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1. Úvod
Strategický rozvojový plán obce Bdeněves je základním programovacím a koncepčním
dokumentem, prostřednictvím něhož obec plánuje realizaci svých budoucích aktivit v oblasti
rozvoje. Aktivity jsou plánovány v horizontu deseti let.
K Strategickému rozvojovému plánu obce bude přihlíženo při plánování investic
a sestavování rozpočtu obce. Umožní tak naplňovat vizi obce a přispěje k vylepšení
koordinace plánovaných aktivit v obci.
Účel a význam plánu rozvoje:
Hlavním účelem je poskytnout nástroj pro řízení rozvoje obce. To znamená vytvořit
harmonogram akcí, systém monitorovacích ukazatelů a navrhnout strukturu financování tak,
aby byla zajištěna co nejvyšší míra transparentnosti při řízení rozvoje území.
Plán rozvoje je tedy dokumentem, jehož účelem je řádně a jednoznačně informovat veškeré
subjekty (občany i firmy) o záměrech zastupitelstva ohledně směrování budoucího vývoje
a ve spolupráci s nimi stanovit dobrovolně závazné mantinely rozvoje, které zabrání
schvalování náhodných a nekoncepčních akcí, čímž se sníží nejen manažerské riziko
současného a budoucího zastupitelstva, ale i všech ostatních subjektů, kteří plánují jakoukoliv
činnost v zájmovém území obce.
Dále je plán rozvoje vhodnou pomůckou při řízení financí a rozpočtu obce, která umožňuje
snadnější přístup k dotačním zdrojům, protože žadateli o dotaci umožňuje poukázat, že při
realizaci investiční (neinvestiční) akce se nejedná o nahodilou činnost, ale o akci, která je
součástí koncepčního rozvoje obce.
Strategický rozvojový plán obce Bdeněves by se měl stát otevřeným dokumentem, který bude
reagovat na aktuální situaci jak v obci, tak ve společnosti. Zastupitelstvo by mělo tento plán
alespoň jednou do roka revidovat a aktualizovat.
Obec si stanovila svoje základní priority:
Priorita č. 1 – Technická infrastruktura obce
Priorita č. 2 – Občanská vybavenost
Priorita č. 3 – Pitná voda
Priorita č. 4 – Pořízení techniky
Priorita č. 5 – Revitalizace veřejného prostranství
Priorita č. 6 – Místní komunikace a navýšení bezpečnosti
Priorita č. 7 – Územní plán
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2. Charakteristika obce
2.1. Základní údaje
Bdeněves je starou obcí zmíněnou již r. 1197 v listinách kladrubského kláštera. Rozkládá se v
malebné krajině při řece Mži pod přehradou Hracholusky a zříceninou Buben. Na návsi se
dochovaly domy lidové architektury, jimž dominuje kaple sv. Floriána a revitalizovaný park.
Bdeněvsí procházela větev slavné Norimberské cesty a dnes tudy vede cyklotrasa do Paříže.
V posledních letech se obec značně rozrůstá a rozvíjí. Je členem Mikroregionu Touškovsko a
patří do zájmového území MAS Radbuza z.s.. Doménou obce je pestrý život, který
symbolizují četné kulturně-společenské aktivity, dobrá součinnost s místními spolky i
veřejností a svědomitá práce obce.
Kontaktní informace obce:
Název:

Obec Bdeněves

Adresa:

Bdeněves 49, 330 32 Kozolupy

IČO:

00573001

Právní forma:

801 - Obec

OKEČ:

751100 - Všeobecné činnosti veřejné správy

Datum vzniku:

30.11.1990

Základní územní jednotka:

566756 - Bdeněves

Okres:

CZ0325 – Plzeň – sever

Statutární zástupce:

Ing. Bc. Petr Chleborád, starosta obce
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Základní statistické údaje:
Počet obyvatel k 1. 1. 2018:

666

Pošta:

NE (Kozolupy)

Mateřská škola:

NE

Knihovna:

NE

Plynovod:

ANO

Kanalizace včetně ČOV:

ANO (společně s obcí Kozolupy a městem Touškov)

Veřejný vodovod:

ANO

Sbor dobrovolných hasičů:

ANO

Stavební úřad:

Městský úřad Město Touškov – Stavební úřad

Finanční úřad:

Územní pracoviště Plzeň-sever

Úřad Práce:

Úřad práce – Kontaktní pracoviště Plzeň – Bory

Živnostenský úřad:

MÚ Nýřany – Obecní živnostenský úřad

Pověřená obec:

Město Touškov

ORP:

Město Nýřany

Zpracovatel strategického dokumentu
Jakub Malík
IČO: 05672961
Nádražní 139, 252 46 Vrané nad Vltavou

a

Ing. Bc. Petr Chleborád, starosta obce Bdeněves
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Obyvatelstvo:
V obci v současnosti žije (k 1. 1. 2018) 666 obyvatel. Obyvatelstvo v obci se skládá ze 123
dětí a 543 mladistvých či dospělých. Od roku 1991, kdy počet obyvatel byl kolem 413 lidí,
v obci byl zaznamenán výrazný nárůst obyvatel.

Demografický údaj obce k 1. 1. 2018
[HODNOTA]
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Vývojová tabulka obyvatel v letech 2000–2018:
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Graf vývoje počtu obyvatel od roku 2000:
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Vzhledem k velikosti obce je viditelný nárůst obyvatel dobrým ukazatelem její kvality.
Vzhledem k dostupnosti základní občanské vybavenosti v obci se dá předpokládat, že tento
trend nárůstu počtu obyvatel přetrvá. Obecní zastupitelstvo se nadále snaží zkvalitňovat život
v obci.
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2.2. Popis obce a jejího okolí
Obec Bdeněves leží v jižní části okresu Plzeň-sever. Vzdálenost obce od centra okresního
města Plzně je 11 km směrem na západ. 2 km Severně od obce leží Město Touškov a 9 km
směrem na jih se nachází město Nýřany. Položení obce v blízkosti okresního města Plzně a
dalších měst je vhodným řešením pro obyvatele obce, kteří chtějí žít v klidné lokalitě a být
v dostupnosti plně rozvinuté občanské vybavenosti.

Katastrálním územím obce protéká řeka Mže, která je zdrojovým tokem řeky Berounky.
Vzhledem k přítomnosti řeky Mže je obec v povodňovém území a má zpracovaný digitální
povodňový plán: https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/bdeneves/
Druhy pozemků (ha)
31.12.2016

31.12.2017

Zemědělská
půda

385,25

385,21

Orná půda

332,62

Zahrada
Trvalý travní
porost
Ovocný sad

31.12.2016
Nezemědělská
půda

31.12.2017

91,02

91,02

332,58 Lesní pozemek

22,84

22,84

19,89

19,88 Vodní plocha

10,56

10,56

27,52

27,52

9,74

9,78

47,89

47,89

476,28

476,28

5,22

Zastavěná plocha
a nádvoří

5,22 Ostatní plocha
Celková výměra

Druhy pozemků na katastrálním území obce Bdeněves, porovnání konce roku 2017 s rokem
2016.
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Poměr pozemků v obci k roku 2017, na katastrálním území obce Bdeněves.

Poměr zemědělské a nezemědělské půdy k
roku 2016
19%

81%

Zemědělská půda 385,25 ha

Nezemědělská půda 91,02 ha

Poměr všech druhů pozemků v obci k roku
2016
10%
2%
2%
1%

5%

6%
[HODNOTA]
[HODNOTA]

Orná půda
Ovocný sad
Zastavěná plocha a nádvoří

Zahrada
Lesní pozemek
Ostatní plocha

Trvalý travní porost
Vodní plocha
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Historie obce Bdeněves
Bdeněves, která je velmi starou obcí, rozkládá se při řece Mži v území kotliny táhnoucí se od
hradu Buben až za město Plzeň. Geologicky vzniklo toto území v době diluviální, vyznačuje
se mocnými ložisky cihlářské hlíny, naplavenin z písku, štěrku a úrodné prsti.
Jméno obce prodělalo průběhem dějinného vývoje značné změny. První zápisy z roku 1197
hovoří o dědickém majetku Bdenewizi, roku 1239 Bdenedisi, roku 1522 Běnoves, v roce
1558 ves Bieňowes a v letech 1788 až 1838 se v důsledku dovršené germanizace objevuje
název Wenuschen. Jméno Bdeněves, jež je dnes jménem úředním, je odvozeno od osobního
jména Bděn. V době, kdy se říkalo česky Běňoves, tj. v 16 a 17. století, byla vesnice
poněmčena a místní jméno, kromě hláskových změn, dostalo v němčině analogickou
koncovku – en, podle německých místních jmen.
Poprvé v historii uvádí se jméno naší obce v listinách kláštera Kladrubského. Území kolem
Kladrub, bylo probožství kladrubské, statky kolem Přeštic tvořily probožstva přeštické a
největším a zároveň nejvýnosnějším ze všech bylo probožství touškovské, k němuž v roce
1239 náležely městys Touškov s tržištěm Čeminy, ves Bdeněves, Doubrava a Vlkýš, proto se
v dalších zápisech i listinných dokladech nečte nikde o těchto místech jako o samostatných,
nýbrž hovoří se vždy o panství nebo o probožství Touškovském.
V době válek husitských, byl klášter Kladrubský odevzdán Petru Zmrzlíkovi ze Svojšína, opat
Martin chtěje probožství touškovské zachránit, zastavil panství roku 1422 panu Vilémovi z
Litic. Tím však Touškov zachráněn nebyl, protože když roku 1424 odtáhl Žižka s nepořízenou
od Plzně, začala vojska Žižkova pustošit okolí a přitáhla také k Touškovu, město zpustošila a
vypálila. Stejný osud postihl i obec Bdeněves a ostatní okolní obce.
Roku 1555 koupil celé panství Šebestián Markvart z Hrádku a na Nekmíři, purkrabí
karlštejnské. Po něm pak byl pánem panství jeho syn Krištof Markvart z Hrádku a na Bělé.
Rod Markvartů vládl v Touškově až do roku 1622, kdy jeho poslední pán Diviš Markvart
Hrádku a na Bělé se zúčastnil českého povstání a byl roku 1622 odsouzen ke ztrátě dvou
třetin svého jmění, které bylo prodáno rytíři Vilému Vřesovci z Vřesnic, ale roku 1652 bylo
rozhodnuto, že panství touškovské připadne zpět ve prospěch kláštera kladrubského.
Velmi neblaze působily na Bdeněves i okolí události války třicetileté (1618-1648), kdy
žoldácká vojska několikráte táhla naším krajem, zemi pustošila, vypalovala, vykrádala obce,
lidé opouštěli sídliště. Do zpustlých obcí se začali stěhovat noví obyvatelé asi roku 1695, z
nichž značnou část byli Němci. Rušením klášterů, které se nezabývaly vyučováním mládeže,
dostává obec Bdeněves nového majitele. Stalo se tak za císaře Josefa II. (1780-1790)
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V roce 1838 bylo v Bdeněvsi 55 domů, obyvatel 208, jeden vrchnostenský dům, jeden ovčín,
jeden mlýn s pilou a jedna hospoda. Roku 1848 se uvádí jako majitel Fridrich Karl
Schonborn.
V Ottově naučném slovníku se uvádí následující názvy obce, jak procházela svým vývojem:
Věnoves, Běnoves, Venušna, Venuší, Wenuschen, ves v Čechách, hejtmanství Stříbro, okres a
fara Touškov, 63 domů, 18 obyvatel Čechů, 387 obyvatel Němců, škola, poplužní dvůr, 2
cihelny, mlýn s pilou, ves poněmčena koncem 18 století.

Kaplička sv. Floriána
Obec byla ve druhé světové válce osvobozena americkou armádou, po válce byly zdejší
němci odsunuti a obec byla nově osídlena. Byla postavena vodní přehrada Hracholusky na
řece Mži. V následujících letech představovala obec klasický typ venkova s převahou
zemědělské výroby. Postupně rostl počet obyvatel. Proběhla výstavba mlýna s vodní
elektrárnou, která pomáhala obec zásobit elektřinou. Při toku řeky Mže vznikla chatová osada
Čertovka, která je dodnes aktivním místem rekreace a odpočinku. V roce 1990 došlo
k oddělení od obce Kozolupy a Bdeněves se tak opět po letech stává autonomním územně
samosprávným celkem s vlastním obecním úřadem. V porevolučním období vznikly
v katastru obce nové lokality, a s tím souvisí nárůst počtu obyvatel.
V roce 1978 byly v obci značné povodně způsobené rozlivem potoka Myslinka po
dlouhotrvajících přívalových deštích. Další větší povodně postihly obec z vodního toku řeky
Mže a to v roce 2002 a v roce 2011. V posledních letech proběhla rekonstrukce řady obecních
objektů, zeleně a místních komunikací.
Dokud nebyla vybudována dálnice D5, procházela obcí významná dopravní tepna Praha –
Norimberk. Obcí také prochází zmodernizovaná železniční trať Praha-Cheb a panevropská
cyklostezka E37 vedoucí až do Paříže.
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2.3. Komunitní život v obci
Obec Bdeněves se snaží aktivně pořádat různé akce ve spolupráci s místními organizacemi.
Tyto tradice jsou velmi důležité, protože napomáhají k dobrým vazbám mezi občany obce.
Mezi stěžejní akce patří stavění máje a pálení čarodějnic, oblíbená akce je Dětský den,
hasičský bál, obecní oslavy Den s obcí, mezi další tradiční společenské akce patří adventní
rozsvěcení vánočního stromu, mikulášské promítání či besídka a silvestrovský táborák s
ohňostrojem. Na štědrý den je zpřístupněna kaple, kde je k dispozici Betlémské světlo.
Dále probíhají velkolepé operní koncerty, například obec uspořádala za účasti členů
Národního divadla a Státní opery Praha koncert AVE Maria, který proběhl 20. Prosince 2017
v kostele Město Touškov, kde jsme zaznamenali veliký zájem a pozitivní ohlasy veřejnosti.
Další novodobou akcí první svého druhu je sportovní závod „Vyskoč z gauče a běž“, nebo
v případě příznivého počasí zimní bruslení na zdejším jezírku.
Dále spolu s mikroregionem Touškovsko proběhl již třetí festival Rockové léto na Mži a druhý
ročník regionální „bojovky“ Poznej svůj Mikroregion.

Dětský den
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Den s obcí Bdeněves

Obec má informace a fotografie z akcí dostupný na internetových stránkách.
http://www.bdeneves.cz
14
Obec Bdeněves
Adresa: Bdeněves 49, 330 32 Kozolupy

Strategický rozvojový plán obce Bdeněves

2.4. Infrastruktura obce
Kanalizace a čistička odpadních vod (ČOV):
V obci byla v roce 2002 vybudovaná páteřní stoka splaškové kanalizace z potrubí PVC DN
300,400 v délce 0,824 km svedená na čerpací stanici na východní straně obce u potoka
Myslinka. Odtud jsou odpadní vody čerpány výtlačným potrubím PVC DN 80 délky 0,665
km do kanalizačního systému obce Kozolupy a pak dále přečerpávány na společnou ČOV
Města Touškova. V roce 2003 byla zahájena dostavba navazující splaškové sítě z potrubí
PVC DN 250 délky 1,383 km a DN 300 délky 1,407 km. Součástí této kanalizace je i malá
čerpací stanice s výtlakem PVC DN 50 délky 0,05 km.
Dešťová kanalizace ve správě obce, používá systému příkopů, struh a propustků do místní
vodoteče.
Veřejný vodovod:
V současné době má obec vybudován veřejný vodovod, skoro po celé své délce, který slouží
pro dodávku pitné vody.
Vodovod provozuje VODÁRNA PLZEŇ a.s. Zdrojem vodovodu je lokalita mezi obcemi
Kozolupy a Město Touškov. Zdrojem je jímací studna. U vodního zdroje se nachází úpravna
vody a čerpací stanice. Rozvod po obci je z PVC DN 90,110 – 5,113 km, z období 19941996, v dobrém stavu. Někteří obyvatelé a všichni rekreanti jsou zásobeni z vlastních
domovních studní.
Místní komunikace:
Na území obce leží silnice II/605 (spojující hlavní město Prahu s Německem), která obec
spojuje s okresním městem Plzní. Obec má rozsáhlou síť místních komunikací. Ty jsou
kompletně, tj. včetně zařazení, dopravního značení, zimní údržby, technického stavu i
vlastnických poměrů, zmapovány v pasportu místních komunikací, který obec v roce 2018
zpracovala. Obsluhu zastavěného území v jádru obce zajišťují místní obslužné komunikace a
účelové cesty.
V obci se nachází autobusová zastávka se spoji:


490660 (Město Tachov – Město Plzeň), autobus jezdí 17x v pracovních dnech, 1x
v sobotu a 2x v neděli.



460151 (Obec Pňovany – Obec Kozolupy), autobus jezdí 3x v pracovních dnech.



440333 (Město Plzeň – Obec Lesná), autobus jezdí 1x v sobotu.
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Obyvatelé obce Bdeněves mají velmi dobře vyřešenou dopravní obslužnost. Obyvatelé se
mohou dostat do okolních míst pomocí autobusových spoj. Pro dojíždění do vzdálenějších
míst pak poslouží vlakové spoje v Plzni, odkud je možné bez přestupu dojíždět i do hlavního
města Prahy.
Občanská vybavenost:
Na území obce se nenachází rozvinutá občanská vybavenost, protože je v těsné blízkosti
města Toušov, které svou vybaveností pokryje základní potřeby obyvatel obce Bdeněvse.
Přesto v obci působí pohostinství a obchod se smíšeným zbožím.
Obec ale podporuje činnost různých spolků a mezi ty nejvýznamnější patří Sbor
dobrovolných hasičů a Český svaz žen – Místní organizace Bdeněves.
Český svaz žen – Místní organizace Bdeněves
Český svaz žen má dlouhodobou tradici na celorepublikové úrovni a čítá téměř 17 000 členek.
Místní ženy se scházely mnohem dříve, než se staly oficiální místní organizací, a to již v
poválečném období. Od té doby společně pracovaly, pekly, vařily, vyráběly různé maličkosti
např. do tomboly na plesy a podobné kulturní akce. Oficiálně pak byla založena základní
organizace Bdeněves v roce 1969 tehdejší předsedkyní paní Prokůpkovou. V té době mělo
sdružení 45 členek. Postupně se okruh rozšířil až na cca 70 členek v osmdesátých letech. V
současnosti je ve spolku registrováno 18 místních žen. V roce 2009 byla předsedkyní zvolena
paní Pacovská.
Z aktivit v minulých letech lze zmínit např. kurzy šití, studené a teplé kuchyně, drhání apod..
Při oslavách MDŽ se konaly také módní přehlídky oděvů, které si ženy samy ušily. Dále ženy
pořádaly tradiční bál, který dnes nahradily hudební zábavy. Samozřejmostí jsou kulturní akce
jako poznávací výlety nebo zájezdy do divadla. Svaz má zastoupení také v kulturním výboru
obce a tak se podílí na většině společenských akcí jako je Dětský den či rozsvěcení vánočního
stromečku.
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Hasiči Bdeněves

V obci tradičně působí jak sdružení dobrovolných hasičů (SDH), tak výjezdová jednotka
požární ochrany zřizovaná obcí JPO 5.
Založení Sboru dobrovolných hasičů: rok 1878
Vznik Jednotky sboru dobrovolných hasičů: rok 1992
Sbor byl založen v roce 1878. V roce 1992, bylo mu přiděleno identifikační číslo pro SDH a
došlo k rozdělení na jednotku požární ochrany JPO 5 a sbor dobrovolných hasičů.
Z historie: v roce 1928 zakoupil místní farmář požární automobilovou stříkačku Škoda 154
R.A.Smekal. Tento veterán je dosud zachován v pojízdném stavu. Po II světové válce získal
sbor automobil Packard Six Estate Wagon r.v. 1939 z USA, který se bohužel nedochoval. V
roce 1973 byla postavena nová hasičská zbrojnice, dále získal sbor automobilovou stříkačku
16 Klöckner Deutz S 3000 r.v. 1941.
V současnosti je jednotka vybavena zásahovým vozidlem terénní OA Hyundai Galloper, a
cisternou Škody 706 RTHP. Jednotka je schopna pokrýt nepřetržité pohotovostní služby.
Sdružení má cca 30 členů a patří sem děti, ženy, i senioři.
Schopnost zásahu (ne pro všechny je jednotka v poplachovém plánu předurčena, ale je
schopna zásah v případě potřeby provést):
Likvidace požárů, zásah v silně zakouřených prostorách pomocí dýchací techniky,
Odvětrávání a osvětlování prostor, čerpání vody ze zatopených prostor, likvidace obtížného
hmyzu, odstranění překážek a padlých stromů, zásah ve výšce za pomocí lezecké techniky,
první pomoc, zajištění místa dopravní nehody a odstraňování následků dopravní nehody,
záchrana a vyhledávání osob a zvířat, evakuace osob, zajištění úniku a odstranění ropných
látek.
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Podnikatelské subjekty
V obci Bdeněves jsou také podnikatelské subjekty. K 31.12.2017 jsou to následovné:
Registrované
podniky

Podniky se
zjištěnou aktivitou

160

81

Zemědělství, lesnictví, rybářství

13

9

Průmysl celkem

22

12

Stavebnictví

20

11

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel

36

17

3

2

12

3

Informační a komunikační činnosti

2

2

Peněžnictví a pojišťovnictví

5

2

Činnosti v oblasti nemovitostí

4

1

14

9

Administrativní a podpůrné činnosti

8

4

Veřejná správa a obrana; povinné sociální
zabezpečení

2

1

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

3

2

13

6

Celkem

Doprava a skladování
Ubytování, stravování a pohostinství

Profesní, vědecké a technické činnosti

Ostatní činnosti
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2.5. Hospodářství obce
Zastupitelstvo obce se skládá z 9 členů a vedení obce zastává starosta spolu s jednou
místostarostkou.
Samospráva obce:
Vedení obce:
Starosta obce

Ing. Bc. Petr Chleborád

Místostarostka obce

Dana Šmídová

Zastupitelstvo obce:
Tomáš Myslivec
Ing. Radovan Rašpl
Ing. Josef Šmíd
Jiří Rajchelt
Milan Kerner
Radek Burda
Gabriela Mathejzíková
Kontrolní výbor obce:
Tomáš Myslivec

Předseda výboru

Ing. Radovan Rašpl
Pavel Trojan
Finanční výbor obce:
Ing. Josef Šmíd

Předseda výboru

Jiří Rajchelt
Milan Kerner

Obec zřizuje také sedmičlenný kulturní výbor, kde jsou zastoupeni zastupitelé obce, členové
místních spolků a kulturní nadšenci z řad veřejnosti.
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Vydané vyhlášky, nařízení a směrnice:

Číslo

Název OZV

Datum
schválení

Datum
účinnosti

1/1996

Zajištění čistoty, pořádku a klidu v obci

4/2011

Společný školský obvod zákl. školy

17.01.2011

17.01.2011

6/2011

Požární řád obce

12.09.2011

01.10.2011

1/2012

O místních poplatcích

05.03.2012

21.03.2012

1/2015

Stanovení systému shromažďování, sběru, .. TKO

22.06.2015

22.06.2015

2/2017

O nočním klidu

13.03.2017

28.03.2017

3/2017

O poplatku za komunální odpad

04.12.2017

01.01.2018

03.11.1996

Ostatní dokumenty jako interní předpisy, jednací řád či směrnice jsou k dispozici na obecním
úřadě.
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Soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU):
Monitoring hospodaření obcí je založen na sledování soustavy informativních a
monitorujících ukazatelů (SIMU) u jednotlivých obcí a jimi zřízených příspěvkových
organizací, přičemž za zásadní ukazatele jsou považovány ukazatel celkové likvidity a
ukazatel podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům. Výsledky obce Bdeněves za roky 2014–
2017 jsou následující:
Informační ukazatel

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Počet obyvatel obce

650

662

655

648

Příjem celkem (po
konsolidaci)

8.709.820 Kč

8.810.648 Kč

7.277.150 Kč

7.590.575 Kč

Úroky

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Uhrazené splátky
dluhopisů a půjčených
prostředků

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Dluhová služba
celkem

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Ukazatel Dluhové
služby

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Aktiva celkem

87.459.478 Kč

83.483.643 Kč

79.700.659 Kč

77.596.744 Kč

Cizí zdroje

838.445 Kč

463.343 Kč

391.755 Kč

694.086 Kč

Stav na bankovních
účtech celkem

8.925.082 Kč

9.220.081 Kč

6.668.245 Kč

7.672.617 Kč

Úvěry a komunální
dluhopisy

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

PNFV a ostatní dluhy

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Zadluženost celkem

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

8leté saldo

15.457.011 Kč

7.950.541 Kč

5.714.550 Kč

8.282.222 Kč

Oběžná aktiva

9.166.728 Kč

9.489.244 Kč

6.853.008 Kč

7.868.834 Kč

Krátkodobé závazky

838.445 Kč

463.343 Kč

391.755 Kč

694.086 Kč

Podíl cizích zdrojů k
celkovým aktivům

0,96 %

0,56 %

0,49 %

0,89 %

Celková likvidita

10.9

20.48

17.49

11.34

Podíl zadluženosti na
cizích zdrojích

Monitorující ukazatel
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SIMU se vypočítává z předložených finančních a účetních výkazů a vyhodnocuje výsledky
výpočtu. Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity je k 31.12. daného roku v intervalu <0; 1> a
zároveň podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší než 25 %, jsou osloveny dopisem
ministra financí a požádány o zdůvodnění tohoto stavu a o stanovisko zastupitelstva dané
obce.

V tomto ohledu obec splňuje podmínky finančního zdraví, protože k 31.12.2017 je ukazatel
likvidity 10.9 (výrazně nad <0; 1>) a podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům je 0,96 %
(výrazně pod akceptovatelných 25 %).

Finanční zdraví (rating) obce bylo také nezávisle vyhodnoceno společností CRIF – Czech
Credit Bureau, to klasifikací ve stupni B+, tj. ve druhém nejlepším stupni ze sedmi celkem, s
hodnocením "téměř bez rizika".
Obec Bdeněves tak převyšuje rámec srovnatelných subjektů. Ekonomické ukazatele prokazují
vynikající finanční stabilitu, která není výrazně ovlivněna okolním prostředím a horšími
ekonomickými podmínkami regionu.
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2.6. SWOT analýza
Analýza silných a slabých stránek je standardní metodou strategického řízení subjektu (firmy,
obce, neziskové organizace i sportovního klubu). Vychází z rozpoznání vnitřních slabých a
silných stránek (předností daného subjektu) i z pochopení vnějších příležitostí a hrozeb,
kterým musí v současné době i v nejbližší budoucnosti pravděpodobně čelit. Základní
myšlenka vychází z rozdělení vnitřních faktorů na silné a slabé stránky a z rozdělení vnějších
faktorů na příležitosti a hrozby. Tudíž i my jsme SWOT analýzu zvolili jako vhodnou metodu
k poznání kritických oblastí obce, které bude potřeba řešit.
Metoda má své opodstatnění z následujících důvodů:


je obecně známá, informace o situaci v organizaci členěné podle SWOT jsou jasné a
přehledné;



není příliš náročná na čas spojený se sběrem dat;



metoda se sice jeví jako příliš statická, ale v současných podmínkách obce (údaje, jež
jsou k dispozici) nebylo možné jinou analýzu použít.

Tato SWOT analýza byla sestavena na základě jednání zastupitelstva obce a veřejného mínění
obyvatel obce.
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Silné stránky

Priorita

Výhodná poloha – dobrá vzdálenost do Plzně

9,8

Nové chodníky, hřiště, zrekonstruovaný kulturní dům

8,9

Působení SDH, Českého svazu žen a aktivních dobrovolníků

8,7

Dobrá věková struktura, dostatek dětí (průměrný věk 39,6 let, 18 % dětí do 15 let)

8,4

Dobrá dopravní obslužnost (ve všední dny)

8,1

Obec není zadlužena

8,1

Velké množství společenských akcí, zaměření na všechny generace, podpora
kulturních tradic

8,0

Občanská vybavenost – v dosahu služby, ZŠ – MŠ, lékař, pečovatelské služby,

7,9

pošta, bankomat.
Nová výstavba, rostoucí počet obyvatel

7,6

Dostupnost rychlého internetu, aktivní webové stránky, dobrá komunikace s občany

7,6

Dostupná technická infrastruktura a služebnost – voda, kanalizace, plyn, elektřina,
místní komunikace, odpadové hospodářství, sběrný dvůr M. Touškov)

7,5

Příroda a krajina, lesy, řeka …

7,3

Dobře se tu žije, komunitní pospolitost

7,1

Úklid a údržba obce

7,0

Digitální povodňový plán, bezdrátový rozhlas

6,9

Procházející turistické a cyklotrasy, v dosahu vodní nádrž Hracholusky, zřícenina
Buben

6,4

Místní kamerový dohledový systém napojený na PČR

6,3

Partnerství na úrovni Mikroregionu Touškovsko a svazku obcí ČOV

6,1
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Slabé stránky

Priorita

Hraniční kapacita jednotné splaškové kanalizace, absence dešťové kanalizace
v nových lokalitách

8,2

Řada občanů není v obci hlášena což má dopad na rozpočtové určení daní

8,0

Kvalita pitné vody z vodovodního řadu

7,3

Problém s bezpečností dopravy (rychlost v obci, zastávky, dopravní značení)

7,2

Chybějící spojení s Městem Touškov pro pěší a cyklisty, chybějící lávka Dřevěňák

7,0

V zimním období zakouřená obec, zejména topením tuhými palivy, spalování
odpadu

7,0

Veliká zátěž z tranzitní dopravy

6,9

Černé skládky

6,9

Nízká schopnost samofinancování rozsáhlejších projektů

6,7

Časté psí výkaly na veřejných prostranstvích

6,6

Parkování v obci

6,2

Nedořešené majetkoprávní vztahy, zejména u komunikací, které nejsou ve
vlastnictví obce nebo nejsou zapsány v KN (dle pasportu)

6,1

Objekt čp. 69 ve velmi špatném stavebně-technickém stavu

6,1

Řada místních komunikací v nedobrém stavu

5,9

Zastaralé a nedostatečné veřejné osvětlení na průtahu II/605

5,9

Málo příležitostí k podnikání

5,6

Chybějící funkční byt, nebo alespoň obytných prostor pro nouzové využití

5,5

Problémy zeleného, resp. celkově bioodpadu

4,8
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Příležitosti

Priorita

Modernizace technologií a sítí vodovodů a kanalizací včetně ČOV – rozšíření
8,6
kapacit, řešení dešťové vody případně odlehčovacích komor nebo retenčních nádrží
Vybudovat lávku Dřevěňák přes řeku Mži

8,1

Úprava (změkčení) pitné vody

8,1

Propojit Bdeněves a Město Touskov bezpečnou trasou pro pěší a cyklisty

8,0

Podporovat tradiční venkov a mezigenerační bariéry

7,5

Obnova a zajištění techniky a vybavení pro jednotku požární ochrany

7,5

Oddechová zóna u řeky – jezírko v zálivu prostor pro sport a relaxaci.

7,5

Zatraktivnit vzhled obce na průtahu II/605

7,3

Zlepšování stavu místních komunikací (opravy)

6,8

Podporovat rekreační aktivity místních občanů (např. zelená zóna pro seniory)

6,8

Využít pohybu turistů směr Hracholusky a Buben nabídnout místní turistickou
atraktivitu

6,8

Zlepšování komunální techniky pro hezkou a čistou obec

6,8

Lepší sdílení společenských a sociálních témat, zlepšení zájmu o veřejné věci na
úrovni komunity

6,5

Zlepšit vzhled prostoru návsi před pivnicí

6,4

Aktualizovat územní plán

6,3

Zvýšit příjmy – využívat pro rozvoj obce co nejvíce financování z dotačních titulů
(příjmy na obyvatele pod průměrné)

6,2

Revitalizace a budování parků a zelených odpočinkových zón

6,1

Výstavba nových obytných lokalit – soukromí investoři

4,6

Lesní hospodářství

4,4
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Hrozby

Priorita

Místní hostinec málo rentabilní, malý zájem o provozování

8,0

Další nárůst tranzitní dopravy a s tím související zátěž a bezpečností rizika

7,7

Riziko nárůstu kriminality

7,4

Poruchy nebo selhání kanalizace, vodovodu

7,2

Rychlost vozidel v obci – absence opatření ke zklidnění dopravy (zejména příjezd
od Stříbra)

7,2

Lokalita Čertovka – skalní masiv

7,0

Nebezpečné autobusové zastávky, přechod pro chodce

7,0

Soukromí investoři nedodržují podmínky výstavby (předání sítí, komunikací apod.) 6,9
Živelné pohromy – zejména povodně a záplavy

6,7

Prodejna potravin málo rentabilní a ve špatném technickém stavu

6,7

Poruchy a nedostatečnost veřejného osvětlení podél II/605

6,4

Odliv mladých lidí z obce po ukončení studií

5,4

K tomu, aby se příležitosti mohly přeměnit do podoby cílů a jejich následné realizace je
potřeba získat co nejširší základnu občanů a k tomu zaměřit i činnost zastupitelů a ostatních
sdružení (spolků) v obci. K tomuto je potřeba především, a kromě jiného mít neustále na
paměti:


Přístup k novým poznatkům (zejména o grantech a dotacích, ale i nových zákonech
dalších předpisech, které ovlivňují práci zastupitelů a dění v obci), neustálé vzdělávání a
dotahování věcí do zdárného konce



Aktivní řízení, nebát se vystupovat rozhodně, pokud je to v zájmu VŠECH občanů obce



Převádění zbývajících rezerv



Upevňování povědomí o činnosti OÚ u občanů



Odpovědnost jednotlivců (zastupitelů a dalších osob, podílejících se na rozvoji obce)



Společenský život, kulturní a sportovní setkávání



Analýza stavu – hodnocení průběhu a stavu jednotlivých akcí
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3. Rozvojový plán – seznam projektů
Základní priority obce Bdeněves:
Priorita č. 1 – Technická infrastruktura obce
Priorita č. 2 – Občanská vybavenost
Priorita č. 3 – Pitná voda
Priorita č. 4 – Pořízení techniky
Priorita č. 5 – Revitalizace veřejného prostranství
Priorita č. 6 – Místní komunikace a navýšení bezpečnosti
Priorita č. 7 – Územní plán
Priority obce jsou sestaveny v horizontu 10 let (2018-2027). Obec počítá s doplňováním
priorit, do tohoto dokumentu, dle potřeby.

3.1. Priorita č. 1 – Technická infrastruktura obce
3.1.1. Splašková kanalizace a ČOV
Období realizace:

2023–2027

Popis projektu:

Modernizace a navýšení kapacity stávající splaškové kanalizace a
čističky odpadních vod.

Orientační výše
investice:

20.000.000,- Kč

Financování:

a) Z Operačního programu životního prostředí (OPŽP) +
spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá,
že dotace by měla být ve výši až 85 %.
b) Z fondu Ministerstva zemědělství + spolufinancování obce.
V současné chvíli se předpokládá, že dotace by měla být ve
výši až 90 %.
c) Z fondu plzeňského kraje + spolufinancování obce. V
současné chvíli se předpokládá, že dotace by měla být ve
výši až 90 %, ale je nutné počítat s nižší alokací.
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3.1.2. Dešťová kanalizace
Období realizace:

2023–2027

Popis projektu:

Opatření pro řešení dešťových vod, např. odvod, retenci či využití
dešťových vod v obci

Orientační výše
investice:

10.000.000,- Kč

Financování:

a) Z Operačního programu životního prostředí (OPŽP) +
spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá,
že dotace by měla být ve výši až 85 %.
b) Z fondu plzeňského kraje + spolufinancování obce. V
současné chvíli se předpokládá, že dotace by měla být ve
výši až 90 %, ale je nutné počítat s nižší alokací.

3.1.3. Veřejné osvětlení
Období realizace:

2018–2021

Popis projektu:

Oprava, rozšíření, modernizace veřejného osvětlení.

Orientační výše
investice:

2.000.000,- Kč

Financování:

a) Z národního programu Ministerstva průmyslu a obchodu
EFEKT + spolufinancování obce. V současné chvíli se
předpokládá, že dotace by měla být ve výši až 70 %.
b) Z fondu plzeňského kraje + spolufinancování obce. V
současné chvíli se předpokládá, že dotace by měla být ve
výši až 90 %, ale je nutné počítat s nižší alokací.
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3.2. Priorita č. 2 – Občanská vybavenost
3.2.1. Lávka přes řeku Mži
Období realizace:

2018–2021

Popis projektu:

Vybudování lávky přes řeku Mži – zvýšení bezpečnosti dopravy
pro pěší a cyklisty

Orientační výše
investice:

4.000.000,- Kč
a) Z fondu Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP) + spolufinancování obce. V současné chvíli se

Financování:

předpokládá, že dotace by měla být ve výši až 90 %.
b) Ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) +
spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá,
že dotace by měla být ve výši až 90 %.
c) Z fondu plzeňského kraje + spolufinancování obce. V
současné chvíli se předpokládá, že dotace by měla být ve
výši až 90 %, ale je nutné počítat s nižší alokací.
3.2.2. Cyklostezka
Období realizace:

2018–2021

Popis projektu:

Vybudování cyklostezky mezi obcí Bdeněves a Městem Toušov
zvýšení bezpečnosti dopravy pro pěší a cyklisty

Orientační výše
investice:

5.000.000,- Kč

Financování:

a) Z fondu Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP) + spolufinancování obce. V současné chvíli se
předpokládá, že dotace by měla být ve výši až 90 %.
b) Ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) +
spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá,
že dotace by měla být ve výši až 90 %.
c) Z fondu plzeňského kraje + spolufinancování obce. V
současné chvíli se předpokládá, že dotace by měla být ve
výši až 90 %, ale je nutné počítat s nižší alokací.
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3.2.3. Pasivní odpočinek
Období realizace:

Průběžně

Popis projektu:

Průběžné budování pasivních míst k odpočinku na území obce.

Orientační výše
investice:

1.000.000,- Kč

Financování:

a) Z fondu Ministerstva pro místní rozvoj + spolufinancování
obce. V současné chvíli se předpokládá, že dotace by měla
být ve výši až 50 %.
b) Z fondu plzeňského kraje + spolufinancování obce. V
současné chvíli se předpokládá, že dotace by měla být ve
výši až 90 %, ale je nutné počítat s nižší alokací.

3.2.4. Komunitní a společenské akce
Období realizace:

Průběžně

Popis projektu:

Podpora vzniku a udržení stávajících komunitních a
společenských akcí, pro podporu vztahů mezi občany.

Orientační výše
investice:

150.000,- Kč (Ročně)

Financování:

a) Z fondu plzeňského kraje + spolufinancování obce. V
současné chvíli se předpokládá, že dotace by měla být ve
výši až 90 %, ale je nutné počítat s nižší alokací.
b) Obec bude financovat sama.
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3.2.5. Rekonstrukce obecního objektu čp. 69
Období realizace:

2018–2023

Popis projektu:

Rekonstrukce obecní nemovitosti na parcele čp. 69. V rámci
projektu se počítá i s energetickou úsporou obálky budovy.

Orientační výše
investice:

4.000.000,- Kč

Financování
energetické úspory:

a) Z Operačního programu životního prostředí +
spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá,
že dotace by měla být ve výši až 40 %.

Financování
rekonstrukce:

b) Z fondu Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP) + spolufinancování obce. V současné chvíli se
předpokládá, že dotace by měla být ve výši až 90 %.
c) Z fondu plzeňského kraje + spolufinancování obce. V
současné chvíli se předpokládá, že dotace by měla být ve
výši až 90 %, ale je nutné počítat s nižší alokací.

3.3. Priorita č. 3 – Pitná voda
3.3.1. Navýšení jakosti pitné vody
Období realizace:

2018–2027

Popis projektu:

Navýšení jakosti pitné vody.

Financování:

a) Z Operačního programu životního prostředí (OPŽP) +
spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá,
že dotace by měla být ve výši až 85 %.
b) Z fondu plzeňského kraje + spolufinancování obce. V
současné chvíli se předpokládá, že dotace by měla být ve
výši až 90 %, ale je nutné počítat s nižší alokací.
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3.4. Priorita č. 4 – Pořízení techniky
3.4.1. Technika pro SDH Bdeněves
Období realizace:

Průběžně

Popis projektu:

Pořízení techniky a věcného vybavení pro potřeby místního sboru
dobrovolných hasičů.

Orientační výše
investice:

150.000,- Kč (Ročně)

Financování:

a) Z fondu plzeňského kraje + spolufinancování obce. V
současné chvíli se předpokládá, že dotace by měla být ve
výši až 90 %, ale je nutné počítat s nižší alokací.
b) Obec bude financovat sama.

3.4.2. Komunální technika
Období realizace:

2018–2027

Popis projektu:

Pořízení komunální a lesní techniky pro potřeby obce.

Orientační výše
investice:

1.000.000,- Kč

Financování:

a) Z Operačního programu životního prostředí (OPŽP) +
spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá,
že dotace by měla být ve výši až 90 %.
b) Z fondu plzeňského kraje + spolufinancování obce. V
současné chvíli se předpokládá, že dotace by měla být ve
výši až 90 %, ale je nutné počítat s nižší alokací.
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3.5. Priorita č. 5 – Revitalizace veřejného prostranství
3.5.1. Revitalizace zeleně a veřejných prostranství
Období realizace:

Průběžně

Popis projektu:

Průběžná revitalizace místní zeleně a veřejného prostranství.

Orientační výše
investice:

2.000.000,- Kč

Financování:

a) Z Operačního programu životního prostředí (OPŽP) +
spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá,
že dotace by měla být ve výši až 90 %.
b) Z fondu plzeňského kraje + spolufinancování obce. V
současné chvíli se předpokládá, že dotace by měla být ve
výši až 90 %, ale je nutné počítat s nižší alokací.
c) Obec bude financovat sama.

3.6. Priorita č. 6 – Místní komunikace a navýšení bezpečnosti
3.6.1. Místní komunikace
Období realizace:

Průběžně

Popis projektu:

Výstavba komunikací a oprava stávajících nevyhovujících
povrchů místních a účelových komunikací.

Výše investice:

1.000.000,- Kč (Ročně)

Financování:

a) Z fondu ministerstva pro místní rozvoj (MMR) +
spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá,
že dotace by měla být ve výši až 50 %.
b) Z fondu plzeňského kraje + spolufinancování obce. V
současné chvíli se předpokládá, že dotace by měla být ve
výši až 90 %, ale je nutné počítat s nižší alokací.
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3.6.2. Řešení dopravně-bezpečnostní situace
Období realizace:

2018–2022

Popis projektu:

Vstupní brána do obce, regulace rychlosti a chování řidičů,
vybudování místa pro přecházení, a další komplexní stavebně
techniká řešení bezpečnosti ve vazbě silnici II/605 Instalace
úsekového měření rychlosti, výstavba svodidel, obrubníků, aj.

Výše investice:

2.500.000,- Kč

Financování:

a) Z fondu Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP) + spolufinancování obce. V současné chvíli se
předpokládá, že dotace by měla být ve výši až 90 %.
b) Ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) +
spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá,
že dotace by měla být ve výši až 90 %.
c) Z fondu plzeňského kraje + spolufinancování obce. V
současné chvíli se předpokládá, že dotace by měla být ve
výši až 90 %.

3.6.3. Autobusové zastávky
Období realizace:

2018–2022

Popis projektu:

Vybudování autobusových zastávek v obci.

Výše investice:

1.500.000,- Kč

Financování:

a) Z fondu Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP) + spolufinancování obce. V současné chvíli se
předpokládá, že dotace by měla být ve výši až 90 %.
b) Z fondu plzeňského kraje + spolufinancování obce. V
současné chvíli se předpokládá, že dotace by měla být ve
výši až 90 %.
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3.7. Priorita č. 7 – Územní plán
3.7.1. Územní plán
Období realizace:

2018–2020

Popis projektu:

Aktualizace územního plánu obce.

Výše investice

200.000 Kč

Financování:

a) Z fondu ministerstva pro místní rozvoj (MMR) +
spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá,
že dotace by měla být ve výši až 50 %.
b) Z fondu plzeňského kraje + spolufinancování obce. V
současné chvíli se předpokládá, že dotace by měla být ve
výši až 90 %.

Zastupitelstvo obce usilovně pracuje na sestavování a plnění obecních priorit, které si dávají
za cíl zkvalitňovat život v obci. Všeobecně se počítá s dalším nárůstem prioritních oblastí a
aktualizací tohoto strategického rozvojového plánu. Zastupitelstvo obce je seznámeno
s možnostmi získávání dotací ze strukturálních a národních fondů a věří, že je obec Bdeněves
schopna tyto možnosti využít.
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byl schválen zastupitelstvem obce dne:
18. června 2018 usnesením č. 28/ 2018.

Ing. PETR CHLEBORÁD

Digitálně podepsal Ing. PETR
CHLEBORÁD
Datum: 2018.06.29 09:38:11 +02'00'

………………………………………
Ing. Bc. Petr Chleborád
Starosta obce Bdeněves
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