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1 Úvod
Strategický plán rozvoje obce Vrátkov (dále jen „Strategický plán“) je stěžejním dokumentem
analyzujícím současný stav obce (zejména z hlediska demografického, ekonomického, sociálního,
kulturního a ekologického) vyjadřující předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém
horizontu a určující priority rozvoje obce ve sledovaném období, které mají za cíl přispět k udržení
a zlepšení kvality života v obci.

2 Analytická část
2.1

Základní údaje

Obec Vrátkov je v souladu s § 1 zákona základním územním samosprávným společenstvím
občanů, které dle § 2 zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost
z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 20 zákona č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Posláním obce je mj. péče o všestranný rozvoj
svého území a o potřeby svých občanů a plnění úkolů v oblasti samostatné a přenesené působnosti,
a to za podmínek stanovených zákony.
Vrátkov náleží do správního obvodu obce s rozšířenou působností Český Brod. Nachází se ve
Středočeském kraji v okrese Kolín, 4km od Českého Brodu. Katastr obce dále sousedí s územími
obcí Tismice, Doubravčice, Tuchoraz a Mrzky. Východní část obce sousedí s osadou Zahrady, jež je
součástí města Český Brod.

1)

1

Zdroj: https://www.google.cz/maps
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Katastrální území má rozlohu 242 ha, leží v poměrně členitém terénu v nadmořské výšce 275
m.n.m. Katastr obce je protáhlý severojižním směrem. Krajina je zde příznivá a bezprostředně
navazuje na rozsáhlé masívy lesů na jihovýchodě. Jižně od obce protéká řeka Šembera, jejíž
součástí jsou dva rybníky Podviňiční a Mlýnský. Severně směrem k Českému Brodu ve vzdálenosti
cca 2 km se nachází silnice I. třídy č. 12, která je jednou z důležitých spojnic mezi Prahu
(vzdálenost cca 20 km) a Středočeským krajem. Obcí dále prochází křižovatka komunikací III/1138
a III/1139 směrem na Doubravčice a Tismice, která je oběma směry napojena na hlavní silnici z
Českého Brodu do Říčan.

Zdroj: http://www.cuzk.cz
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Historie obce2)

Původní jádro obce vzniklo na malém návrší nad nedalekým údolím řeky Šembery. Obec se
utvářela jako návesní typ sídla, tj. hospodářské usedlosti se koncentrovaly kolem ústředního
prostoru a kolem příjezdových komunikací.
První zmínka o obci pochází z r. 1381. Tehdy byla vlastníkem dvora „in Wratkow“ boleslavská
kapitula.
Nejstarší zpráva, kterou se podařilo zjistit kronikářům, pochází z druhé poloviny 16. století. Je
zapsána v brodské knize, zvané „Liber memorabiliím“. Dovídáme se, že držitelem nebo
spoludržitelem Vratkova byl pan Václav Winter Z Moren. Dalším vlastníkem zboží Vratkovského
byl Frydrych Ychtryc z Ychtryče. Ten 18. června 1592 prodal Vratkov obci Brodské za 2200 kop
českých. Královské město Český Brod o Vratkov a ostatní vesnice přišlo po porážce českých stavů
v bitvě Na Bílé hoře a to v roce 1623. Vratkov koupil s ostatními vesnicemi královský místodržící
Karel kníže Lichtenštejn. Ten připojil obec k panství Kosteleckému nad Černými lesy. Ve
vlastnictví Lichtenštějnů byl Vrátkov až do roku 1919.
Ke konci 19. století měla osada Vrátkov 42 čísel popisných a v obci bylo 14 malých rolnických
usedlostí (chalup). V čele osady stál představený osady, který podléhal obecnímu starostovi v
Tismicích a okresnímu hejtmanství v Českém Brodě.
Roku 1919 podalo osadní zastupitelstvo osady Vrátkov žádost o odloučení Vrátkova od obce
Tismice. Odloučení bylo provedeno roku 1925. Obec měla svou samostatnost až do 1. července
1960, kdy byla připojena k obci Tismice. Hned po Sametové revoluci se vrátkovští občané snažili
získat opět svou samostatnost, což se jim v roce 1989 povedlo.
Název Vratkov je zřejmě odvozen od vlastního jména Vratek nebo od nějakých vrat, vrátek.

2.3

Současnost

Hlavní funkcí obce je bydlení, zemědělství a drobná výroba.
Obyvatelstvo
Celkový počet trvale hlášených obyvatel je 263 (stav k 1. 1. 2015). Průměrný věk 42,7 let. Dětí
a mládeže do 15-ti let 36. Obyvatel v produktivním věku 147. Z celkového počtu je 129 žen. V obci
žije 63 postproduktivních obyvatel. Obec tvoří, a to i celoročně, zázemí pro mnoho chatařů a
chalupářů.
Z demografického hlediska lze kladně hodnotit, že dlouhodobě nedochází k negativním
výkyvům v počtu (zejména k poklesu) a ve věkovém složení obyvatel, viz data z roku 1993/2014.
Rovněž zejména vlivem migrace nedochází k úbytku mladých rodin s dětmi a nenarůstá tzv. index
stáří.

2

Zdroj: Obecní kronika
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Vývoj počtu obyvatel 1993 – 2014:

Zdroj: https://www.czso.cz

rok
počet

1869
283

1900
293

1930
355

1950
302

1961
318

1971
282

1981
252

1991
214

Zdroj: OÚ Vrátkov,



Domovní fond
V katastru obce je 126 zkolaudovaných rodinných domů s číslem popisným, všechny ve
vlastnictví fyzických osob, z toho je cca 12 % využíváno k individuální rekreaci. Polovina
všech domů pochází z období po II. světové válce. V posledních 10-ti letech byly vystaveny
4 domy. V obci se nenachází téměř žádné (cca 3) neobydlené ani neobyvatelné objekty. Díky
platnému územnímu plánu jsou v obci přesně vymezeny lokality a určeny parametry pro
další výstavbu rodinných domů, což by mělo zabránit případné výstavbě tzv. „satelitu“,
kterým by mohl být narušen typicky vesnický ráz obce. Obec vlastní pouze pozemky o
rozloze 5,07 ha (parc. č. 806/2 a 806/3), se kterými je do budoucna počítáno jako se
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stavebními pozemky, má tedy omezené možnosti pro podporu zájemců o bydlení v obci.
Aktuálně se jedná o „ornou půdu“, bude tedy nejprve nutné provést administrativní úpravy a
následně určenou část pro výstavbu rodinných domů v souladu s územním plánem případně
prodat.

Občanská vybavenost














Služby v obci jsou na základní úrovni:
Obecní úřad a knihovna (provoz 3 hodiny týdně) – celkem 1 budova v majetku obce,
Obchod se smíšeným zbožím - jeho provoz je dotován z rozpočtu obce cca 24.000 Kč ročně,
Malý hostinec v majetku obce (ve společné budově s obecním úřadem a knihovnou)
pronajímán za cca 6.000 Kč ročně,
Telefon a internet,
Některé komerční služby (např. autoservis, elektroslužby, pila, truhlárna),
Hřiště na malou kopanou se skladem sportovních a hasičských potřeb a přístřeškem,
Asfaltové hřiště na tenis/nohejbal apod. s oplocením a osvětlením,
Dětské hřiště s herními prvky,
Vodní nádrž (využívána ke koupání),
Informovanost obyvatelstva - internetové stránky obce, facebookové stránky obce, obecní
vývěska před budovou obecního úřadu, informační tabule pro komerční využití (3 ks),
informování obyvatel o vybraném (zásadním) dění v obci ze strany starosty formou emailu/sms zpráv, místní periodika – Vrátkovské listy vydávané Osvětovým spolkem přátel
Vrátkova (dále jen „OSPV“) a Události ve Vrátkově vydávané Ing. O. Běhounkovou.
Sbor dobrovolných hasičů - v současné době neaktivní (obec z rozpočtu hradí náklady
spojené s udržením existence spolku),
Spolek - OSPV, jehož náplní je pořádání zájmových akcí, zlepšování životního prostředí a
kvality života v obci.

Všechny další služby jsou zajišťovány především prostřednictvím rozsáhlého zázemí služeb v
Českém Brodě (školství včetně předškolní péče, zdravotní péče, sociální služby, policie, péči o
seniory, pošta, komerční služby: obchody, peněžní ústavy, víkendový provoz taxislužby,
organizované zájmové – kulturní - vzdělávací a sportovní aktivity). Předškolní péče je rovněž v
Tismicích, Tuchorazi a Doubravčicích.

Trh práce
Pracovní příležitosti v obci jsou malé, většina obyvatel za prací dojíždí, jak do blízkého (Český
Brod, okolní obce) tak vzdáleného okolí (Praha, Kolín). Míra nezaměstnanosti v obci je nízká, 51 %
z celkového počtu obyvatel tvoří ekonomicky aktivní pracující, viz tabulka níže. V obci je
registrováno cca 67 aktivních ekonomických subjektů z toho 64 3 ) aktivních podnikatelských
subjektů (živnostníků, fyz./práv. osob), které svou činnost vykonávají nejen mimo katastr obce, ale
poskytují v obci i několik pracovních míst ve službách a drobné výrobě (např. pohostinství, obchod,
drobná zemědělská výroba, pila, sady, autoopravna).
Jinak má obec převážně zemědělský charakter, se zaměřením na ovocnářství. Z hlediska
zaměstnanosti se jedná hlavně o sezonní nabídku práce, která je zprostředkovávána zejména
zahraniční agentury zahraničním dělníkům.

3

Zdroj: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
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data roku 2011, Zdroj: https://vdb.czso.cz

Doprava a místní komunikace




Místní komunikace v délce cca 3000 m jsou vlastnictvím obce,
Komunikace III/1138 a III/1139 vlastní Středočeský kraj,
Dopravní obslužnost je průměrná - většina obyvatel využívá převážně soukromá vozidla.
Obslužnost zajišťuje firma ČSAD Polkost, s.r.o, autobusovou linkou č. 435
(v pracovní dny 10x denně v obou směrech). Linka je součástí pražské integrované dopravy.
Spojení navazuje na hlavní vlakový koridor procházející Českým Brodem, koridor Praha –
(Kolín) – Česká Třebová.

Z hlediska dopravy do škol a zaměstnání je žádoucí zachovat dopravní obslužnost za
současných podmínek minimálně na stejné úrovni.
V roce 2015 byla z rozpočtu obce na základě podnětu občanů vybudována nová autobusová
zastávka na lince 435, Tismice – Hřbitov, celková investice na ni činila cca 170 tis. Kč.
Budování a rekonstrukce místních komunikací je dlouhodobý a trvalý cíl, jenž je průběžně
realizován převážně z rozpočtu obce, s ohledem na jeho možnosti. Asfaltové komunikace a
chodníky jsou na hlavních cestách a v části dlouhodoběji a hustěji obydlené zástavby. V roce 2015
byla v obci zrekonstruována komunikace „Za Pomníkem“, celkové investice na ni činily cca 1,2
mil. Kč z rozpočtu obce. Zejména v částech nejnovější zástavby vyhovující komunikace a chodníky
dlouhodobě chybí, chybějících rozsah odpovídá cca 3 nákladným hlavním cestám.

Rekonstrukce komunikace „Za Pomníkem“ – 2015
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Veřejné osvětlení vlastní obec, je průběžně budováno/rekonstruováno zejména v návaznosti
na budování a rekonstrukce místních komunikací.
Parkování – s ohledem na zvyšující se počet automobilů v přepočtu na obyvatele obce,
vzrostl výrazně objem parkujících automobilů na veřejných prostranstvích a s tím
souvisejících problémů a komplikací (nejčastěji zúžení šíře již tak často úzké komunikace,
úklid komunikací v zimních měsících, apod.).
Vodohospodářská infrastruktura








Obecní vodovod (spravovaný společností Vodos, s.r.o.) je vybudován cca ve 2/3 obce,
zdrojem pitné vody je vrt nacházející se v katastru města Český Brod, lokalita Zahrady, voda
je vedena do zastaralé přečerpávací stanice umístěné v areálu společnosti FJP Investments,
a.s., a dále do zásobníku a do sítě. Zbytek domů je odkázán na vodu z vlastní studny s
často problematickou kvalitou či kapacitou vody v závislosti na hloubce, resp. podloží dané
studny.
Obecní studna – nedostatečná kapacita vody,
Kanalizace – pouze neucelená dešťová,
Splašková kanalizace, ČOV – 2015/2016 probíhá zpracovávání projektové dokumentace,
Požární nádrž, která byla v roce 2011 opravena z Programu rozvoje venkova a rozpočtu
obce, je každoročně čištěna a udržována a na vlastní nebezpečí je využívána ke koupání.

Čištění požární nádrže – 2015

Obec neleží v záplavovém území, nejsou zde žádné přírodní vodní plochy, ani přírodní
vodoteče.
Energetická infrastruktura



Napájení - vrchním vedením z rozvodny v Kostelci nad Černými Lesy,
V obci se nachází nadzemní a podzemní vedení, vlastníkem je ČEZ, a. s.,

V důsledku stávající vyčerpané kapacity stožárových trafostanic je problematické připojování
dalších nových spotřebičů v domech, resp. výstavba nových domů a budov.


Plyn – není zaveden a výstavba se vzhledem k složité technické a ekonomické dostupnosti
v plánovaném výhledu neplánuje.
Životní prostředí



Ovzduší - většina domů je vytápěna tuhými palivy, čemuž odpovídá kvalita ovzduší zejména
v zimních měsících.



Odpady - likvidace odpadů je řešena nádobami na smíšený odpad s týdenním vývozem a
zvláštními sběrnými nádobami na tříděný odpad (plast, papír, sklo) doplněnými nádobami
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na smíšený odpad rozmístěnými po obci. Nebezpečný a velkoobjemový odpad je svážen 2x
ročně. Vše ve spolupráci s firmou Nykos, a.s. Dále jsou v obci sběrná místa na biologický
odpad rostlinného původu.


Péče o veřejné prostranství - úklid a úpravy veřejných prostranství celého katastru obce jsou
pravidelně zajišťovány prostřednictvím obce a jejích obyvatel, stejně tak úklid obecních
komunikací v zimních měsících. V posledních letech byly provedeny parkové úpravy na
několika hlavních lokalitách v obci (Dolní Vrátkov, okolí požární nádrže, parčík u
kruhového objezdu, část horní návsi) včetně odborných prořezů, resp. vykácení
nebezpečných vzrostlých stromů.

Parkové úpravy Dolní Vrátkov - 2014

Územně plánovací dokumentace


Obec má platný územní plán - schválen 22.6.2015, účinnost od 15.7 .2015.
Veřejná ekonomika a veřejné finance



Příjmy obce se mění zejména v návaznosti na změny legislativy, v posledních dvou letech se
pohybují kolem necelých 3 mil. Kč/rok.



Výdaje - Největší objem finančních prostředků je opakovaně a cíleně vynakládán na
investice (v roce 2015 – projektová dokumentace kanalizace a ČOV cca 270 tis. Kč;
oplocení a osvětlení asfaltového hřiště cca 210 tis. Kč; rekonstrukce silnice za pomníkem
cca 900 tis. Kč + prosinec 2015 a rok 2016 cca 220 tis. Kč, autobusové zastávky u hřbitova
cca 170 tis. Kč 4 ). Režie (činnost místní správy, zastupitelstvo obce) tvoří cca 20 %
celkových výdajů. Ostatní prostředky jsou vynakládány na provozní výdaje, největší
položky tvoří výdaje za komunální odpad a vodu.

Zastávky u hřbitova, Tismice - 2015
4

výdaj 12/2015
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Zdroj: OÚ Vrátkov



Hospodaření obce bylo v letech 2005 – 2015 vždy přebytkové, viz tabulky níže. Obec není a
nikdy nebyla zadlužená.
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Zdroj: OÚ Vrátkov

Rozpočtový výhled na roky 2016 -2018








Rozpočtové příjmy:
daňové příjmy – výše daňových příjmů plyne z rozpočtového určení daní, kdy obce
prakticky nemají možnost ovlivnit výši těchto příjmů svou vlastní aktivitou. Podle současné
legislativy nepředpokládáme žádné změny, které by významně měly ovlivnit daňové příjmy
obce,
nedaňové příjmy – nepředpokládáme výraznější změny,
kapitálové příjmy – nepředpokládáme výraznější změny,
dotace – na předpokládané akce bude žádáno o dotace.
Výdaje a financování:
provozní výdaje – vzhledem ke stáří majetku bude nutné v rozpočtu počítat s většími výdaji
na opravy a udržování (komunikace, veřejná prostranství, vodovod, veřejné osvětlení apod.).
Je třeba však i v následujících letech důsledně posuzovat, zda jsou vynakládané prostředky
využity hospodárně a v souladu se stanovenými prioritami.
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plánované investice 2016:
 kanalizace a ČOV (projekční práce),
 chodníky,
 přístřešek na hřišti (realizováno červenec/srpen 2016 – cca 350 tis. Kč),
 veřejné osvětlení (realizováno listopad 2016 – cca 150 tis. Kč),
 rekonstrukce „garáže pro hasičskou techniku“.



plánované investice 2017:
 zdroj pitné vody.



plánované investice 2018:
 kanalizace a ČOV.

Zdroj: OÚ Vrátkov

Rozpočet na rok 2016, 2017 a 2018 bude schodkový. Schodek bude kryt z vlastních zdrojů.
Vnější vztahy obce


Obec je členem Místí akční skupiny Region Pošembeří, prostřednictvím které získala obě
výše/níže uvedené dotace z Programu rozvoje venkova.
Péče o kulturní dědictví



Dvě udržované drobné sakrální stavby, kamenná zvonička z roku 1820 a křížek z roku 1874,
(kulturní památky místního významu).

Památník padlým v 1. světové válce, v roce 2014 opravený z Programu rozvoje venkova a
rozpočtu obce.
Obec nevlastní žádnou nemovitou kulturní památku zapsanou na Ústředním seznamu
kulturních památek ČR, spravovaném Ministerstvem kultury ČR.
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Uctění památky padlých, Památník padlým v 1. světové válce - 2015

Rekreace a turistika
V obci se nenachází žádný objekt, který by byl jednoznačným cílem turistů.
Výhodou obce je její bezprostřední sousedství s údolím řeky Šembery, které je protkáno
turistickými a cyklistickými stezkami a chatovou zástavbou. Turistická cesta a cyklostezka prochází
Vrátkovem z Tismic (bazilika Nanebevzetí Panny Marie z 13. století) přes Vrátkov (2 sakrální
stavby) k Šembeře a dále na Tuchoraz (vodní tvrz z 13. století). V údolí řeky Šembery se nacházejí
2 rybníky Podviniční a Mlýnský. Další výhodou obce je její vzdálenost a snadná dostupnost Prahy,
cca 20 km/45minut.
V obci samotné je cca 15 staveb využívaných k rekreaci.
Kultura a volný čas
Většina kulturních, společenský a sportovních akcí je pořádána na veřejných prostranstvích
v majetku obce, hřiště a jeho okolí, bezprostřední okolí budovy obecního úřadu nebo budova
obecného úřadu, a to dle typu akce v prostoru knihovny, hostince a garáže pro hasičskou techniku.
Dále jsou kulturní a obdobné akce pořádány v bývalém pískovcovém lomu „Ve Skále“, který je
majetkem obce a který byl v roce 2013 revitalizován v rámci projektu „Cesta k lidem“ z Programu
rozvoje venkova a prostředků spolku OSPV. Dále tento spolek pořádá kulturní a obdobné akce
v prostorech (rodinný dům), které jsou soukromým vlastnictvím jeho členů.
V obci se nenachází žádná budova, která by byla aktuálně vhodná pro pořádání kulturních akcí.

Společné zdobení vánočního stromu - 2015

Masopust - 2015
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Odpoledne s večerníčky - 12.9.2015

3 Východiska pro návrhovou část
3.1













S. W. O. T. analýza

Silné stránky obce
klidná obec s výhodnou geografickou
polohou vzhledem k blízkosti Prahy
vesnický ráz obce (bez výstavby „satelitů“)
nízká míra nezaměstnanosti – ochota
pracovní síly dojíždět za prací
vysoký podíl ekonomicky aktivních
obyvatel
rekonstrukce domů – přibývá mladých
rodin s malými dětmi
migrace obyvatel zlepšuje věkovou a
vzdělaností strukturu obyvatel obce
existence přirozeného regionálního centra –
Český Brod
dostatečná síť dopravní infrastruktury
existence železničního koridoru a
navazující PID
budování nových místních komunikací
sportoviště pro občany doplněné o dětské
hřiště
síť značených tras pro pěší turistiku a
cykloturistiku

 existence územního plánu obce
 základní služby v obci (obchod se
smíšeným zbožím, malý hostinec)

















 nezadluženost obce



 pořádání kulturních a společenských akcí –
zvyšování zájmu občanů o dění v obci



 informovanost obyvatel



Slabé stránky obce
absence vodovodu v cca 1/3 obce
problematická dostupnost současného
zdroje pitné vody
chybějící splašková kanalizace a ČOV
v obci
špatný stav komunikací – krajské, místní
(část chybí)
chybějící chodníky a veřejného osvětlení
v části obce
vyčerpaná kapacita stožárové trafostanice
přetíženost obecních komunikací způsobená
narůstajícím počtem automobilů
nedostatek pracovních příležitostí
úpadek poskytovaných služeb
nekoncepční přístup rozvoje obce –
zejména infrastruktury
zanedbaná veřejná prostranství v části obce
chybějící vnitřní prostory pro volnočasové a
sociální aktivity občanů
nedostatečná nabídka aktivit pro děti a
mládež
absence systému vzdělávání občanů
denní dojížďka ekonomicky aktivního
obyvatelstva za prací
nedostatečné propojení nabídky a poptávky
služeb na místní úrovni
nedostatečná komunikace včetně zpětné
vazby mezi obcí a obyvateli
potlačená rekreační funkce lesa v regionu
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Příležitosti
zvýšit možnosti využívání dotačních
programů
udržet zájem mladých rodin s dětmi o
bydlení a o aktivní život v obci
aktivovat větší zájem občanů o veřejné dění
v obci
zapojení občanů do pořádání kulturních a
společenských akcí, s cílem zlepšení vztahů
mezi lidmi, využití jejich zájmu o dění v
obci a pracovního potenciálu
zachovat nezadluženost obce, hospodaření
s přebytkem za cenu omezení velkých
investičních akcí
udržet a zvýšit intenzitu rozvoje
infrastruktury v obci
získat komunikací s občany zpětnou vazbu a
využít ji v plánování rozvoje obce

OBEC VRÁTKOV














Rizika a hrozby
ohrožení přístupu ke zdroji pitné vody
(zastaralá přečerpávací stanice v objektu
soukromého vlastníka)
zajištění předškolní a školní péče (v
důsledku nárůstu počtu dětí předškolního a
školního věku upřednostňování příjímání
dětí do školek a škol s trvalým pobytem
v místě zařízení)
zadluženost obce při
financování/spolufinancování velkých
investičních akcí (kanalizace a ČOV)
nejistota při získávání finančních
prostředků/dotací
narůstající administrativa, časté změny
v legislativě
nemožnost eliminovat možné hrozby
v katastru obce (skládka v bývalé cihelně,
nejasné využití bývalého vojenského
areálu, sociálně vyloučená lokalita – camp)
uzavřenost obce vůči názorům a nápadům
občanů
migrace občanů, zejména mladých lidí za
prací

4 Návrhová část
4.1

Strategická vize

Vrátkov, obec ve venkovské krajině jako místo vhodné pro kvalitní život obyvatel všech
věkových skupin. Obec plnící očekávané funkce a povinnosti pro obyvatele, jejíž hlavní prioritou je
zajistit pro ně spektrum základních služeb. Obec s fungující infrastrukturou (vodovod, ČOV,
komunikace, trafostanice), obec pečující o krajinu (péče o veřejná prostranství, parkové úpravy,
odpadové hospodářství), obec s dostupnými občanskými službami nejen v Českém Brodě a okolí,
ale i v obci samotné (obchod, podpora rodin s dětmi, podpora občanů v momentální sociální krizi,
informovanost občanů), obec s bohatým kulturně společenským životem (odpovídající interiérové
prostory pro setkávání občanů, pro pořádání kulturních/zájmových/vzdělávacích a sportovních
akcí), obec bezpečná (chodníky, veřejné osvětlení, zachování kruhového objezdu, kamerový
systém), obec vážící si svého kulturně historické dědictví.
Koncept prostorového rozvoje je řešen samostatně platným územním plánem.
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Rozvojové cíle

Technická infrastruktura
Strategický plán je v oblasti technické infrastruktury zaměřen zejména na investice cílené na
zajištění základních podmínek života v obci, a to dostupnost pitné vody a investice řešící likvidaci
odpadních vod dle požadovaných standardů. Dále je v této kategorii plánováno investovat do
výstavby chodníků s cílem zvýšit bezpečnost silničního provozu v nejfrekventovanějších částech
obce.
Občanská vybavenost
Tato část plánování investic směřuje zejména k budování zázemí pro kulturní, společenské a
obdobné aktivity občanů, neboť takováto zázemí v obci dlouhodobě chybí.
Životní prostředí
Oblast, do které je plánováno investovat za účelem péče o životní prostředí, je soustředěna na
pokračující úpravy veřejných prostranství tak, aby reprezentovaly obec jako místo, které je trvale a
systematicky upravováno.
Neinvestiční plány
Trvalá podpora pořádání a samotná organizace hojně navštěvovaných kulturních,
společenských a sportovních akcí, které mají již tradici (např. společné zdobení vánočního stromu,
pálení čarodějnic, dětské dny, oslava masopustu, setkávání žen v knihovně, silvestrovské sportovní
turnaje (hokej, šipky) aj). Plánem na následující období je udržení stejné intenzity a kvality
pořádání akcí a vytváření podmínek pro pořádání dalších akcí (např. přednášky nejen pro seniory),
které by prohlubovali zájem občanů a zapojení se do dění v obci.
Udržení a rozvoj aktuálně nastavené sociální politiky zaměřené na podporu mladých rodin
s dětmi a podporu spoluobčanů v momentální sociálně materiální krizi. U mladých rodin se jedná
zejména o poskytování drobné věcné podpory v podobě kolekcí k Vánocům, věcných darů na
začátku nebo konci školního roku a dárků v podobě cen a odměn rozdělovaných při pořádání dnů
pro děti, společných zdobení vánočního stromu aj.
U spoluobčanů v momentální sociálně materiální krizi se jedná zejména o zajištění jejich
základních individuálních materiálních potřeb s ohledem na konkrétní znalost a vhled do jejich
tíživé situace, a to nad rámec pomoci stanovené příslušnými zákony. Tato pomoc je zaměřena na
občany obce, u kterých je zřejmé, že se o ně nemůže postarat jejich rodina a nejbližší okolí a je jim
zajištěna základní materiální podpora pro zlepšení jejich situace tj. např. zajištění nákupu části
topiv, zajištění nákupu části stravy.
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Databáze projektů

Projektová karta č. 1
Název projektu
Žadatel/nositel projektu

Vybudování kanalizace a ČOV
Obec Vrátkov

Odpovědná osoba
Zařazení projektu do SP

Technická infrastruktura

Partneři projektu
Popis projektu (cíle,
aktivity, výstupy)

Připravenost projektu

Celkové náklady
Roky předpokládané
realizace
Možnost získání dotace

Výstavba tlakové splaškové kanalizace a ČOV v katastru obce.
Investiční záměr

Ne

Projektová dokumentace

Ano

Doklady dle stavebního
zákona
Majetkové vztahy
k nemovitostem a pozemkům

Částečně
Vlastník obec,
Smlouvy o s vlastníky pozemků, kde bude prováděna stavba.

40 mil. Kč
2016 - 2025
Středočeský kraj, MZe,
MŽP, MMR,

Projektová karta č. 2
Název projektu
Žadatel/nositel projektu

Rekonstrukce „garáže pro hasičskou techniku“.
Obec Vrátkov

Odpovědná osoba
Zařazení projektu do SP

Občanská vybavenost

Partneři projektu
Popis projektu (cíle,
aktivity, výstupy)

V obci není žádná budova, která by byla vhodná pro pořádání kulturních. Cílem projektu je
rekonstrukce „garáže pro hasičskou techniku“, která je součástí budovy obecního úřadu a
hospody, aby mohla být efektivněji využívána pro konání společenských akcí.
Investiční záměr
Projektová dokumentace

Připravenost projektu

Celkové náklady
Roky předpokládané
realizace
Možnost získání dotace

Doklady dle stavebního
zákona
Majetkové vztahy
k nemovitostem a pozemkům

Ne
Ano
Ne
Vlastník obec

300 tis. Kč
2016-2017
Středočeský kraj, MZe,
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Projektová karta č. 3
Název projektu
Žadatel/nositel projektu

Parková úprava v okolí památníku padlým v 1. světové válce
Obec Vrátkov

Odpovědná osoba
Zařazení projektu do SP

Životní prostředí

Partneři projektu
Popis projektu (cíle,
aktivity, výstupy)

Připravenost projektu

Celkové náklady
Roky předpokládané
realizace
Možnost získání dotace

Dokončení úprav okolí památníku padlým, navážka zeminy, zatravnění, osazení informační
tabule.
Investiční záměr

Ne

Projektová dokumentace

Ne

Doklady dle stavebního
zákona
Majetkové vztahy
k nemovitostem a pozemkům

Ne
Vlastník obec

70 tis. Kč
2017

Projektová karta č. 4
Název projektu
Žadatel/nositel projektu

Hledání zdroje pitné vody
Obec Vrátkov

Odpovědná osoba
Zařazení projektu do SP

Technická infrastruktura

Partneři projektu
Popis projektu (cíle,
aktivity, výstupy)

Zajištění základní potřeby pro život v obci, získání nového zdroje pitné vody ve vlastnictví
obce namísto současného zdroje v katastru Českého Brodu, přiváděného do obce přes
zastaralou poruchovou přečerpávací stanici umístěnou v areálu soukromé společnosti.

Připravenost projektu

Investiční záměr
Projektová
dokumentace
Doklady dle
stavebního zákona
Majetkové vztahy
k nemovitostem a
pozemkům

Celkové náklady
Roky předpokládané
realizace
Možnost získání dotace

Ne
Ne
Ne
Ne

1,5 mil. Kč
2017-2018
Středočeský kraj, MŽP,
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Projektová karta č. 5
Název projektu
Žadatel/nositel projektu

Dostavba vodovodu ve zbývající části obce
Obec Vrátkov

Odpovědná osoba
Zařazení projektu do SP

Technická infrastruktura

Partneři projektu
Popis projektu (cíle,
aktivity, výstupy)

Zajištění základní kvality bydlení dobudování obecního vodovodu pro cca 1/3 obce
(zbývající část), kde jsou obyvatelé odkázáni na vlastní studně s problémovou kvalitou a
kapacitou vody, případně na vodu balenou.

Připravenost projektu

Investiční záměr
Projektová
dokumentace
Doklady dle
stavebního zákona
Majetkové vztahy
k nemovitostem a
pozemkům

Celkové náklady
Roky předpokládané
realizace
Možnost získání dotace

Ne
Ne
Ne
Vlastník obec

700 tis. Kč
2018

Projektová karta č. 6
Název projektu
Žadatel/nositel projektu

Výstavba chodníku – od bývalého obchodu ke kruhovému objezdu
Obec Vrátkov

Odpovědná osoba
Zařazení projektu do SP

Technická infrastruktura

Partneři projektu
Popis projektu (cíle,
aktivity, výstupy)

Připravenost projektu

Celkové náklady
Roky předpokládané
realizace
Možnost získání dotace

Výstavba chodníku od bývalého obchodu ke kruhovému objezdu včetně související
infrastruktury, tj. osvětlení, případně oprava dešťové kanalizace. Cílem je zajistit větší
bezpečnost na nejfrekventovanější komunikaci v obci.
Investiční záměr

Ne

Projektová dokumentace

Ne

Doklady dle stavebního
zákona
Majetkové vztahy
k nemovitostem a pozemkům

Ne
Vlastník obec

300 tis. Kč
2018 - 2019
Středočeský kraj, MZe,
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Projektová karta č. 7
Název projektu
Žadatel/nositel projektu

Úprava veřejného prostranství u autobusové zastávky
Obec Vrátkov

Odpovědná osoba
Zařazení projektu do SP

Životní prostředí

Partneři projektu
Popis projektu (cíle,
aktivity, výstupy)

Připravenost projektu

Celkové náklady
Roky předpokládané
realizace
Možnost získání dotace

Ve spolupráci s architektem provedení úprav, tj. veřejné zeleně a zázemí pro relaxaci
občanů v „parku“ u autobusové zastávky, včetně rekonstrukce současného nevyhovujícího
„chodníku“.
Investiční záměr

Ne

Projektová dokumentace

Ne

Doklady dle stavebního
zákona
Majetkové vztahy
k nemovitostem a pozemkům

Ne
Vlastník obec

200 tis. Kč
2019
Středočeský kraj, MZe,

Projektová karta č. 8
Název projektu
Žadatel/nositel projektu

Výstavba chodníku - od autobusové zastávky k areálu pily
Obec Vrátkov

Odpovědná osoba
Zařazení projektu do SP

Technická infrastruktura

Partneři projektu
Popis projektu (cíle,
aktivity, výstupy)

Připravenost projektu

Celkové náklady
Roky předpokládané
realizace
Možnost získání dotace

Výstavba chodníku od autobusové zastávky k areálu pily. Cílem je zajistit větší bezpečnost
občanů, nejen těch, kteří chodí na autobusovou zastávku, ale všech, kteří se pohybují v této
části obce, kde je největší frekvence automobilové dopravy.
Investiční záměr

Ne

Projektová dokumentace

Ne

Doklady dle stavebního
zákona
Majetkové vztahy
k nemovitostem a pozemkům

Ne
Vlastník obec

250 tis. Kč
2018 - 2019
Středočeský kraj, MZe,
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Projektová karta č. 9
Název projektu
Žadatel/nositel projektu

Vybudování zasedací místnosti z půdních prostor OÚ.
Obec Vrátkov

Odpovědná osoba
Zařazení projektu do SP

Občanská vybavenost

Partneři projektu
Popis projektu (cíle,
aktivity, výstupy)

Vybudováním zasedací místnosti z půdních prostor OÚ by obec získala důstojné prostředí
pro střetávání občanů například při veřejných zasedáních zastupitelstva obce, případně při
menších kulturně společenských setkáních (MDŽ, dětské divadlo, aj.).
Investiční záměr
Projektová dokumentace

Připravenost projektu

Celkové náklady
Roky předpokládané
realizace
Možnost získání dotace

Doklady dle stavebního
zákona
Majetkové vztahy
k nemovitostem a pozemkům

Ne
Ne
Ne
Vlastník obec

500 tis. Kč
2020-2021
Středočeský kraj,

Projektová karta č. 12
Název projektu
Žadatel/nositel projektu

Podpora a organizace pořádání kulturních, společenský a sportovních akcí
Obec Vrátkov

Odpovědná osoba
Zařazení projektu do SP

Neinvestiční plán

Partneři projektu

Popis projektu (cíle,
aktivity, výstupy)

Celkové náklady
Roky předpokládané
realizace
Možnost získání dotace

Udržení stejné intenzity a kvality pořádání stávajících akcí (zdobení vánočního stromu,
pálení čarodějnic, dětské dny, oslava masopustu, setkávání žen, silvestrovské sportovní
turnaje) a vytváření podmínek pro pořádání dalších akcí (např. přednášky nejen pro
seniory), které by prohlubovali zájem občanů a zapojení se do dění v obci.
180 tis. Kč
2016 - 2021
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Projektová karta č. 13
Název projektu
Žadatel/nositel projektu

Podpora mladých rodin s dětmi
Obec Vrátkov

Odpovědná osoba
Zařazení projektu do SP

Neinvestiční plán

Partneři projektu

Popis projektu (cíle,
aktivity, výstupy)

Celkové náklady
Roky předpokládané
realizace
Možnost získání dotace

Udržení a rozvoj aktuálně nastavené podpory mladých rodin. Zejména poskytování drobné
věcné podpory v podobě kolekcí k Vánocům, věcných darů na začátku nebo konci
školního roku a dárků v podobě cen, odměn a občerstvení rozdělovaných při pořádání dnů
pro děti, společných zdobení vánočního stromu a obdobných akci.
120 tis. Kč
2016 - 2021

Projektová karta č. 14
Název projektu
Žadatel/nositel projektu

Podpora spoluobčanů v momentální sociálně materiální krizi
Obec Vrátkov

Odpovědná osoba
Zařazení projektu do SP

Neinvestiční plán

Partneři projektu

Popis projektu (cíle,
aktivity, výstupy)

Celkové náklady
Roky předpokládané
realizace
Možnost získání dotace

Jde zejména o zajištění základních materiálních potřeb s ohledem na konkrétní znalost
tíživé situace. Tato pomoc je zaměřena na občany, u kterých je zřejmé, že se o ně nemůže
postarat jejich rodina a nejbližší okolí a je jim zajištěna základní materiální podpora pro
zlepšení jejich situace tj. např. zajištění nákupu části topiv, zajištění nákupu části stravy.
120 tis. Kč
2016 - 2021
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