označení jména osady
podle příslušníků rodu - Zlobici, ves lidí Zlobických od osobního jména Zlob). Vývoj názvu
obce byl následující: rok 1078 Zlobiczi, 1160 Zlobici, 1512 Zlobicze, od 1872 Zlobice (do
Zlobice, Zlobičák, zlobický katastr, Zlobicko).
Obec Zlobice je jediná tohoto názvu v republice.
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První písemná zpráva o Zlobicích je z roku 1078. V této době byly Zlobice majetkem
zeměpána, údělného knížete olomouckého Oty Sličného, syna knížete Břetislava. Když Ota
Sličný s manželkou Ofkou založili u Olomouce klášter Hradisko a odevzdali jej řádu
benediktinů, obdarovali jej řadou vsí. V zakládací listině kláštera z roku 1078 se uvádějí mezi
množstvím různých vsí též „Zlobiczi“ a „Bezmirow“. Zlobice tak patří společně s Bezměrovem
a Kyselovicemi mezi nejstarší obce okresu Kroměříž.
Za svědka dlouhé historie obce se považuje místní kostel sv. Cyrila a Metoděje, který byl
vybudován v letech 1897 – 1899 podle návrhu architekta Leodegarda Slováka z Kroměříže.
V presbytáři se nacházejí nástropní malby od akademického malíře Adolfa Hellera
z Nymburku. Věž kostela je 36 metrů vysoká, a tak se pyšně tyčí nad obcí. 2 Ke kostelu
přísluší budova fary, která je jednou z dominant obce.
Na území obce se nachází několik kamenných křížů a drobných sakrálních památek.
Neopomenutelnou stavbou byl v obci větrný mlýn, který se až do roku 1925 tyčil nad obcí.
V současné době se v obci objevují tendence mlýn znovu vybudovat, za tímto účelem byl
založen nový spolek.3
Mezi nejstarší stavby v obci patří budova školy z roku 1889, ve které v současné době sídlí
obecní úřad a mateřská škola. V Bojanovicích byla v roce 1947 postavena kaplička uprostřed
návsi.
Obrázek č. 1: Kaplička v Bojanovicích

Zdroj: foto Veronika Zbořilová

2. Obyvatelstvo
Demografická situace
Na počátku roku 2015 v obci Zlobice a v přidružené části Bojanovice žilo celkem 631
obyvatel. Přestože má vývoj počtu obyvatel kolísavý charakter, počet obyvatel se postupně
zvyšuje. Od roku 2010 překračuje hranici 600 obyvatel. Následující graf s tabulkou zobrazují
jak vývoj počtu obyvatel obce, tak vývoj celkového přírůstku obyvatel obce v letech 2000 –
2014.

2
3

Zdroj: www.nockostelu.cz
Zdroj: http://www.zlobicebojanovice.cz/vetrak.html
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Celkový přírůstek obyvatelstva představuje změnu počtu obyvatel v důsledku přirozené
změny počtu obyvatel – přirozeného přírůstku (živě narození – zemřelí) a změny stěhováním
– migračního salda (přistěhovalí – vystěhovalí). Pokud hodnota celkového přírůstku dosahuje
záporných hodnot, hovoříme o celkovém úbytku obyvatel. Ten byl v obci nejvýznamnější
v roce 2004, kdy dosáhl hodnoty 14. V tomto roce se do obce přistěhovali jen 2 občané a
dva se narodili, naopak zemřelo 7 občanů a vystěhovalo se 11. Nejvíce obyvatel v obci
přibylo v roce 2002, kdy se do obce nastěhovalo 26 osob, vystěhovalo 20, narodilo 14 a
zemřelo 5, celkový přírůstek dosáhl v tomto roce hodnoty 15. Přirozenému přírůstku se blíže
věnuje graf č. 2, který porovnává počet narozených a zemřelých v obci. Dá se říci, že více
obyvatel se přestěhovává do části Zlobice. V Bojanovicích se naopak velmi pozitivně vyvíjí
přirozený přírůstek, v posledním období je zde mnoho dětí.
Ve sledovaném období měla obec nejméně obyvatel v roce 2005, kdy v obci žilo 582
občanů. Naopak maximální počet obyvatel v obci žil v roce 2011, kdy v obci žilo pouze o 4
obyvatele více, jako tomu bylo na konci roku 2014, tedy 633.

Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel a vývoj ukazatele přírůstku obyvatel obce Zlobice
v letech 2000 – 2014

Zdroj: ČSÚ, 2014; vlastní zpracování autora
Poznámka: data jsou vždy k 31. 12. daného roku, data jsou převzata z ČSÚ včetně drobných
nepřesností
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Graf č. 2: Vývoj počtu narozených a zemřelých občanů obce Zlobice, v letech 2000 2014

Zdroj: ČSÚ, 2014; vlastní zpracování autora
Jak již bylo zmíněno sloupcový graf č. 2 zachycuje počet narozených a zemřelých ve
sledovaném období. Maximální počet novorozených dětí se v obci narodil v roce 2002, kdy
se narodilo 14 dětí. Naopak nejméně dětí se v obci narodilo v letech 2004 a 2010, pouze 2
novorozenci. Nejvíce úmrtí bylo v obci zaznamenáno v roce 2013, kdy zemřelo 12 obyvatel
Zlobic, nejméně úmrtí v obci bylo v roce 2009 a 2010, 4 zemřelí za rok.
Při porovnání hodnot těchto dvou ukazatelů je zřejmé, že ve sledovaném období došlo ke
kladnému přirozenému přírůstku pouze v pěti případech (letech), tzn. ve zbývajících dvou
třetinách sledovaných let byl v obci záporný přirozený přírůstek. Více obyvatel zemřelo než
se narodilo. Nejvyšší přirozený přírůstek byl v obci v roce 2002 (9), nejnižší přirozený
přírůstek měla obec v roce 2004, 2008 a 2013 (-5).

Struktura obyvatel
Na počátku roku 2015 v obci žilo 317 mužů a 314 žen. Zastoupení obou pohlaví je v obci
téměř vyrovnané. K 1.1.2015 byl průměrný věk obyvatelstva Zlobic 40,6 let. Při srovnání
průměrného věku obyvatelstva Zlobic s průměrným věkem obyvatelstva České republiky
(42,4 let v roce 2014) a ORP Kroměříž (42 let v roce 2015) je zřejmé, že průměrný věk
obyvatel Zlobic je pod průměrem obou zmíněných územních jednotek. Také v porování
s obcemi v MAS Hříběcí hory (průměrný věk občana MAS je 42,27 let) patří hodnota 40,6 let
k těm podprůměrným.
Věkovou strukturu obyvatelstva obce znázorňuje graf č. 3, kde jsou uvedeny počty obyvatel
náležející do jednotlivých věkových kategorií obyvatel. Pro větší přehlednost byla zvolena tři
léta 2000, 2007 a 2014. Z grafu je patrné, že vývoj věkové struktury obyvatel obce má
nestálý charakter. Je zřejmé, že stoupá jak počet obyvatel v kategorii seniorů, tak počet dětí,
což je velmi pozitivní jev. Zlobice jsou jednou z několika obcí v MAS Hříběcí hory, kde stoupá
počet dětí, ve sledovaném období to bylo o 8 osob. Stoupá, ale také počet obyvatel
v produktivním věku o 25 osob i seniorů o 10 osob.
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Graf č. 3: Věková struktura obyvatelstva obce Zlobice v letech 2000, 2007 a 2014

Zdroj: ČSÚ, 2014; vlastní zpracování autora
Strukturu obyvatelstva obce z hlediska nejvyššího dosaženého vzdělání popisuje tabulka
č. 1. Z celkového počtu obyvatel starších 15 let byl v roce 2011 pouze jeden člověk bez
vzdělání, což je velmi pozitivní číslo. Vysokoškolsky vzdělaných obyvatel v obci žilo 28,
obyvatel s maturitou v obci žilo 116 a absolventů učňovských oborů bez maturity v obci žilo
235.
Tabulka č. 1: Obyvatelstvo dle nejvyššího ukončeného vzdělání
Celkem
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let

ženy

525

262

263

1

-

1

základní včetně neukončeného

103

30

73

střední vč. vyučení (bez maturity)

235

148

87

úplné střední (s maturitou)

116

48

68

11

2

9

5

1

4

28

14

14

bez vzdělání

z toho podle
stupně
vzdělání

muži

nástavbové studium
vyšší odborné vzdělání
vysokoškolské

Zdroj: SLDB, 2011
Prognóza populačního vývoje
Vzhledem k vývoji počtu obyvatelstva obce Zlobice a věkové struktuře se předpokládá, že
v blízké budoucnosti nenastanou žádné významné změny v počtu obyvatelstva. Stávající
trend demografického vývoje naznačuje, že mírný nárůst počtu obyvatel bude pokračovat
i v následujícím období.
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Sociální situace v obci
V obci se nachází zanedbatelné množství sociálně slabých nebo závislých obyvatel.
V souvislosti s nimi se výjimečně objevují problémy v podobě drobných krádeží či výtržností.
Tabulka č. 2: Obyvatelstvo dle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem
Věřící - nehlásící se k žádné církvi ani náboženské
společnosti
Věřící - hlásící se k církvi, náboženské společnosti
Církev římskokatolická
Církev československá husitská
z
Českobratrská církev evangelická
toho
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi
Pravoslavná církev v českých zemích
Bez náboženské víry
Neuvedeno

Celkem
615

muži
313

ženy
302

65

31

34

143
126
1
1
-

68
60
1
-

75
66
1
-

173
234

93
121

80
113

Zdroj: SLDB, 2011
Spolková, osvětová a informační činnost
V obci působí 6 spolků – Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol Zlobice – Bojanovice,
Myslivecké sdružení Troják Věžky - Zlobice, Český svaz žen Zlobice – Bojanovice,
Ferdyšova divadelní společnost a Vesničánek o. s. a Spolek přátel větrného mlýna
Bojanovice – Zlobice. Dalším subjektem zastávajícím spolkovou činnost je Farnost Zlobice,
která s obcí spolupracuje na různých úrovních zejména společenských a kulturních.
Spolky pořádají akce samostatně, společně nebo ve spolupráci s obcí. V roce 2014 vznikl
Výbor pro společenské a zájmové aktivity pod obcí, který se aktivně zapojuje při akcích
v obci. Událostí pořádaných pro veřejnost je hodně, ve většině případů se jedná o tradiční
opakující se události. Lidé se mají možnost pobavit u pálení čarodějnic, na drakiádě, při
rozsvěcení vánočního stromu, na rockovém festivalu, atd. Od roku 2013 se v obou obcích
konají i tvořivé dílny, vždy před Velikonocemi a Vánocemi. (Ve Zlobicích se tyto akce konají
už přibližně od roku 2009)

Sbor dobrovolných hasičů Zlobice
Historie spolku sahá až k roku 1919, kdy bylo SDH oficiálně založeno 25 členy ze Zlobic a 5
členy z Bojanovic. V roce 1924 byla otevřena nově vybudovaná hasičská zbrojnice. Roku
1938 se od spolku oddělili a vytvořili nové SDH hasiči z Bojanovic, bojanovický spolek však
již nefunguje.
V současné době je ve spolku 24 mužů, 13 žen a 16 dětí. Tito členové se podílí především
na organizaci společenských událostí v obci, jako je Masopust nebo hodové oslavy.
Nedaleko od fotbalového hřiště byla vybudována hasičská vodní nádrž, která po určitou dobu
fungovala jako koupaliště, nyní je většinou prázdná z důvodu špatného technického stavu
(prosakuje).
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Obrázek č. 2: Masopustní průvod, hasičská zbrojnice ve Zlobicích

Zdroj: http://www.sdhzlobice.wbs.cz/, foto Veronika Zbořilová

TJ Sokol Zlobice – Bojanovice
První slavnost s průvodem Sokolů se ve Zlobicích konala již v roce 1909, Tělovýchovná
jednota Sokol Zlobice byla založena o tři roky později v roce 1912. Činnost spolku bohužel
postihla válka. Oddíl kopané byl založen až v roce 1959. Bylo vybudováno fotbalové hřiště,
postaveny šatny a fotbalový oddíl vstoupil do soutěže. Otevření hřiště bylo velmi slavnostní
s bohatým doprovodným programem i taneční zábavou. O hřiště členové spolu pečují
dodnes.
V roce 1975 mužstvo vlastnilo autobus, který využívalo pro dopravu hráčů na zápasy. Od
roku 1996 fungovalo také fotbalové družstvo žen. V současné době má spolek cca 90 členů
včetně 40 čestných členů a 30 dětí (mladší žáci). Obec si vychovává také novou generaci ve
formě fotbalové mini školičky. Podílí se na organizaci několika akcí v obci.
Obrázek č. 3: Fotbalové hřiště ve Zlobicích, které prošlo rekonstrukcí v roce 2007

Zdroj: foto Veronika Zbořilová
Myslivecké sdružení Troják Věžky – Zlobice
Také myslivci patří ke spolkům s odvěkou tradicí v obci. Různě organizovaná myslivost se na
území provádí již po staletí. V roce 1950 byla v katastru obce postavena lovecká chata, která
zde stojí doposud. Od roku 1963 byly myslivecké společnosti Zlobic a Bojanovic začleněny
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do většího celku společně s Věžkami. Ve spolku fungovala bažantnice, která byla atraktivní
také pro cizince, kteří zde dojížděli lovit.
V současné době má spolek 28 členů a 1 adepta. Spolek hospodaří na území o velikosti
1 382 ha, ze kterého tvoří 177 ha lesní pozemky. Jedná se o území obcí Věžky, Vlčí Doly a
Zlobice. Mimo jiné i MS Troják Věžky – Zlobice patří mezi oblast chovu mufloní zvěře ve
Zborovském lese, kteří zde byli vysazeni v roce 1955.
Mezi členy MS je hned několik úspěšných kynologů. Obecně je ve sdružení mnoho lovecky
upotřebitelných psů hned několika různých ras. Členové tak reprezentují spolek na
zkouškách a zároveň slaví úspěchy se svými čtyřnohými přáteli. Spolek se podílí na
organizaci kynologických zkoušek od podzimních až po všestranné zkoušky
Moravskoslezského poháru.
Členové spolku dále připravují Dny myslivosti ve Věžkách, kde se mohou pobavit rodiny
s dětmi. Ochutnat zvěřinové speciality a vyhrát ceny v tombole. Myslivci ve Zlobicích provádí
sběr odpadků okolo lesních cest.

Ferdyšova společnost a Vesničánek o. s.
Tento spolek byl založen v roce 1989 v Bojanovicích. Členové spolku se podílejí na
organizaci událostí, jako jsou šibřinky, pálení čarodějnic, stavění a kácení máje, lampionový
průvod, rozsvěcení vánočního stromu či pochodu Mikuláše se svou družinou. Tyto akce
obohacují o program v podobě soutěží nebo scének.
Spolek se přičinil také při opravách podia v Bojanovicích, které se nachází za budovou
obchodu.

Základní organizace českého svazu žen Zlobice – Bojanovice
ZO ČSŽ Zlobice – Bojanovice čítá v obou částech obce 31 členek. Spolek aktivně
spolupracuje se všemi spolky v obci a výrazně se podílí na realizaci všech kulturních akcí.
Mimo tuto činnost jsou také pro zájemce organizovány výlety po České republice.

Český svaz včelařů Kroměříž
Včelařský spolek Kroměříž sdružuje včelaře z 31 přilehlých obcí včetně Zlobic a Bojanovic.
Důvěrníka pro včelaře v těchto obcích vykonává Jaroslav Navrátil.

3. Hospodářství
Ekonomická situace
V roce 2014 bylo v obci evidováno 88 ekonomických subjektů (ČSÚ, RES). Ve většině
případů se jedná o OSVČ, v obci je 48 živnostníků. V obci má své sídlo 9 obchodních
společností. Jak uvádí tabulka č. 2, dle klasifikace NACE nejvíce osob podniká v oboru
velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel a v zemědělství.
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Tabulka č. 2: Počet podnikatelských subjektů ve Zlobicích dle oboru činnosti
Obor podnikatelské činnosti

Počet
subjektů

Stavebnictví

13

Velkoobchod, maloobchod, opravy motor. vozidel

16

Těžba a průmysl

15

Zemědělství, lesnictví, rybářství

16

Zdroj: ČSÚ, 2014
V areálu agrodružstva sídlí společnosti Agroterno, s. r. o., která prodává a opravuje
zemědělskou techniku. V obci dále sídlí společnosti Batep, s. r. o. zabývajícím se
klimatizační technikou a vlastnící Penzion a restauraci Zlobice, Agrodružstvo Postoupky
(farma s hovězím), PIRELA, s. r. o., která je chráněnou dílnou a zabývá se účetnictvím a
ruční výrobou. Mezi živnostníky v obci patří opravář šicích strojů, grafické studio a prodejce
náhradních dílů zemědělské techniky.
Trh práce
Na konci května 2015 bylo v obci 26 uchazečů o zaměstnání registrovaných na Úřadu práce
v Kroměříži. Dle MPSV byl ke stejnému datu podíl nezaměstnaných (počet uchazečů o
zaměstnání k všem obyvatelům ve věku 15 – 64 let) v obci ve výši 6 %. Tato hodnota patří
spíše k nižším ve srovnání s obcemi v regionu MAS Hříběcí hory. Pro srovnání byl na konci
května 2015 podíl nezaměstnaných osob v celém okrese Kroměříž 7,2 % a ve Zlínském kraji
6,2 %.4 Dle MPSV byla v květnu 2015 v obci 3 volná pracovní místa, i tento fakt je velmi
pozitivní.
Graf č. 4: Vývoj celkového počtu uchazečů o zaměstnání v jednotlivých letech

Zdroj: ČSÚ, SLDB, vlastní zpracování autora
Poznámka: data z roku 2012 nejsou dostupná
Směr, kterým se vyvíjel celkový počet uchazečů o zaměstnání ve zvolených letech
znázorňuje graf č. 4. Data z roku 2015 pocházejí z konce měsíce května. Ze sledovaného
období byl v obci nejvyšší počet nezaměstnaných v roce 2013. Vysoký počet
nezaměstnaných byl v obci také v roce 2009, což bezesporu souvisí s ekonomickou krizí,
4

Zdroj: portal.mpsv.cz
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která Českou republiku postihla. Naopak nejnižší počet uchazečů o zaměstnání v obci žil
právě v roce předcházejícím krizi a v posledním sledovaném roce, tedy v květnu 2015.
V roce 2014 bylo z celkového počtu uchazečů 10 osob se zdravotním postižením. V roce
2013 bylo mezi nezaměstnanými osobami 9 uchazečů starších 50 let, 2 absolventi a 9
uchazečů, kteří jsou nezaměsnání déle jak dva roky. Průměrný věk uchazečů byl v tomto
roce 40,4 let.
Graf č. 5: Vývoj počtu živnostníků a svobodných povolání ve Zlobicích

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování autora
Poznámka: Data v letech 2009 – 2011 nejsou dostupná
Graf č. 5 znázorňuje vývoj počtu živnostníků a svobodných povolání5 v obci v jednotlivých
letech. K výraznějším změnám dochází až ke konci sledovaného období, kdy se počet těchto
osob snižuje. Obec by měla místní živnostníky podpořit, aby se potřebná řemesla z obce
nevytratila.
Obec aktivně využívá zaměstnávání hůře zaměstnatelných osob na VPP6, čímž snižuje
počet nezaměstnaných v obci a zároveň tak obstarává údržbu obce. V srpnu 2015 to byli 4
lidé.
V obci nesídlí žádný střední ani velký podnik. Mezi organizace zaměstnávající nejvíce osob
patří Agrodružstvo Postoupky, mateřská škola, obecní úřad a místní restaurace a hotel.
Pozemkové úpravy
Komplexní pozemkové úpravy v obci probíhaly v letech 2005 – 2010.
Územní plán obce byl schválen v roce 2005, tento plán je však neaktuální, protože byl
vytvořen před dokončením KPÚ. Obec má již vypracován nový aktuální územní plán,
v současné době se připravuje jeho veřejné projednání.
Zemědělství
V obci Zlobice v areálu bývalé zemědělské farmy sídlí Agrodružstvo Postoupky, v družstvu
funguje živočišná výroba, chovají se zde masná plemena krav.

Osoby podnikající na základě jiného než živnostenského zákona
Veřejně prospěšné práce = časově omezená pracovní příležitost spočívající zejména v údržbě veřejných
prostranství a jiných činností ve prospěch obce. (portal.mpsv.cz)
5
6
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Mezi soukromými zemědělci hospodaří na největší ploše Ladislav Konečný. Dalšími
soukromými zemědělci hospodařícími na pozemcích na k. ú. Zlobice jsou Miroslav Vrzal,
Petr Zbořil, Agro-družstvo Morava Kojetín a další.
Cestovní ruch
V obci se nenachází žádná atraktivita cestovního ruchu, která by přilákala turisty ze širokého
okolí. Návštěvníci obce zavítají do místní restaurace a penzionu, kde využívají sportovního
vybavení. Další lidé přijíždění na oslavy hodů, karneval, hasičské soutěže fotbalová utkání
nebo Noc kostelů.
V obci se nachází Penzion a restaurace Zlobice, který nabízí nejen prostory pro konání
společenských akcí, wellness, ale také ubytovací kapacitu pro přibližně 26 osob. Jedná se o
zrekonstruované zařízení, které je označeno až čtyřmi hvězdami.

4. Infrastruktura
Technická infrastruktura
Vodovodní řad byl vybudován v roce 1996 a je ve vlastnictví VAK Kroměříž, a. s. Voda
pochází z vodojemu Barbořina. Další zásoby vody jsou obecní studny. Kanalizační síť je
majetkem obce, stáří této sítě se různí dle částí obce. Nejstarší úsek v části obce Zlobice byl
vybudován v letech 1937 – 1938. Telefonické kabely jsou ve Zlobicích položeny v zemi,
v Bojanovicích jsou vedeny nad zemí. Odpadní vody jsou vedeny do vodotečí.
Rozhlasová síť byla v roce 2010 zrekonstruována a je vedena bezdrátově. Rozhlas funguje
také jako varovný systém pro místní obyvatele. Jeho stav není zcela uspokojivý, postupem
času se objevují poruchy baterií na jednotlivých zařízeních. Veřejné osvětlení bylo
zrekonstruováno – tedy alespoň jeho horní části, samotná světla. Sloupy jsou postupně
obměňovány dle aktuální potřeby. Je třeba zrekonstruovat také kabeláž veřejného osvětlení.
Plynovod je ve vlastnictví Net4gas a byl vybudován v roce 1999. V obci funguje několik
poskytovatelů internetu, jsou to např. Cyrilek net, Via Media, atd.
Dopravní infrastruktura
Územím obce procházejí dvě silnice III. třídy a jedna silnice II. třídy. Silnice II/428 protíná
obec Zlobice a míří z Kroměříže přes Zlobice, Morkovice – Slížany do Ivanovic na Hané.
Přes tuto silnici vede ze severu na jih silnice s číslem 432218, která spojuje obce Rataje a
Zlobice přes část obce Popovice. Právě část silnice vedoucí do Popovic je ve velmi špatném
technickém stavu, silnice je vydlážděná kostkami a jezdí pro ní často těžká auta, která zde
mají zákaz vjezdu. Komunikace tímto velmi trpí a ohroženy jsou také domy, které v těsné
blízkosti komunikace stojí. Silnice je ve vlastnictví Zlínské kraje. Částí obce Bojanovice
prochází silnice s číslem 36724, vedoucí z Kojetína přes Bojanovice do Zlobic.7

7

Zdroj: http://www.rszk.cz/vozovky/silnicekm.php
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Mapa č. 2: Zobrazení dopravní infrastruktury na území obce Zlobice
Nájezd na dálnici je nedaleko za obcí
Bojanovice, od návsi obce Zlobice cca
2,5 km. Jedná se o nájezd č. 253 na
dálnici D1.
V obou částech obce je nedostatek
parkovacích míst. Ulice jsou často úzké
a majitelé obydlí nemají mnoho
možností, kde zaparkovat svůj vůz.
Některé domy nemají vlastí průjezdy do
dvora či garáže, proto parkují na okraji
silnic, což velmi komplikuje zimní
údržbu nebo průjezd záchranných
složek.
Železniční dráha obcí neprochází,
nejbližší
železniční
stanice
je
v sousední
obci
Bezměrov
ve
vzdálenosti 4,2 km od návsi ve
Zlobicích.
Zdroj: www.OpenStreetMap.cz
Zlobicemi prochází cyklostrasa, která prozatím nenese žádné číselné označení. Cyklisté
mohou využít také značených hipotras, které jsou určeny nejen pro jezdce na koních, ale
také turisty či cyklisty a je jimi protkán celý region MAS Hříběcí hory.
Územím obce prochází žlutě značená hipotrasa, která vede z Bezměrova přes Bojanovice,
Zlobice k Vlčím dolům, Věžkám či Dřínovu. Na tuto žlutou trasu navazuje spousta dalších
tras značených zeleně, modře nebo červeně.

Dopravní obslužnost
Autobusovou dopravu ve Zlobicích zajišťuje výhradně společnost KRODOS BUS, a. s.
Autobusové spoje, které směřují do spádového města Kroměříže, jedou zpravidla z obcí
Pačlavice, Morkovice nebo Dřínov. Četnost spojů je uspokojivá, ve všední den jede 22 spojů,
z nichž první ranní jede v 4:53 hod a poslední večerní po 21:00 hod. V neděli jede do
Kroměříže 6 spojů.
Bohužel většina ze spojů zastavuje pouze ve Zlobicích. Dopravní obslužnost Bojanovic je
tedy na výrazně horší úrovni, než je tomu ve Zlobicích.

Komunikace pro pěší
Až na výjimky jsou při hlavních tazích obcí ve Zlobicích vybudovány chodníky.
V Bojanovicích je situace s komunikacemi pro pěší horší a jsou zde úseky, kde chodníky
chybí.

16

Protože je dopravní obslužnost mezi oběma částmi obce velmi špatná, chodí občané za
autobusy a dalšími službami vč. MŠ do Zlobic pěšky. Pravidelně tak tito obyvatelé riskují své
životy, protože intenzita dopravy, vzhledem k blízkosti nájezdu na dálnici, je mezi obcemi
Zlobice a Bojanovice velmi vysoká a okolo této spojnice není vybudován chodník ani
cyklotrasa.
Pro chodce slouží také okolní stezky a polní cesty. Bohužel některé z těchto cest kolem
potoků a polí jsou v neutěšeném stavu. Zejména pro rodiny s dětmi a majitele psů by
zlepšení situace polních cest bylo přínosem.

5. Vybavenost
Vzhledem k populační velikosti obce jsou zde zajištěny pouze základní služby občanské
vybavenosti, jako jsou prodejny potravin v obou částech obce, restaurace, pošta, mateřská
škola, fotbalové a dětské hřiště, kostel a fara, obecní knihovna, kaplička v Bojanovicích a
hasičská zbrojnice.

Bydlení
Zástavba v obci je především nízkopodlažní, v obci se nacházejí pouze 4 bytové domy
pocházející z roku 1960 – 1980. Dle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 bylo v obci 214
obydlených bytů ve 184 obydlených domech.
Obrázek č. 4: Jeden z tradičních venkovských domů ve Zlobicích

Zdroj: foto Veronika Zbořilová
Tabulka č. 3: Počet dokončených bytů (domů) v obci Zlobice v období 2002 - 2014
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

20022014

1

2

0

2

1

1

1

0

2

1

2

3

1
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Zdroj: ČSÚ, 2014
Kromě zmíněného penzionu se v obci nenachází žádný objekt pro ubytování. V obci je
několik nemovitostí využívaných jako víkendové bydlení – chalupy.
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Obec nevlastní žádné plochy, které by byly vhodné pro výstavbu domů, všechny pozemky,
na kterých je možné začít stavět, jsou v soukromých rukou. Ceny těchto pozemků se tak drží
poměrně vysoko. Některé domy byly vystavěny na místech zbouraných starších domů.

Školství a vzdělávání
Zlobice nejsou vybaveny základní školou. ZŠ navštěvují místní děti v Kroměříži. V obci je
mateřská škola, ke které náleží také zahrada. Mateřskou školu stabilně navštěvuje 36 dětí8.
Mateřská škola v obci funguje již od roku 1951, kdy byl zřízen tzv. útulek pro děti. Mateřská
škola je umístěna v budově bývalé školy ve Zlobicích. Prostory budovy byly několikrát
rekonstruovány, funguje zde škola tzv. rodinného typu.9 Poslední rekonstrukce prostor
mateřské školy proběhla v roce 2014, kdy se zvyšovala kapacita školy z 25 na 37 dětí. Školu
navštěvují děti také z Věžek a popř. z Popovic či Měrůtek.
Obrázek č. 5: Jedna z nejstarších staveb v obci, dnes budova MŠ a OÚ Zlobice

Zdroj: foto Veronika Zbořilová
Obecní knihovna
Obecní knihovna sídlí v Bojanovicích. V období voleb se toto místo mění ve volební
místnost. V knihovně je více jak 3000 svazků a v roce 2015 zde bylo 54 registrovaných
čtenářů. Během roku se zde pořádají také akce nejen pro čtenáře, ale také pro veřejnost,
např. Andersenova noc pro mládež.
Zdravotnictví a sociální péče
V obci není poskytována zdravotní péče. Za většinou zdravotních služeb občané Zlobic a
Bojanovic dojíždějí do Kroměříže, kde je jim poskytnuta kompletní péče. Po domluvě do
obce dojíždí zdravotní sestra, která provádí odběry krve, převazy,... Nemocnice a lékařská
pohotovost jsou taktéž v 6,5 km vzdálené Kroměříži. Baťova nemocnice v krajském městě
Zlíně je od Zlobic vzdálena 43 km.
Obecní úřad má zřízen sociální výbor. Sociální péče je v obci zajišťována Oblastní charitou
Kroměříž. Seniorům, ale všem dalším, kteří mají zájem, jsou dováženy obědy od několika
8
9

v září roku 2015
Zdroj: www.zlobice-bojanovice.cz
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dodavatelů. Jiné sociální služby v obci nefungují, v obci není ani dům pro seniory ani pro
sociálně slabé.

Kultura
Kulturní a společenský život v obci je velmi bohatý. Zásluhu na tom má výbor pro
společenské a zájmové aktivity (Výbor SAZA) a spolky působící v obou částech obce.
V rámci organizace obecního úřadu zde funguje také „Sbor pro občanské záležitosti“, který
má na starosti zajištění gratulací pro jubilanty v obci, zasílání kondolencí, ale také vítání
nových občánků v obci. V minulých letech sbor pořádal také besedu s důchodci.
Přestože obec nemá zcela dostačující infrastrukturu pro pořádání společenských akcí, koná
se jich v obci mnoho. Obec nedisponuje obecním sálem, ve kterém by bylo možné uspořádat
společenské či sportovní akce. V současné době se akce pro větší množství lidí konají venku
v areálech tomu určených v Bojanovicích i ve Zlobicích. V případě zimních událostí
v prostorách restaurace Zlobice, kde se hradí pronájem těchto prostor.
Všechny akce se konají za podpory spolků, propagace na sociálních sítích i v obecním
zpravodaji. Jedná se především o Fašank (masopust), šibřinky, Velikonoce včetně všech
jejich tradic (např. klepání pořádané farností), stavění a kácení máje, pálení čarodějnic,
lampionový průvod, dětské a sportovní dny, drakiáda, průvod 8. května, Noc kostelů,
varhanní koncerty, Živý Betlém, oslavy hodů, rockové a taneční zábavy. V klubovně na faře
se pořádají velikonoční a vánoční dílny pro výrobu výzdoby. V knihovně se pořádá tradiční
vázání věnců. Nejatraktivnější událostí je rozsvěcení vánočního stromu s jarmarkem nebo
dále kácení máje, dětské dny a pálení čarodějnic. Mnoho sportovních nadšenců se setkává
při fotbalových zápasech.
Obrázek č. 6: Fotografie z dětského karnevalu

Zdroj: Facebook – ZlobiceBojanovice společně
https://www.facebook.com/groups/zlobicebojanovice/photos/
Obec je přifařena k farnosti Rataje. Hody se v obci Bojanovice slaví v první neděli v září, kdy
se mše slouží u kapličky na návsi. Hody ve Zlobicích se konají ve dnech oslav Sv. Cyrila a
Metoděje. Tradičně se i ve Zlobicích slouží sváteční mše. Součástí oslav hodů bývají
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sportovní utkání na fotbalovém hřišti a zábava, která se koná ve Zlobicích na asfaltovém
povrchu u hřiště a v Bojanovicích na zdejším výletišti, kde je zastřešené posezení a podium.

Sport a volnočasové aktivity
V obci je hned několik příležitostí sportovního vyžití pro děti i dospělé. Obyvatelé mohou
využít fotbalového hřiště pro míčové hry či běh. V místní restauraci je možnost hrát bowling
či stolní tenis, ve kterém se zde pořádají turnaje. Při mrazivém počasí je možnost vytvoření
kluziště na betonovém hřišti v blízkosti hřiště na kopanou.
Bohužel v obci není prostor pro jiné indoor sportovní aktivity. Za těmito aktivitami musejí
obyvatelé dojíždět do Kroměříže nebo do Věžek.
Dětská hřiště jsou v obou částech obce. Ve Zlobicích se dětské hřiště nachází v tzv. ohradě.
Hřiště bylo vybudováno v roce 2012 a bylo financováno z dotace MMR. Dětské hřiště
v Bojanovicích bylo postaveno v roce 2007, jeho stav není příznivý, je nutné obměňovat
jednotlivé herní prvky.

6. Životní prostředí
Stav životního prostředí
Stav životního prostředí v obci Zlobice lze hodnotit jako uspokojivý. V katastru obce se
nachází zrekultivovaná skládka, která by mohla být jistou ekologickou zátěží v případě
budování retenční nádrže na vodu v její blízkosti. V tom případě by došlo k její sanaci.
V katastru obce se nacházejí především zemědělské plochy, které jsou postiženy jak
větrnou, tak vodní erozí.
Koeficient ekologické stability (%)

0,17

Zdroj: www.risy.cz
Koeficient ekologické stability území obce Zlobice je vyšší než 0,1 a zároveň nižší než 0,3,
tzn., že území obce je nadprůměrně využívané se zřetelným narušením přírodních struktur.
Tento ukazatel stanovuje poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků ve
zkoumaném území. Mezi stabilní prvky patří lesní půda, vodní plochy a toky, trvalý travní
porost, pastviny, mokřady, sady a vinice. Nestabilní prvky jsou např. orná půda,
antropogenizované plochy a chmelnice.10
Obec byla několikrát postižena povodněmi, jednalo se především o povodně způsobené
přívalovými dešti a nevhodným osetí okolních polí. K jedné z těchto nepříjemných událostí
z června roku 2007 obci bylo vydáno i speciální číslo Zpravodaje obce.11
V roce 2015 byl v obci vybudován a vysazen zvodnělý poldr Bojanovice, který by měl obec
ochránit před přívalovými srážkami a zároveň podpořit biodiverzitu životního prostředí v okolí
obce. V budoucnu je plánovaná také ochrana části obce Zlobice ve formě vybudování
retenční nádrže nad obcí, která by taktéž chránila před bleskovými záplavami.
Obec má zájem také o zeleň v intravilánu i extravilánu obce. Důkazem je vysazení stromů
v okolí polních cest a další plánované projekty týkající se zeleně.
10
11

http://www.regionalnirozvoj.cz/index.php/148.html
http://www.zlobice-bojanovice.cz/file.php?nid=630&oid=667588

20

Ochrana životního prostředí
Na území Zlobic se nenachází žádné území podléhající ochraně.
Odpadové hospodářství
Obec má fungující systém odpadového hospodářství. Svoz komunálního odpadu provádí
jednou za dva týdny firma Biopas, s. r. o. V obci jsou umístěny kontejnery na separovaný
odpad, jako jsou sklo barevné a bílé, plasty, papír a textil. Prozatím v obci nejsou rozmístěny
kontejnery na drobný kovový odpad (plechovky, víčka,…). Tříděný odpad, konkrétně papír a
plasty mají obyvatelé možnost třídit také pomocí pytlového sběru, kdy jednou měsíčně
probíhá svoz těchto pytlů od jednotlivých domů. Takto se obec snaží třídění občanům
maximálně zjednodušit. Mimo zmíněné druhy odpadu mohou obyvatelé Zlobic třídit také
textil.
Sběr a svoz nebezpečného odpadu je zajištěn čtyřikrát ročně. Sběr a svoz objemného
odpadu je zajišťován dvakrát ročně, informace o sběru jsou poskytovány obecním
rozhlasem.
Roční poplatek za odpady v roce 2015 činil 480 Kč/osoba/rok.
Celkové výdaje na sběr, třídění, likvidaci a odvoz komunálního odpadu se každým rokem
zvyšují. V roce 2012 byly tyto výdaje 405 588 Kč, v následujícím roce 2013 476 801 Kč a
v posledním ukončeném roce 2014 tyto výdaje byly ve výši 509 857 Kč.

Tabulka č. 4: Množství vyprodukovaného odpadu v obci Zlobice v roce 2014
Směsný komunální odpad

192,45 kg/osoba

Objemný odpad

17,22 kg/osoba

Separovaný odpad

40,74 kg/osoba

Sklo

6,13 kg/osoba

Plast

5,37 kg/osoba

Papír

14,98 kg/osoba

Zdroj: obec Zlobice
V tabulce č. 4 jsou informace týkající se produkce odpadu občanů obou částí obce Zlobice.
Množství směsného komunálního odpadu na jednoho obyvatele obce Zlobice se pohybuje
mírně nad průměrem produkce směsného komunálního odpadu obcemi v regionu MAS
Hříběcí hory. Produkce tříděného odpadu obce patří mezi nejvyšší v regionu MAS Hříběcí
hory.
Při srovnání hodnot množství vytříděného odpadu – skla, plastů a papíru, jsou všechny
hodnoty pod průměrem průměrného obyvatele Zlínského kraje (papír 18,5 kg/osoba, plast 9
kg/osoba, sklo 10 kg/osoba).
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Biologický odpad je svážen pravidelně do komunitní kompostárny, kde je odpad likvidován.
Kompostárna se nachází na pronajatém pozemku v areálu místního agrodružstva. Vzniklou
biomasu odebírají zemědělské podniky.
Obrázek č. 7: Jedno z hnízd kontejnerů na tříděný opad v obci

Zdroj: foto Veronika Zbořilová

7. Správa obce
Obecní úřad a kompetence obce
Správu obce zajišťuje Obecní úřad Zlobice. Činnost úřadu je vykonávaná pouze pro území
Zlobic a Bojanovic. Obec zaměstnává 4 osoby na veřejně prospěšné práce (srpen 2015),
hospodářku a účetní (1,5 úvazku) a další 3 zaměstnance (THP). Statutárním orgánem obce
je starostka, která je uvolněná pro výkon své funkce.
Hospodaření a majetek obce
V pětiletém sledovaném období od roku 2010 - 2015 obec hospodařila každoročně
s přebytkovým saldem rozpočtu. Výši salda rozpočtu znázorňuje červená linie v grafu č. 6.
Přebytek byl nejnižší v roce 2012, kdy příjmy převyšovaly výdaje obce o 476 191 Kč.
Nejvyšší přebytek obec realizovala v roce 2013, kdy byl rozdíl mezi výdaji a příjmy ve výši
1 689 675 Kč.
Rozpočet obce se ve sledovaném období kontinuálně zvyšuje. S výrazně vyšším rozpočtem
obec hospodařila v roce 2014 a 2015, celkové příjmy v roce 2014 byly ve výši 11 196 159 Kč
a výdaje 10 433 083 Kč a v roce 2015 byly příjmy 13 105 636 Kč a výdaje 12 204 261 Kč.
Příčinou byla investiční aktivita obce, v roce 2014 proběhla rekonstrukce budovy mateřské
školy a v následujícím roce proběhla realizace projektu „Zvodnělý poldr Bojanovice“.
Podrobněji se příjmy zabývá graf č. 7.
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Graf č. 6: Vývoj příjmů a výdajů rozpočtu obce Zlobice v letech 2010 - 2015

Zdroj: monitor.statnipokladna.cz
Graf č. 7: Struktura celkových příjmů obce Zlobice v letech 2010 - 2014

Zdroj: monitor.statnipokladna.cz; vlastní zpracování autora
Dle údajů z grafu č. 7 je zřejmé, že příjmy mají rostoucí charakter po celé sledované období,
až na výjimečný rok 2011, kdy příjmy mírně poklesly. Při analýze struktury příjmů je patrné,
že markantní část příjmů obce tvoří daňové příjmy. Tyto příjmy byly téměř totožné v období
2010 – 2012. V roce 2013 vzrostly přibližně o 1 100 000 Kč. Příčinou je změna v RUD, která
se projevila v rozpočtech právě v roce 2013. Přestože se daňové příjmy skládají z několika
částí, zásadní jsou především příjmy z rozpočtového určení daní.
Nejmenší význam mají pro obec její kapitálové příjmy, které se v daném období pohybovaly
do 15 000 Kč. Nedaňové příjmy činily přibližně 300 000 Kč, jedná se o příjmy z pronájmu
nemovitostí a pozemků, přijaté sankční platby, splátky půjčených prostředků, pojistné
náhrady a úroky.
Po daňových příjmech jsou nejvýznamnější příjmy z přijatých transfer, značené žlutě. Tato
položka celkových příjmů měla nejvyšší hodnotu v roce 2014, kdy obec přijala ve formě
dotací celkem 4 420 999 Kč. Jednalo se o dotace na: výsadbu zeleně, dětské hřiště,
vybavení kompostárny a v roce 2015 vysazení poldru.
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Tabulka č. 5: Procentuální podíl běžných výdajů na celkových příjmech obce Zlobice
v Kč v letech 2010 - 2014
rok

běžné výdaje

celkové
příjmy

běžné výdaje/celk.
příjmy

2010

4 073 180

5 342 250

76%

2011

4 683 296

5 186 890

90%

2012

4 308 988

5 729 871

75%

2013

4 774 563

7 980 998

60%

2014

9 217 372

11 196 159

82%

Průměrně za sledované období

77%

Zdroj: monitor.statnipokladna.cz; vlastní zpracování autora
Tabulka č. 5 se věnuje výpočtu ukazatele podílu běžných výdajů na celkových příjmech obce
ve sledovaném období. Tento ukazatel se v průměru rovnal 77 %, což je velmi vysoká
hodnota. Znamená to, že více jak tři čtvrtiny svých příjmů obec potřebuje na pokrytí běžných
pravidelně se opakujících výdajů a pouze 23% svých celkových příjmů obec může využívat
na jednorázové, nahodilé investice nebo na likvidaci nepředvídatelných událostí. Ve srovnání
s obdobně velkými obce v regionu MAS Hříběcí hory je tato hodnota nadprůměrná.
V analyzovaném období obec nečerpala žádný dlouhodobý úvěr, a proto je ukazatel dluhové
služby nulový.
V období 2010 – 2015 obec čerpala dotace:
2012
2013
2014
2015

Dětské hřiště „Ohrada“ Zlobice (Náklady celkem 554 374 Kč, výše podpory 388 000 Kč,
MMR)
Technické vybavení kompostárny Zlobice (Náklady celkem 1 121 370 Kč, výše podpory
953 033 Kč, rozpočet obce 112 123 Kč, OP ŽP)
Realizace prvků ÚSES v k. ú. Zlobice Bojanovice (Náklady celkem 4 457 744 Kč, výše
podpory 680 346 Kč, OP ŽP, SFŽP)12
Zvodnělý poldr Zlobice (OP ŽP); (Náklady celkem 5 629 575 Kč, výše podpory OP ŽP
4 785 138 Kč, SFŽP 281 479 Kč, Rozpočet obce 562 958 Kč)

Obec vlastní stavby v hodnotě 13 229 802 Kč a pozemky v hodnotě 6 372 292 Kč.13
Podrobněji se nemovitým majetkem obce zabývá graf č. 8. Graf popisuje trend vývoje
hodnoty nemovitého majetku obce ve sledovaném období 2010 – 2014. Je zřejmé, že valnou
většinu hodnoty nemovitého majetku obce tvoří stavby, značené modrou barvou. Mezi
stavby patří nejen budovy pro služby obyvatelstvu (budova obecního úřadu, mateřské školy,
hasičské zbrojnice,…), ale také nebytové domy, inženýrské sítě, komunikace či veřejná
osvětlení.
Hodnota pozemků se postupně zvyšuje. Hodnota staveb také mírně roste, k poklesu hodnoty
staveb došlo pouze v roce 2011. Pohyby majetku obce jsou způsobeny pravidelnými
inventurami a zjištěním nových skutečností.

12
13

Data jsou převzatá z tabulky schválených žádostí OP ŽP
Zdroj: monitor.statnipokladna.cz, Rozvaha 2015, hodnoty se vztahují k datu 31. 3. 2015
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Graf č. 8: Vývoj hodnoty majetku obce Zlobice

Zdroj: monitor.statnipokladna.cz

Bezpečnost
Míra kriminality v obci je srovnatelná s obcemi v okolí. Obec prozatím neměla potřebu činit
jakékoli kroky týkající se prevence kriminality v obci. Bezpečnostní situace v obou částech
obce je ve sledovaných parametrech za poslední léta stabilní.
V roce 2015 bylo v obci vyšetřováno 5 trestných činů, 8 přestupků a bylo uděleno 17
blokových pokut řidičům.14
Mimo Policii ČR bezpečnost v obci zajišťuje také SDH Zlobice.
Od roku 2010 jsou obyvatelé varováni před nebezpečím prostřednictvím bezdrátového
hlásného varovného systému.

Vnější vztahy a vazby obce
Zlobice jsou členy Místní akční skupiny Hříběcí hory a Mikroregionu Kroměřížsko. Účast na
setkáních těchto organizací obci přináší větší či menší výhody. Bezesporu má obec výhodu
informovanosti.15
Místní akční skupina Hříběcí hory
Od roku 2012 jsou Zlobice členem MAS Hříběcí hory, jedná se o spolek občanů, podnikatelů,
neziskových organizací a subjektů veřejné správy, kteří usilují o rozvoj venkova. MAS
Hříběcí hory byla založena v roce 2005 a nyní sdružuje 62 členů, z nichž je většina ze
soukromého sektoru. MAS působí na území 33 obcí. MAS má v současné době
zpracovanou Integrovanou strategii rozvoje území. Obec se aktivně zapojuje do projektů
realizovaných v rámci MAS. V budoucnosti očekává čerpání dotací také prostřednictvím této
organizace. Nákladem zapojení obce do spolku je členský poplatek, který v současné době
činí 10 Kč/obyvatele.
Zdroj: Zpráva o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu OO PČR Kroměříž v teritoriu obcí Zlobice a
Bojanovice za rok 2015
15 Další organizací, které je obec Zdounky členem je Okresní sdružení hasičů Kroměříž, kde se hradí roční
příspěvek 2 000 Kč.
14
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Mikroregion Kroměřížsko
Zlobice jsou členy Mikroregionu Kroměřížsko. Mikroregion vznikl v roce 2002 a sdružuje 11
obcí (Bařice – Velké Těšany, Bezměrov, Jarohněvice, Kroměříž, Lubná, Lutopecny, Rataje,
Skaštice, Střížovice, Šelešovice a Zlobice). Jendou z členských obcí je i město Kroměříž, ke
kterému náleží jeho přidružené obce (Kotojedy, Vážany a Hradisko). Cílem Mikroregionu je
společné plnění úkolů v oblasti školství, kultury, cestovního ruchu, životního prostředí a v
jiných oblastech. Členský poplatek za rok 2015 pro Zlobice 3500 Kč.
Svaz měst a obcí ČR
Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní
organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou obce a
města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci.
Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech
týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů,
primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i
obecným problémům samosprávy. V současné době Svaz sdružuje téměř dva tisíce šest set
měst a obcí a hájí tak zájmy víc než osmi milionů obyvatel ČR. Roční členský poplatek činí
2000 Kč + 1,80 Kč za každého obyvatele. V roce 2015 to bylo 3500 Kč.
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A.2 Východiska pro návrhovou část

SILNÉ STRÁNKY
(pozitiva, rozvojové faktory)






SLABÉ STRÁNKY
(negativa, problémy)

aktivní spolky

zkušenost vedení obce s dotacemi

Mateřská škola v obci
blízkost nájezdu na dálnici D1

množství mladých lidí se zájmem o správu

obce
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špatná dopravní obslužnost části obce
Bojanovice
intenzivní doprava v obci – nebezpečí pro
chodce mezi dvěma částmi obce
vnitřní prostory pro společenské akce
chybí alespoň I. stupeň ZŠ
chybí obvodní lékař
hrozící riziko bleskových povodní v části
obce

B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 Strategická vize
Strategická vize vyjadřuje představu o celkovém rozvoji obce v dlouhodobém horizontu
přibližně 20 let. Pro účely tohoto dokumentu vize nastiňuje žádoucí stav obce Zlobice v roce
2036. K naplnění této představy bude směřovat postupné plnění aktivit, definovaných
v programu rozvoje obce a také ve strategických rozvojových dokumentech na něj
navazujících. Vize představuje „cílový stav“ obce v budoucnosti a určuje hlavní kontury
směřování tohoto stavu.

Zlobice v roce 2036
Zlobice jsou obcí, která splňuje podmínky pro spokojený život na vesnici v 21. století. Jedná
se o obec, kde se občané zapojují do spolků, které udržují tradice a obohacují společenský
život v obci.
Zlobice jsou obcí s kvalitním zázemím a infrastrukturou, obec plná zeleně s čistým životním
prostředím a příznivým demografickým vývojem obyvatel.

Cíl činnosti zastupitelů obce je mimo jiné také zlepšení a rozvoj spolupráce spolků, obce a
církve; odbourání zábran a předsudků, lepší informovanost a zvýšení zájmu občanů o dění
v obci a snaha o větší zapojení občanů do různých aktivit dostupných v obci.

B.2 Opatření a aktivity
Na základě problémů definovaných v analytické části dokumentu, jsou stanovena tato
opatření.
1. Rozvoj infrastruktury v obci
2. Zvýšení kvality života v obci
3. Rozvoj kulturního, společenského a sportovního vyžití v obci

B.2 Opatření a aktivity
Opatření 1: Rozvoj infrastruktury v katastru obce
Název aktivity
Chodník Zlobice –
Bojanovice

Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady
Vysoká

2017

Zastupitelstvo
obce

1,5 mil.
Kč

Zdroje
financování
Vlastní

O významu komunikace pro pěší není pochyb, v současné době je zpracována projektová
dokumentace a bude probíhat vyřizování souhlasu majitelů okolních pozemků a samotné
povolení realizace.
Retenční nádrž Zlobice

Vysoká

2017 –
2018
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Zastupitelstvo
obce

?

OP ŽP,
SFŽP,
vlastní

Protipovodňová ochrana, v současné chvíli je obec ve fázi projektové dokumentace
Rekonstrukce chodníků
v intravilánu

Nízká

2024 –
2026

Zastupitelstvo
obce

8 mil.
Kč

Vlastní,
dotace

Komentář: Rekonstrukce chodníků bude následovat až po vybudování kanalizační sítě
v obci.
ČOV ve Zlobicích a
v Bojanovicích

Nízká

2022

Zastupitelstvo
obce

45 mil.
Kč

Dotace,
vlastní

Místní komunikace

Střední

2020

Zastupitelstvo
obce

4 mil.
Kč

Vlastní

Opatření 2: Zvýšení kvality života v obci
Název aktivity

Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady

Střecha budovy MŠ a OÚ

Vysoká

2017

Zastupitelstvo
obce

Hrací prvky na hřiště MŠ

Vysoká

2016

Zastupitelstvo
obce

Víceúčelová budova

Střední

2023

Zastupitelstvo
obce

1,1 mil.
Kč

Zdroje
financování
Vlastní
Dotace,
vlastní

12 mil.
Kč

Dotace?

Výstavba víceúčelové obecní budovy v blízkosti fotbalového hřiště ve Zlobicích. V současné
době celá obec postrádá takové místo, které by sloužilo pro scházení se pro různé účely
(Veřejná zasedání, schůze spolků, taneční zábavy, oslavy, karnevaly,…)
Zpevnění břehu „Hliník“

Střední

2023

Zastupitelstvo
obce

Dotace,
vlastní

Nefunkční požární nádrž

Nízká

2023

Zastupitelstvo
obce

Vlastní

Střední

průběžně

Zastupitelstvo
obce

Dotace,
vlastní

Výsadba zeleně

Opatření 3: Rozvoj kulturního, společenského a sportovního vyžití v obci
Název aktivity

Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady

Zdroje
financování

Šatny na fotbalovém hřišti

Střední

2019

Zastupitelstvo
obce

2–3
mil. Kč

Vlastní

Rekonstrukce sakrálních
památek a hřbitova

Vysoká

Průběžně

Zastupitelstvo
obce, majitelé
památek

300 tis.
Kč

Dotace,
vlastní

Podpora seniorů a rodin

Nízká

Průběžně

Zastupitelstvo
obce
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Vlastní

B.3 Podpora realizace programu
Garantem Programu rozvoje obce Zlobice bude starosta obce, který bude koordinovat
všechny činnosti spojené s realizací a aktualizacemi PRO. Dále je za realizaci PRO
odpovědné Zastupitelstvo obce Zlobice. Zastupitelé obce se seznámili s dokumentem PRO a
měli možnost se k jeho obsahu vyjádřit či navrhnout případné změny. Dokument byl
k dispozici v elektronické i listinné podobě.
Po schválení dokumentu bude PRO Zlobice zveřejněn v elektronické podobě na webových
stránkách obce a v tištěné podobě bude zpřístupněn v úřední hodiny na obecním úřadě.
Stav plnění aktivit bude sledovat a vyhodnocovat minimálně jednou za dva roky kontrolní
výbor. Informace o plnění aktivit budou předávat kontrolnímu výboru osoby odpovědné za
jednotlivé aktivity. Výsledky vyhodnocení budou předány zastupitelstvu obce, které přijme
v případě potřeby příslušná opatření k dosažení plnění plánu uvedeného v PRO.
Dílčí revize PRO se budou provádět nejméně jednou za dva roky (únor – duben), vyplyne-li
z výsledku revize nutnost provedení změn, provede se aktualizace PRO včetně
harmonogramu či odhadovaných nákladů aktivit. Dílčí revizi bude provádět starosta obce
popř. pracovní skupina jím určená.
Úpravy PRO budou provedeny přímo v dokumentu s uvedením termínu aktualizace.
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