Program rozvoje obce Horní Bludovice na léta 2017 – 2027
ÚPRAVY OSTATNÍHO TEXTU (ROK 2018)

Projednáno:
Výkonná a kontrolní skupina dne 31.10.2018
Řídící skupina dne 07.12.2018
Zastupitelstvo obce dne …………...2018
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PŮVODNÍ TEXT:
2. Obyvatelstvo
a) Demografická situace
Na konci roku 2015 bylo v obci Horní Bludovice evidováno 2312 trvale hlášených občanů. Za
posledních 5let došlo k nárůstu o 280 obyvatel. Vývoj počtu trvale hlášených obyvatel
dokládá graf a tabulka viz níže.
Vývoj počtu trvale hlášených obyvatel v obci Horní Bludovice

Stav k:

Počet trvale hlášených
obyvatel

Přírůstky

31.12. 2010

2032

131

64

31.12. 2011

2099

162

116

31.12. 2012

2145

159

88

31.12. 2013

2216

128

72

31.12. 2014

2272

143

103

31.12. 2015

2312

52

30

Úbytky

NÁVRH ÚPRAVY TEXTU:
2. Obyvatelstvo
a) Demografická situace
Na konci roku 2017 bylo v obci Horní Bludovice evidováno 2385 trvale hlášených občanů. Za
posledních 7 let došlo k nárůstu o 353 obyvatel. Vývoj počtu trvale hlášených obyvatel
dokládá graf a tabulka viz níže.
Vývoj počtu trvale hlášených obyvatel v obci Horní Bludovice

Stav k:

Počet trvale hlášených
obyvatel

Přírůstky

Úbytky

31.12. 2010

2032

131

64

31.12. 2011

2099

162

116

31.12. 2012

2145

159

88

31.12. 2013

2216

128

72

31.12. 2014

2272

143

103

31.12. 2015

2312

52

30

31.12. 2016

2346

118

84

31.12. 2017

2385
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PŮVODNÍ TEXT:
Věková struktura obyvatel obce Horní Bludovice v roce 2015

NÁVRH ÚPRAVY TEXTU:
Věková struktura obyvatel obce Horní Bludovice v roce 2017

PŮVODNÍ TEXT:
c) Osvětová a informační činnost
Informace o dění v obci jsou občanům distribuovány prostřednictvím 4-5krát ročně
vydávaného Zpravodaje obce Horní Bludovice, který je doručován do každého rodinného
domu Českou poštou, s.p., dále zveřejněním ve vývěsních skřínkách rozmístěných po obci,
na úřední desce a na internetových stránkách obce www.hornibludovice.cz, kde si občané
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mohou nastavit automatické upozornění na nově zveřejněný příspěvek prostřednictvím emailu.

NÁVRH ÚPRAVY TEXTU:
c) Osvětová a informační činnost
Informace o dění v obci jsou občanům distribuovány prostřednictvím Zpravodaje obce Horní
Bludovice vydávaného nově od 1.1.2018 ve dvouměsíčních intervalech, který je doručován
do každého rodinného domu Českou poštou, s.p., dále zveřejněním ve vývěsních skřínkách
rozmístěných po obci, na úřední desce, na internetové stránce obce www.hornibludovice.cz,
kde si občané mohou nastavit automatické upozornění na nově zveřejněný příspěvek
prostřednictvím e-mailu, a dále a na facebooku
https:///www.facebook.com/hornibludovice.cz/.

PŮVODNÍ TEXT:
Služby v obci
V obci je k dispozici řada služeb pro občany:
- Základní (pětiletá) a mateřská školaPROGRAM ROZVOJE OBCE HORNÍ BLUDOVICE 8 / 34
- Obecní úřad s matričním úřadem a kontaktním místem CzechPoint
- Česká pošta
- MUDr. Josef Koutník, obvodní lékař pro dorost a dospělé
- MUDr. Dagmar Voznicová, zubní lékařka
- prodejna potravin na Záguří (Maloobchodní síť Morava), na Špluchově (JEDNOTA), v
Dědině (R.
Šulcová)

NÁVRH ÚPRAVY TEXTU:
Občanská vybavenost v obci
V obci je k dispozici řada služeb pro občany:
- Základní (pětiletá) a mateřská školaPROGRAM ROZVOJE OBCE HORNÍ BLUDOVICE 8 / 34
- Obecní úřad s matričním úřadem a kontaktním místem CzechPoint
- Česká pošta
- MUDr. Josef Koutník, obvodní lékař pro dorost a dospělé
- MUDr. Dagmar Voznicová, zubní lékařka
- prodejna potravin na Špluchově (JEDNOTA), v Dědině (R. Šulcová)
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PŮVODNÍ TEXT:
Míra nezaměstnanosti, počet nezaměstnaných, vývoj
Vývoj podílu nezaměstnaných osob v obci Horní Bludovice

NÁVRH ÚPRAVY TEXTU:
Míra nezaměstnanosti, počet nezaměstnaných, vývoj
Vývoj podílu nezaměstnaných osob v obci Horní Bludovice

PŮVODNÍ TEXT:
Nakládaní s odpady
Systém nakládání s odpady v obci je řešen Obecně závaznou vyhláškou Obce Horní
Bludovice č. 1/2016. Dle této vyhlášky se komunální odpad v obci třídí na složky: biologický
odpad, papír, plasty, kovy, sklo, textil, elektroodpad, nebezpečný odpad, objemný odpad,
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stavební odpad a směsný komunální odpad. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních
sběrných nádob a pytlů, které jsou umístěny na vybraných stanovištích. Směsný komunální
odpad je shromažďování do sběrných nádob, které jsou přidělovány jednotlivým
domácnostem, v případě hůře dostupných míst do nádob umístěných na společném
stanovišti.

NÁVRH ÚPRAVY TEXTU:
Nakládaní s odpady
Systém nakládání s odpady v obci je řešen Obecně závaznou vyhláškou Obce Horní
Bludovice č. 1/2017. Dle této vyhlášky se komunální odpad v obci třídí na složky: biologický
odpad, papír, plasty, kovy, sklo, textil, elektroodpad, nebezpečný odpad, objemný odpad,
stavební odpad a směsný komunální odpad. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních
sběrných nádob a pytlů, které jsou umístěny na vybraných stanovištích. V roce 2018 byly
některým domácnostem přiděleny kompostéry pro účely předcházení vzniku biologického
odpadu. Směsný komunální odpad je shromažďování do sběrných nádob, které jsou
přidělovány jednotlivým domácnostem, v případě hůře dostupných míst do nádob
umístěných na společném stanovišti.

PŮVODNÍ TEXT:
a) Bydlení
Obec Horní Bludovice patří mezi obce venkovského typu s převažující funkcí ubytovací.
K 31.10.2016 je v obci celkem 798 rodinných domů s přiděleným číslem popisným a dvě
stavby užívané k bydlení s přiděleným číslem evidenčním. Z toho 72 domů není obydleno
(není zde hlášena k trvalému pobytu žádná osoba) a 11 domů je fyzicky zlikvidováno.

NÁVRH ÚPRAVY TEXTU:
a) Bydlení
Obec Horní Bludovice patří mezi obce venkovského typu s převažující funkcí bydlení.
K 31.12.2017 bylo v obci celkem 820 rodinných domů s přiděleným číslem popisným a dvě
stavby užívané k bydlení s přiděleným číslem evidenčním. Z toho 81 domů nebylo obydleno
(nebyla zde hlášena k trvalému pobytu žádná osoba) a 13 domů bylo fyzicky odstraněno.

PŮVODNÍ TEXT:
b) Školství a vzdělávání
V obci se nachází základní škola a mateřská škola - Základní škola a Mateřská škola Horní
Bludovice, příspěvková organizace. Základní škola je určena pro žáky 1. - 5. ročníku včetně
a disponuje třemi učebnami, tzn. jedná se o dvoutřídní školu, ve kterých probíhá výuka pro
49 dětí (stav k 1.9.2016). Mateřská škola disponuje jednou učebnou s kapacitou 28 dětí,
přičemž kapacita je naplněna na 100% (stav k 1.9.2016). Již několik let je evidován
nedostatek míst pro přijetí všech zájemců do mateřské i základní školy. Škola má vlastní
jídelnu s kuchyní a tělocvičnu. Po ukončení 5. ročníku základní školy jsou žáci nuceni
pokračovat v některé z okolních 9-ti letých škol, přičemž přijetí závisí na kapacitě dané 9-ti
leté školy.

NÁVRH ÚPRAVY TEXTU:
b) Školství a vzdělávání
V obci se nachází základní škola a mateřská škola - Základní škola a Mateřská škola Horní
Bludovice, příspěvková organizace. Základní škola je určena pro žáky 1. - 5. ročníku včetně
a disponuje třemi učebnami, tzn. jedná se o dvoutřídní školu, ve kterých probíhá výuka pro
49 dětí (stav k 1.9.2016). Mateřská škola do konce školního roku 2017/2018 disponovala
jednou učebnou s kapacitou 28 dětí, přičemž kapacita byla naplněna na 100% a nebyla
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dostačující k uspokojení všech zájemců o umístění dětí do této školy. Proto byla v létě 2018
zřízena nová učebna mateřské školy s kapacitou 14 dětí, a to v budově Obecního úřadu
Žermanice na adresa Žermanice č.p. 48. Škola má vlastní jídelnu s kuchyní a tělocvičnu,
v Žermanicích se nachází školní jídelna – výdejna. Po ukončení 5. ročníku základní školy
jsou žáci nuceni pokračovat v některé z okolních 9-ti letých škol, přičemž přijetí závisí na
kapacitě dané 9-tileté školy.

PŮVODNÍ TEXT:
Již řadu let je v 1. patře budovy obecního úřadu zavedena knihovna s otevírací dobou
2xtýdně odpoledne. V roce 1998 byla doplněna o knižní fond ze Šenova a průběžně je knižní
fond obměňován v rámci výměnného regionálního knihovního fondu městské knihovny
Frýdek-Místek. Tento knižní fond zahrnuje knihy pro děti i dospělé. Financování knihovny,
která je organizační složkou Obce Horní Bludovice, je součástí rozpočtu obce. Knihovna
bude počátkem roku 2017 přestěhovaná do nové místnosti ve zrekonstruovaném přízemí
budovy s novým vybavením, čímž se stane přístupná bezbariérově.

NÁVRH ÚPRAVY TEXTU:
Řadu let byla v 1. patře budovy obecního úřadu zavedena knihovna s otevírací dobou
2x týdně odpoledne. V roce 1998 byla doplněna o knižní fond ze Šenova. Knižní fond je
průběžně obměňován v rámci výměnného regionálního knihovního fondu městské knihovny
Frýdek-Místek. Tento knižní fond zahrnuje knihy pro děti i dospělé. Financování knihovny,
která je organizační složkou Obce Horní Bludovice, je součástí rozpočtu obce. Knihovna byla
počátkem roku 2017 přestěhována do nové místnosti ve zrekonstruovaném přízemí budovy
s novým vybavením, čímž se stala přístupná bezbariérově. Došlo k rozšíření otevírací doby
na 3x týdně, z toho 2x týdně i v dopoledních hodinách.

PŮVODNÍ TEXT:
Obec zaměstnává na trvalý pracovní poměr čtyři pracovníky THP (účetní, matrikářka na
zkrácený úvazek, zástupkyně matrikářky a referentka silničního správního úřadu, referent),
jednu uklízečku obecního úřadu, jednu správkyni sálu obecního úřadu a uklízečku budovy
č.p. 90, jednoho pracovníka jako vedoucího technické skupiny. Dále zaměstnává jednoho
pracovníka na rozvoz obědů po dobu školního roku, čtyři až šest pracovníků veřejně
prospěšných prací – členů technické skupiny – zpravidla na dobu šesti měsíců (dle
podmínek dotačních programů pro Úřad práce ČR), sezónně jednoho správce víceúčelového
hřiště na Špluchově a sezónně dva správce víceúčelového hřiště v Dědině. Obec aktivně
využívá možnosti zaměstnávání osob v rámci veřejně prospěšných prací doporučovaných
Úřadem práce ČR, pobočka Havířov. Obec Horní Bludovice má jednu organizační složku, a
to knihovnu umístěnou v prvním patře budovy obecního úřadu.

NÁVRH ÚPRAVY TEXTU:
Obec zaměstnává na trvalý pracovní poměr čtyři pracovníky THP (účetní a tři referentky),
jednu uklízečku obecního úřadu, jednu správkyni sálu obecního úřadu a uklízečku budovy
č.p. 90, jednoho pracovníka jako vedoucího technické skupiny. Dále zaměstnává jednoho
pracovníka na rozvoz obědů po dobu školního roku a pro úklid přízemí budovy obecního
úřadu, čtyři až šest pracovníků veřejně prospěšných prací – členů technické skupiny –
zpravidla na dobu šesti měsíců (dle podmínek dotačních programů pro Úřad práce ČR),
sezónně jednoho správce víceúčelového hřiště na Špluchově a sezónně dva správce
víceúčelového hřiště v Dědině.
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Obec aktivně využívá možnosti zaměstnávání osob v rámci veřejně prospěšných prací
doporučovaných Úřadem práce ČR, pobočka Havířov.
Obec Horní Bludovice má jednu organizační složku, a to knihovnu umístěnou v přízemí
budovy obecního úřadu.
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PŮVODNÍ TEXT:
Podíl běžných výdajů na celkových příjmech obce za období 2011 – 2015 dosáhl průměrné
hodnoty 77,66%.
Srovnání struktury rozpočtových příjmů v období 2009 - 2014

NÁVRH ÚPRAVY TEXTU:
Podíl běžných výdajů na celkových příjmech obce v roce 2016 dosáhl hodnoty 65,63%.
Srovnání struktury rozpočtových příjmů v období 2009 - 2016
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PŮVODNÍ TEXT:
a) Personální zajištění realizace programu rozvoje obce
Řídící skupina
Jméno
Jana Pohludková
Ing. Jaroslav Grygar
Petr Smejkal
Emanuel Klimša
Lumír Kulig
Mgr. Karel Liberda
Mgr. Alena Prymusová

funkce
starostka obce
místostarosta obce
předseda komise pro řešení rozvojových záměrů obce
předseda SPOZ
předseda kontrolního výboru
předseda finančního výboru
předseda komise pro územní plánování a ekologii

NÁVRH ÚPRAVY TEXTU:
a) Personální zajištění realizace programu rozvoje obce
Řídící skupina
Jméno
Ing. Petra Ficková
Milan Chroboček
Petr Smejkal
Ing. Rostislav Šimšálek
Lucie Turková
Radek Bernatík, DiS.
Ing. Pavla Venglářová

funkce
starostka obce
místostarosta obce
předseda komise pro řešení rozvojových záměrů obce
předseda SPOZ
předseda kontrolního výboru
předseda finančního výboru
předseda komise pro územní plánování a ekologii

PŮVODNÍ TEXT:
a) Personální zajištění realizace programu rozvoje obce
Výkonná a kontrolní skupina
Jméno
Jana Pohludková

funkce
starostka obce

činnosti spojené s realizací PRO
koordinace všech činností

NÁVRH ÚPRAVY TEXTU:
a) Personální zajištění realizace programu rozvoje obce
Výkonná a kontrolní skupina
Jméno
Ing. Petra Ficková

funkce
starostka obce

činnosti spojené s realizací PRO
koordinace všech činností

Zpracovala: M. Krčová, 31.10.2018
Aktualizace: 19.11.2018, 10.12.2018
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