Program rozvoje obce
Bukovka
na období 2017–2027

Program rozvoje obce Bukovka byl schválen Zastupitelstvem obce dne 19. prosince 2016.

ÚVOD
Vážení občané Bukovky,
dovolte, abychom Vám předložili Program rozvoje obce Bukovka na období 2017–2027. Jedná se
o strategický rozvojový dokument naší obce, který ve své první části stručně popisuje současný stav
Bukovky ve všech socio-ekonomických aspektech. Na základě Vašich názorů, které jsme získali
z dotazníkového šetření a jednání pracovní skupiny, jsme sestavili plán rozvojových aktivit
a konkrétních kroků vedoucích k jejich naplnění.
Tento dokument by měl sloužit nejen jako podpora pro další činnost zastupitelstva obce, ale i pro Vás,
obyvatele obce. V dokumentu získáte stručný přehled o představě - vizi, jak by měla naše obec vypadat
za 10 let a jaké kroky bude zastupitelstvo obce v tomto období podnikat, aby se nám této představě
podařilo přiblížit.
V Bukovce, dne 19. prosince 2016
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SEZNAM ZKRATEK
AOPK
ČOV
DPP
IROP
MAS
MŠMT
NS
OÚ
POV Pk
PRO
PRV
RSOB
ŘSD
SDH
SFDI
SFŽP
SWOT
TJ
ÚPD
VPP

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
čistička odpadních vod
dohoda o provedení práce
Integrovaný regionální operační program 2014 –2020
místní ačkní skupina
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
naučná stezka
obecní úřad
Program obnovy venkova Pardubického kraje
program rozvoje obce
Program rozvoje venkova 2014 –2020
Regionální svazek obcí Bohdanečsko
Ředitelství silnic a dálnic
sbor dobrovolných hasičů
Státní fond dopravní infrastruktury
Státní fond životního prostředí ČR
analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb
tělovýchovná jednota
územně plánovací dokumentace
veřejně prospěšné práce

6

A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 ÚZEMÍ OBCE
Obec Bukovka se nachází v Pardubickém kraji, v okrese Pardubice. Obec náleží do územní statistické
jednotky NUTS II Severovýchod1. Katastrální území obce Bukovka sousedí s katastry obcí Kasalice,
Křičeň, Rohovládova Bělá, Lázně Bohdaneč, Neratov, Vlčí Habřina a Rohovládova Bělá.
Obec se nachází v dostupnosti krajských měst Pardubice a Hradec Králové a v těsné blízkosti města
Lázně Bohdaneč. Vzdálenost do krajského města Pardubice a obce s rozšířenou působností je 8 km po
silnici I/36. Krajské město Hradec Králové je vzdáleno 15 km. Město Lázně Bohdaneč s pověřeným
obecním úřadem je vzdáleno 3 km.
Obec tvoří jedno celistvé katastrální území o výměře 5,55 km2 s jednou sídelní jednotkou. Obec má dvě
místní části – Bukovka a Habřinka.
Tabulka č. 1

Katastrální území obce Bukovka

Zdroj: https://mapy.cz/zakladni?x=15.6129871&y=50.0699387&z=13&l=0&source=muni&id=2591mapka

A.1.1

Základní údaje o obci

Název obce:
Status obce:
NUTS:
Kraj:
Okres:
Obec s rozšířenou působností:
Regionální svazek obcí:
Územní působnost MAS:
Kód obce:
Kód katastrálního území
IČ obce:
Katastrální výměra:
Místní části:
Nadmořská výška:

Bukovka
Obec
Severovýchod
Pardubický
Pardubice
Pardubice
Regionální svazek obcí Bohdanečsko
MAS Bohdanečsko, z. s.
574830
616125
002 73 422
5,54 km2
Bukovka, Habřinka
237 m n. m.

1

Označení NUTS pochází z francouzského Nomenclature des Unites Territoriales Statistiques a jsou tak
označovány územní celky členských zemí EU. ČR má 8 regionů NUTS II. NUTS II Severovýchod zahrnuje Liberecký,
Královéhradecký a Pardubický kraj.

7

Počet obyvatel (1. 1. 2016):
Adresa obecního úřadu
Webové stránky obce:
Telefonický kontakt:
Email:
ID datové schránky:
Dokumentace obce:

A.1.2

388
Obec Bukovka, Bukovka 28, 533 41 Lázně Bohdaneč
www.bukovka.cz
724 728 455
obecbukovka@volny.cz
fuha4hh
ÚPD (2012, Atelier AURUM s.r.o., Ing. arch. Ivana Petrů)
Program obnovy venkova (1999, Atelier AURUM s.r.o.)

Historické souvislosti a památky v obci

První zpráva o vsi je z roku 1365, kdy se zde usadil vladyka Bukůvka a založil zde tvrz. Měl syny
Rohovláda, Bohuňku, Mikuláše a Jana. Roku 1373 připadla Bukovka Bohuňkovi a Bělá Rohovládovi.
Kolem roku 1465 koupili vladykové z Bukůvky další tvrz „Jilovka“ s přilehlým rybníkem Skříní. Dřevěná
tvrz, východně od tvrze Bukovské, obklopená rybníky Jilovka a Skříní, přístupná jen po dřevěném
mostě. Roku 1437 koupili Bukůvkové osadu Habřinku, která patřila klášteru Opatovskému.
V druhé polovině 15. století vlastnili ves i tvrz Bukovští z Hustířan. Po smrti Bavora z Hustířan, syna
Majnuše, synové Majnuš, Petr a Bavor, kteří 14. října 1513 prodali tvrz Bukovku ves celou, Habřinku
ves celou, Jilovku tvrz pustou, ves Bělou a Mokrý ves pustou panu Vilému z Perštejna na Pardubicích
za 2500 kop grošů.
Vilémův syn pak roku 1535 prodal pozemky tvrze Jilovka městečku Bohdaneč. Dnes jen jména dvou
rybníků při silnici připomínají, kde Jilovka stávala. Šlechtický rod Bukůvků z Bukůvky jest usedlý
v německém Rakousku a na Moravě. V obci Postřelmov je hrobka Zikmunda Bukůvky z roku 1592.
V obci Třemešek a Bludov jsou zámky, které vlastnil Jan Bukůvka z Bukůvky.
Tvrz Bukovská stávala na gruntech čp. 5 v blízkosti dřevěné modlitebny, postavené roku 1782. V letech
1859 - 1861 byl vystavěn evangelický helvétský kostel, dnešní dominanta obce. O jeho stavbu se zasadil
tehdejší evangelický farář a historik Josef Dobiáš. Kostel byl postaven v novorenesančním slohu.
Původně evangelický hřbitov se nachází za obcí u rybníku Trhoňka.
V roce 1900 měla obec Bukovka 418 obyvatel a 51 domů a Habřinka 137 obyvatel a 25 domů. Dnešní
Bukovka a Habřinka má 120 domů, v nichž bydlí 400 obyvatel.
A.1.3

Geografie obce

Bukovka leží v rovinaté, mírně zvlněné krajině Chlumecké tabule, v oblasti Dobřenické plošiny.
Průměrná nadmořská výška obce Bukovka je 237 m n.m.
Území obce náleží k povodí řeky Labe. Obcí protéká potok Bukovka, místně nazýván jako Kasalický
potok nebo Kasaličák, který dále protéká soustavou lesních rybníků a ústí do Opatovického kanálu. Na
území obce se nacházejí dva rybníky – Rozhrna a Trhoňka.
Kladné stránky +
Výhodná poloha obce v blízkosti krajských měst Pardubic a Hradec Králové)
Blízkost Lázní Bohdanče – lázeňského místa a obce s pověřeným obecním úřadem
Záporné stránky neidentifikovány

A.2 OBYVATELSTVO OBCE
A.2.1

Demografická situace

K 31. 12. 2015 bylo v obci evidováno 388 obyvatel, z toho 202 žen (52 %). Hustota zalidnění obce je
69,90 obyvatel/km2.
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Níže uvedený graf znázorňuje vývoj počtu obyvatel v Bukovce za posledních 43 let. Od 70. let minulého
století do roku 2010 počet obyvatel v obci stále mírně narůstal. Od roku 2011 dochází k mírnému
poklesu počtu obyvatel obce. Vývoj počtu obyvatel je rovnoměrný a nedochází k extrémnímu
meziročnímu nárůstu nebo poklesu obyvatel.
Navazující tabulka č. 1 znázorňuje statistiku počtu obyvatelstva, počtu narozených, zemřelých,
vystěhovalých a přistěhovalých a výpočty meziročních přírůstků obyvatel.
Tabulka č. 2

Vývoj počtu obyvatel v Bukovce od 70. let 20. století

450
400
350
Stav k 31.12.
300
250
200
150
100
50

Zdroj: Český statistický úřad
Tabulka č. 1
rok
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

Pohyb obyvatelstva obce v letech 1971–2014
stav
narození zemřelí
přistěhovalí vystěhovalí
k 31.12.
325
4
5
2
5
323
8
6
4
8
330
1
2
14
6
328
8
6
8
12
332
6
5
8
5
329
7
1
4
13
348
7
4
21
5
340
6
8
5
11
355
13
4
11
5
356
3
4
12
10
349
4
6
10
11
343
1
4
9
12
352
6
3
14
8
361
8
5
13
7
368
6
5
10
4
372
7
8
5
0
373
3
6
13
9

9

přírůstek
přirozený
-1
2
-1
2
1
6
3
-2
9
-1
-2
-3
3
3
1
-1
-3

přírůstek
migrační
-3
-4
8
-4
3
-9
16
-6
6
2
-1
-3
6
6
6
5
4

přírůstek
celkový
-4
-2
7
-2
4
-3
19
-8
15
1
-3
-6
9
9
7
4
1

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

1985

1983

1981

1979

1977

1975

1973

1971

0

stav
narození
k 31.12.
1988
384
10
1989
387
9
1990
392
7
1991
375
5
1992
392
3
1993
395
4
1994
398
1
1995
408
3
1996
411
2
1997
415
5
1998
414
0
1999
414
5
2000
410
4
2001
401
3
2002
400
2
2003
400
2
2004
395
4
2005
387
5
2006
398
0
2007
401
5
2008
412
7
2009
408
3
2010
411
7
2011
399
4
2012
396
1
2013
396
4
2014
394
5
2015
388
2
Zdroj: Český statistický úřad
rok

zemřelí

přistěhovalí

vystěhovalí

6
5
6
2
0
1
2
4
5
3
4
4
5
8
2
4
2
3
1
0
6
8
3
4
2
4
3
4

8
5
13
7
19
10
9
16
8
4
8
6
12
9
1
11
5
0
16
9
14
9
14
3
9
7
3
5

1
6
9
25
5
10
5
5
2
2
5
7
15
1
2
9
12
10
4
11
4
8
15
7
11
7
7
9

přírůstek
přirozený
4
4
1
3
3
3
-1
-1
-3
2
-4
1
-1
-5
0
-2
2
2
-1
5
1
-5
4
0
-1
0
2
-2

přírůstek
migrační
7
-1
4
-18
14
0
4
11
6
2
3
-1
-3
8
-1
2
-7
-10
12
-2
10
1
-1
-4
-2
0
-4
-4

přírůstek
celkový
11
3
5
-15
17
3
3
10
3
4
-1
0
-4
3
-1
0
-5
-8
11
3
11
-4
3
-4
-3
0
-2
-6

Od počátku 90. let se v Bukovce narodilo celkem 93 dětí. Níže uvedený graf znázorňuje vývoj počtu
narozených dětí za posledních 25 let.
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Tabulka č. 3

Vývoj počtu narozených v letech 1990–2014

7
Počet narozených
6
5
4
3
2
1

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

0

Zdroj: Český statistický úřad

Níže uvedená tabulka znázorňuje věkovou strukturu obyvatelstva v roce 2001 a následně o deset let
později v roce 2011, v období 2011–2015 jsou uvedena data za každý rok.
Procentuální zastoupení obyvatel v produktivním věku se dlouhodobě pohybuje v rozmezí 67–69 %.
Nedochází k výraznému poklesu počtu dětí nebo navýšení skupiny občanů v poproduktivním věku (nad
65 let). Vývoj počtu obyvatel z hlediska věkové struktury je vyrovnaný a nevykazuje extrémní výchylky.
Tabulka č. 2
rok

Věková struktura obyvatel v obci Bukovka (2001–2015)
počet obyvatel
15–64 let
0–14 let
76
270
2001
401
19 %
67 %
69
270
2011
399
17 %
68 %
62
273
2012
396
16 %
69 %
63
271
2013
396
16 %
69 %
63
269
2014
394
16 %
68 %
63
263
2015
388
16 %
68 %
Zdroj: Český statistický úřad

65+ let
55
14 %
60
15 %
61
15 %
62
15 %
62
16 %
62
16 %

V celém sledovaném období převažuje počet žen mírně nad počtem evidovaných mužů.
Tabulka č. 3
rok

Struktura obyvatel v obci Bukovka podle pohlaví (2001–2015)
počet obyvatel
ženy
muži
198
203
2001
401
49 %
51 %
194
205
2011
399
49 %
51 %
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rok

počet obyvatel

2012

396

2013

396

2014

394

2015

388

muži
193
49 %
192
48 %
189
48 %
186
48 %

ženy
203
51 %
204
52 %
205
52 %
202
52 %

Zdroj: Český statistický úřad

A.2.2

Bydlení v obci

Při sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 bylo zjištěno, že se v obci Bukovka nachází 101 domů se 128
bytovými jednotkami. S výjimkou jednoho bytového domu s pěti bytovými jednotkami jsou všechny
domy rodinné. Od roku 2011 bylo vystavěno 8 nových domů (2 jsou zkolaudované, 6 z nich jsou před
kolaudací).
V obci se nenacházejí žádná veřejná ubytovací zařízení (ubytovna, hotel, pension) ani bydlení v sociální
oblasti.
A.2.3

Sociální situace v obci

Na území obce Bukovka se nenacházejí žádné vyloučené lokality a obec se nepotýká s žádnými
výraznými obtížemi v oblasti sociálního soužití.
Obec eviduje přibližně pět sociálně slabších rodin, u kterých existuje reálné riziko vysokého zadlužení
a příp. i exekuce majetku.
Kladné stránky +
Vyrovnaný vývoj počtu obyvatel – nedochází k extrémnímu nárůstu nebo poklesu obyvatel
Stabilní věková struktura obyvatel
Bezproblémové sociální soužití občanů
Záporné stránky Sociálně slabé rodiny v obci s rizikem vysokého zadlužení

A.3 HOSPODÁŘSTVÍ OBCE
A.3.1

Ekonomické subjekty

Obec Bukovka se nachází na západním okraji zemědělsky a průmyslově orientovaného regionu
Pardubicka. Tradiční chemický, elektrotechnický, strojírenský a potravinářský průmysl doplňuje hojná
zemědělská činnost. Průmyslová základna je relativně silná a hospodářský rozvoj regionu je ovlivněn
především stabilitou podnikatelského prostředí a dostatečnou hustotou dopravní sítě v celém regionu.
Po změně politického režimu v roce 1989 nastal v obci návrat k soukromému podnikání. Na počátku
90. let zahájila činnost řada živnostníků a malých podniků, kteří zaměstnávali místní obyvatele. Provoz
zahájilo místní pohostinství, byla otevřena prodejna potravin, sauna, čistírna prádla, prodejna textilu
a drogerie. Od roku 1991 zahájila provoz cestovní kancelář Agma, kadeřnictví, levné oděvy, kiosek
s občerstvením a soukromé truhlářství. Další truhlářství bylo otevřeno o rok později. V následujících
letech byly otevřeny dvě zámečnické dílny, svou činnost zahájila stavební firma a reklamní studio a byla
otevřena prodejna hraček. zdroj: Kozár, Aleš: Bukovka v proměnách času, 2015
V roce 2015 bylo v Bukovce registrováno celkem 51 ekonomických subjektů, převážná většina z nich
(80 %) tvoří fyzické osoby podnikající a zemědělští podnikatelé. V obci jsou dále registrovány
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4 společnosti s ručením omezeným, 2 spolky, 1 církevní organizace, 1 pobočný spolek a 1 honební
společnost.
Na počátku 90. let začali opět hospodařit na své i pronajaté půdě 4 soukromí zemědělci z řad
bukovských občanů. V současné době v katastru obce hospodaří zemědělský podnik AGD KLAS Křičeň
a 3 samostatně hospodařící zemědělci (1 s trvalým pobytem v obci Bukovka, 2 s trvalým pobytem v jiné
obci).
V obci je v současnosti poměrně malé zastoupení komerčních služeb. Tato situace je dána především
blízkostí regionálních center (Pardubice, Hradec Králové, Lázně Bohdaneč) se zastoupením celého
spektra specializovaných služeb.
V současné době je v obci Bukovka provozována prodejna s potravinami, která je umístěna v budově
OÚ Bukovka s prodejní dobou pondělí – pátek: 7–18 h, víkendy: 8–18 h. V budově OÚ jsou dále
nabízeny kadeřnické a holičské služby s provozní dobou středa – pátek: 13–18 h.
V obecní budově se sálem č. p. 41 (u hlavní silnice, na křižovatce silnice I/36 a silnice III/3237) je
provozována „Hospoda u Václava“, která zároveň slouží jako kulturní centrum obce se společenským
sálem, kde je pořádána celá řada kulturních a společenských událostí.
V obci se nenachází poštovní úřad ani bankomat. Nejbližší pošta je v Lázních Bohdanči a Rohovládově
Bělé, bankomat je k dispozici v Lázních Bohdanči.
V obci má sídlo nebo provozovnu několik subjektů drobného podnikání2: TS KOVO (kovoobrábění),
Carspeed s.r.o. (prodej autodílů a autodoplňků), Petr Polák (autobusová doprava), Lukáš Zahrádka
(bourací práce a demolice), Truhlářství (p. Lohynský a p. Straka), Reklamní studio Roman Machač
(samolepící reklama na auta).
A.3.2

Trh práce a nezaměstnanost

Podíl nezaměstnaných osob3 v obci Bukovka byl v roce 2015 průměrně 3,7 %. Tato hodnota je o 1,5 %
nižší v porovnání s průměrnou hodnotou podílu nezaměstnaných osob v celém Pardubickém kraji.
K 31. 12. 2015 bylo v obci evidováno celkem 8 uchazečů o zaměstnání. Všichni evidovaní uchazeči jsou
ve věkové kategorii nad 40 let. Rozdělení uchazečů dle věkových kategorií znázorňuje níže uvedená
tabulka. Obec se dlouhodobě nepotýká s vysokou mírou nezaměstnanosti.
Tabulka č. 4
Počet uchazečů o zaměstnání podle věkových kategorií (31. 12. 2015)
věková kategorie
40–44 let
45–49 let
50–54 let
počet uchazečů
3
2
1
celkem
8
Zdroj: Český statistický úřad

55–59 let
2

Dle odhadu starostky obce, pracuje přímo v obci přibližně 10 obyvatel obce. Ostatní obyvatelé za prací
dojíždějí do okolních obcí nebo měst. Nejvíce obyvatel je zaměstnáno u těchto zaměstnavatelů:
Kiekert-CS s.r.o. (Přelouč), STROJON-výtahy s. r. o. (Lázně Bohdaneč), TRANSFORM a.s. (Lázně
Bohdaneč), Léčebné lázně Bohdaneč a.s. (Lázně Bohdaneč), AGD KLAS (Křičeň), Univerzita Pardubice
(Pardubice).

2

Drobní podnikatelé jsou podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční
suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR zdroj: http://www.czechinvest.org/definice-msp
3
Podíl nezaměstnaných osob vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech
obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel nahrazuje dříve (do konce roku 2012) zveřejňovanou míru registrované
nezaměstnanosti. zdroj: Portál MPSV: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem
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A.3.3

Vybavenost pro cestovní ruch a rekreaci obyvatel

Obec Bukovka je součástí regionu Bohdanečska, pro který je typická rovinatá krajina s rozlehlými
plochami rybníků, luk a lesů. „Modrá nit“ propojující velkou část obcí území je vodní dílo Opatovický
kanál. Rybníkářství, stejně jako existence Opatovického kanálu mají na Bohdanečsku významnou
historickou tradici. Rovinatý charakter krajiny a významné přírodní bohatství nabízí četné možnosti
cykloturistům a je vhodné i pro nenáročné procházky či lehkou turistiku. Podél Opatovického kanálu,
v okolí rybníků a přírodních zajímavostí na Bohdanečsku je značena celá řada cyklotras, naučných
a turistických stezek. Kvalitní koupání nabízí v letních měsících četné vytěžené pískové lomy. Z Bukovky
jsou ke koupání nejvíce využívány písníky na Hrádku a v Dolanech.
Blízkost lázeňského místa – Lázní Bohdanče zaručuje návštěvníkům dostupnost turistických služeb
(informačního centra, ubytovacích a stravovacích služeb) a možnosti sportovního i kulturního vyžití.
Obcí Bukovka prochází cyklotrasa č. 4276 rybník Trhoňka – Bukovka – Křičeň – Dobřenice. U rybníku
Trhoňka (u hřbitova) je umístěno odpočivadlo pro cyklisty a stojan na kola.
Katastrálním území obce prochází naučná stezka (dále „NS“) Pernštejnskými rybníky. NS návštěvníky
seznamuje s místní přírodou, historií a současnosti zdejšího rybníkářství. Délka NS je přibližně 6 km
a trasa vede z Neratova kolem rybníků Rozhrna, Trhoňka k rybníku Tichý.
V dostupné vzdálenosti od obce je NS Bohdanečský rybník a rybník Matka. NS seznamuje s Národní
přírodní rezervací Bohdanečský rybník a rybník Matka a informuje o rybníkářství na Pardubicku
a rostlinstvu a živočišstvu vodních a obnažených ploch, rákosin, nepodmáčených lesů, podmáčených
olšin, vrbin a luk.
Okolí obce je díky vhodnému terénu a malebností krajiny využíváno k projížďkám na koních, tzv.
hipoturistice.
V obci nejsou provozovány žádné ubytovací služby pro turisty. Občerstvení nabízí „Hospoda u Václava“.
Obec eviduje přibližně 10 objektů, které jsou svými majiteli využívány pro víkendové a prázdninové
pobyty (chataři a chalupáři).
Kladné stránky +
Dostupnost základních služeb v obci (smíšené zboží, kadeřnictví a holičství, hostinec)
Dostupnost specializovaných služeb v blízkých centrech (Pardubice, Hradec Králové, Lázně
Bohdaneč)
Nízká nezaměstnanost v obci
Dobrá dostupnost pracovních příležitostí v blízkých centrech (Lázně Bohdaneč, Přelouč, Pardubice)
Blízkost přírodních zajímavostí a rekreačního vyžití (Opatovický kanál, soustava rybníků, písníky,
cyklotrasy a naučné stezky)
Dostupnost lázeňského místa Lázní Bohdanče (kulturní a sportovní vyžití pro občany)
Záporné stránky Malé zastoupení specializovaných služeb v obci
Málo pracovních příležitostí v obci
V obci neexistuje stravovací zařízení

A.4 INFRASTRUKTURA V OBCI
A.4.1

Dopravní infrastruktura a dopravní obslužnost obce

Obec Bukovka je velmi dobře napojena na silniční dopravní síť. Obcí prochází silnice I/36 v délce 1,6
km, která spojuje Bukovku s krajským městem Pardubice a u obce Chýšť se napojuje na dálnici D 11.
Na silnici I/36 je napojena silnice III/3237 silnice v celkové délce 1,3 km na katastrálním území obce,
která pokračuje dále do Křičeně, Dolan, Starých Žďánic a u Podůlšan se připojuje k silnici II/333. Délka
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zpevněných cest v obci čítá cca 2 km a délka nezpevněných (polních) cest je cca 5 km. Délka chodníků
v obci je 2,2 km.
Obec se dlouhodobě potýká s vysokou intenzitou silničního provozu, což představuje významné riziko
při pohybu chodců, především pak dětí, ale i cyklistů. Vysoká intenzita dopravy a s tím související
znečištění ovzduší a hluk rovněž ovlivňuje životní podmínky obyvatel obce. Velkým problémem je
nedodržování rychlosti v obci. Záměrem obce je realizace bezpečnostních opatření s cílem zpomalení
dopravy v obci a v důsledku toho zvýšení bezpečnosti občanů.
V roce 2010 bylo provedeno sčítání intenzity dopravy4 v obci a byly naměřeny hodnoty v rozmezí 5001–
7000 vozidel/24 h. Naměřené hodnoty v úseku Lázně Bohdaneč – Bukovka – Rohovládová Bělá (sčítací
úsek č. 5-0170) na silnici I/36 znázorňuje níže uvedená mapa intenzity dopravy v obci Bukovka.
Intenzita dopravy byla 5 552 vozidel, z toho průjezd těžkých nákladních vozidel činil 20 %.
Tabulka č. 4

Intenzita dopravy v obci Bukovka (2010)

Zdroj: Sčítání dopravy ŘSD (2010)
4

Zdroj: Sčítání dopravy ŘSD (2010)
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Díky vysoké intenzitě silniční dopravy je ze stran dotčených obcí žádán záměr odklonit tranzitní
dopravu z obcí na trase Rybitví – Lázně Bohdaneč – Bukovka – Rohovládova Bělá – Voleč – Chýšť.
Na území obce Bukovka nejsou vyhrazené stezky pro cyklistickou dopravu. Nepřítomnost cyklostezky
nekoresponduje s potřebami obyvatel obce, kteří by ocenili propojenost mezi Bukovkou a okolním
územím. Obec má ve svém výčtu rozvojových oblastí vybudování cyklostezky, která by propojila obce
Rohovládova Bělá – Bukovka – Lázně Bohdaneč. Hlavním účelem této cyklostezky by mělo být
usnadnění dojíždění za vzděláním, zaměstnáním či kulturou.
Rozvojovou oblastí v obci Bukovka je rovněž oprava chodníků, která by zajistila vyšší bezpečnost
a pohodlí pro pěší.
Obec Bukovka není napojena na železniční dopravní síť. Železniční uzel Pardubice, hlavní nádraží je od
obce vzdálen 14 km. Nejbližší zastávka železniční dopravy na železniční trati 020 Velký Osek – Hradec
Králové – Choceň je v Dobřenicích (9 km). Nejbližší železniční zastávkou na trati 031 Pardubice – Hradec
Králové – Jaroměř je Stéblová, žst. (14 km).
Dopravní obslužnost
Dopravní obslužnost obce Bukovka je zajištěna dvěma linkami veřejné autobusové dopravy v rámci
dopravní obslužnosti Pardubického kraje:


linka č. 650607 Pardubice – Lázně Bohdaneč – Rohovládova Bělá – Chlumec nad Cidlinou



linka č. 650637 Pardubice – Lázně Bohdaneč – Rohovládova Bělá – Vápno

Obec nemá zajištěnou dopravní obslužnost spoji městské hromadné dopravy provozované společností
Dopravní podnik města Pardubic, a.s.
Četnost linek obsluhujících obec je dostatečná a dle vyjádření starostky obce je optimalizovaná pro
dojížďku žáků do škol a za zaměstnáním do blízkých center. O víkendech a svátcích je obec veřejnou
dopravou obsluhována minimálně.
A.4.2

Technická infrastruktura

Vodovod
Vodovod byl v obci zaveden v roce 1971, o 40 let později proběhla jeho rozsáhlá rekonstrukce.
Rekonstruovaný vodovod byl zkolaudován v roce 2014. Na veřejnou vodovodní síť je napojeno 96 %
domácností, 4 % domácností v obci využívají vlastní zdroje pitné a užitkové vody (studny). Vodovod je
veden jako samostatný vodovod ve správě obce. Vodovod má vlastní studnu, jižně od obce v lesní
oblasti pod rybníkem Trhoňka. Vodovod v dnešní době nezajišťuje požární potřebu vody5.
Kanalizace
Většina zastavěného území obce je odkanalizována jednotnou kanalizační sítí (sdružená kanalizace
odvádí splaškovou i dešťovou vodu) a je svedena do čističky odpadních vod (dále „ČOV“) Bukovka. ČOV
Bukovka je společná s Rohovládovou Bělou a vlastníkem a provozovatelem je Obec Rohovládova Bělá.
ČOV je umístěna nedaleko rybníku Trhoňka a potokem Bukovka (Kasalický). 90 % domácností je
napojeno na veřejnou splaškovou kanalizaci. Zbývajících 10 % domácností v obci likviduje splaškové
vody pomocí septiků či žump. Jedná se o domy, které jsou pod úrovní současné spádové kanalizace (lze
řešit tlakovou kanalizací, která je investičně velice nákladná).
Plynovod
Obec byla plynofikována v roce 1997. 95 % domácností je napojena na přívod plynu.

5

zdroj: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje, karta obce Bukovka, z 30. 6. 2004
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Elektrifikace obce
Obec Bukovka je plně elektrifikována.
Odpadové hospodářství
Domácnosti v obci Bukovka mají k dispozici popelnice pro běžný komunální odpad. V obci jsou
umístěna 3 kontejnerová hnízda (papír a sklo). Svoz komunálního odpadu, papíru a skla zajišťuje
společnost SmP – Odpady a.s. Komunální odpad je svážen 1x za 14 dní, kontejnery na papír a sklo dle
potřeby. Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu zajišťuje společnost SOP a.s., Přelouč. Svoz
biologického odpadu zajišťuje AGD KLAS Křičeň, které má vlastní kompostárnu a pravidelně přistavuje
velkoobjemový kontejner. Velkoobjemové pytle s plasty jsou sváženy 1x za 14 dní do společnosti
Transform a.s. Lázně Bohdaneč.
Obecní rozhlas
Obec Bukovka má zavedený drátový obecní rozhlas ze 70. let 20. století. Rozhlas prochází pravidelnou
údržbou.
Veřejné osvětlení
Na území celé obce je zavedeno veřejné osvětlení ze 70. let. Je plánována rozsáhlá rekonstrukce
veřejného osvětlení.
Internet
Obec je pokryta připojením k internetu od společnosti O2 a bezdrátovou wi-fi.

Kladné stránky +
Dobré napojení na silniční dopravní síť
Vyhovující dopravní obslužnost obce veřejnou dopravou pro dojížďku do zaměstnání a do škol
Nově zrekonstruovaný vodovod v obci
Celá obec plně elektrifikována a většina obce plynofikována
Zavedený systém odpadového hospodářství obce včetně svozu tříděného odpadu
Záporné stránky Vysoká intenzita silniční dopravy a s ní spojené znečištění ovzduší, hluk a snížená bezpečnost vlivem
nedodržování rychlosti v obci
Absence vyhrazené cyklostezky (propojení s okolními obcemi za účelem dojíždění do škol, za
zaměstnáním a službami)
Nevyhovující stav místních komunikací a chodníků
Minimální dopravní obslužnost obce veřejnou dopravou o víkendech a svátcích
Nedořešený odvod odpadních vod v části obce, kde chybí kanalizace

A.5 OBČANSKÁ VYBAVENOST OBCE A ŽIVOT V OBCI
A.5.1

Školství a vzdělávání v obci

Obec Bukovka nezřizuje mateřskou ani základní školu. Na území obce se nenacházejí žádné další
vzdělávací subjekty. Děti v předškolním věku dojíždějí do mateřských škol v Rohovládově Bělé
a Dolanech. Základní školy (1. i 2. stupeň) jsou k dispozici v Rohovládově Bělé a v Lázních Bohdanči.
Děti z obce dojíždějí např. i do specializovaných základních škol v Pardubicích (waldorfská základní
škola nebo základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků).
Celé spektrum středních a vysokých škol jsou k dispozici v nedalekých regionálních centrech –
v Pardubicích a v Hradci Králové.
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A.5.2

Zdravotní a sociální péče

V obci Bukovka se nenacházejí žádná zdravotnická zařízení a ordinace lékařů. Občané využívají
nejčastěji služeb lékařské péče v Lázních Bohdanči (zdravotní středisko s ordinacemi praktických lékařů
pro dospělé, praktického lékaře pro děti a dorost, stomatologa, chirurgické ordinace a ordinace
gynekologa) a v Rohovládově Bělé (zdravotní středisko s ordinacemi praktického lékaře pro dospělé,
praktického lékaře pro děti a dorost a rehabilitace).
Sociální služby v obci zajišťuje Oblastní charita Pardubice. Za specializovanou lékařskou péčí dojíždí
obyvatelé Bukovky nejčastěji do Pardubic a Hradce Králové.
Lékárna je k dispozici v nedalekých obcích Lázně Bohdaneč a Rohovládova Bělá.
A.5.3

Kulturní, sportovní a spolková činnost

O kulturně-společenské a sportovní dění se v obci stará zastupitelstvo a místní spolky (SDH
a TJ Bukovka). V obci Bukovka se nachází kulturní sál (Hospoda „U Václava“), veřejná knihovna,
fotbalové hřiště, 2 dětská hřiště (v Bukovce i Habřince) a kostel Českobratrské církve evangelické.
V obci je v průběhu roku organizována celá řada akcí, z nichž si některé vybudovaly svou mnohaletou
tradici:


Obecní a sportovní ples



Maškarní ples pro děti



Pálení čarodějnic



Noc kostelů



Dětský den



Z pohádky do pohádky – loučení s prázdninami



Drakiáda



Dlabání dýní (Halloween)



Rozsvěcení vánočního stromu spojený s příchodem Mikuláše a vánoční koncert (hrají děti ze
ZUŠ)



Vánoční koncert vážné nebo dechové hudby

V současnosti v Bukovce aktivně působí 4 spolky: Farní sbor Českobratrské církve evangelické6,
Myslivecký spolek Bukovka "HÁJEK", Sbor dobrovolných hasičů Bukovka7 a Tělovýchovná jednota
Bukovka8 (FC Body Bukovka).
Farní sbor Českobratrské církve evangelické je součástí Chrudimského seniorátu a geograficky zahrnuje
obce Lázně Bohdaneč, Voleč, Dobřenice, Rohovládova Bělá, Živanice a Přelovice. Evangelická církev
působí v Bukovce o roku 1783. V roce 1784 byla postavena dřevěná modlitebna a o rok později
i dřevěná fara. Nový kostel byl dostavěn v roce 1861.
Sbor dobrovolných hasičů Bukovka je v obci aktivní již od roku 1902.
Myslivecké sdružení bylo v Bukovce založeno po 2. světové válce, později došlo ke spojení
s mysliveckým sdružením Rohoznice-Křičeň. Myslivecký spolek Bukovka "HÁJEK" má od roku 1990 sídlo
v obci Bukovka a působí na katastrálních územích všech tří obcí (Bukovka, Rohoznice a Křičeň).

6

http://bukovka.evangnet.cz

7

http://www.hasici-bukovka.wz.cz

8

http://fcbukovka.cz
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FC Body Bukovka v obci aktivně působí od roku 1995 a kromě mužského fotbalového týmu vychovává
i dorostenecké a mládežnické kategorie fotbalistů.
V rámci obce funguje výtvarný kroužek. Místní děti se scházejí 1x týdně v budově OÚ pod vedením paní
Novotné.
Obecní knihovna je otevřena každé pondělí od 18 do 19 hod a zajišťuje meziknihovní výpůjčky.
A.5.4

Bezpečnost v obci

Míra kriminality v obci je na velmi nízké úrovni. Zřídka se vyskytují případy vandalismu nebo krádeže
v rodinných domech. Bezpečnost v obci v oblasti ochrany obyvatel zajišťuje Policie ČR, služebna Lázně
Bohdaneč, Hasičská záchranná služba a jednotka požární ochrany obce (SDH Bukovka).
Pro účely varování obyvatel obce před hrozícím nebezpečím je obec vybavena drátovým obecním
rozhlasem a sirénou.
Kladné stránky +
Dostupnost MŠ/ZŠ a lékařské péče v blízkých obcích
Zajištěné sociální služby v obci
Bohaté společensko-kulturní vyžití v obci (aktivní spolky v obci a řada akcí)
Nízká míra kriminality
Záporné stránky Nutnost dojíždění za vzděláním a lékařskou péčí

A.6 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A.6.1

Přírodní bohatství

Pro okolí obce je typické střídání luk, lužních lesů a rozsáhlé rybniční soustavy. V okolí obce se nacházejí
vzácná rostlinná společenstva vázaná na okolí rybníků a místa výskytu vzácných druhů živočichů.
Přibližně 3 km od obce Bukovka se nachází Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník. Zmíněná
oblast spadá současně i pod lokality soustavy NATURA 2000 (ptačí oblast Bohdanečský rybník
a Evropsky významná lokalita Bohdanečský rybník a rybník Matka).
A.6.2

Půdní fond

Celková výměra obce je 555 ha, z toho 63 % tvoří zemědělská půda, zbylých 37 % tvoří nezemědělská
půda. Strukturu pozemků na katastrálním území obce znázorňuje níže uvedená tabulka.
Tabulka č. 5
celková
výměra
555

Struktura pozemků obce Bukovka v ha (31. 12. 2015)
zemědělská půda
trvalý
orná
ovocný
lesní
zahrada
travní
půda
sad
pozemek
porost
300

12

1

34

127

nezemědělská půda
zastavěná
vodní
plocha
plocha
a nádvoří
51

9

ostatní
plocha
21

Zdroj: data – ČSÚ

Na základě porovnání údajů o struktuře pozemků v obci za posledních 13 let (v období 2003–2015),
nedošlo k nárůstu zastavěných ploch na úkor zabírání orné půdy.
A.6.3

Ekologické zátěže

V obci se nachází nevyužitá ekologická zátěž v bývalém kravíně (2 budovy), rozloha lokality je
odhadována na cca 1 ha (zastavěná plocha cca 0,3 ha). Objekt je v soukromém vlastnictví
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s nevyřešenými majetko-právními vztahy, které brání dořešení konceptu využití lokality a její případné
revitalizaci. Odhadované náklady na revitalizaci lokality jsou ve výši min. 10 mil. Kč.
V obci se nachází několik nevyužívaných a zchátralých rodinných domů, jejichž majitelé nemají zájem
tuto situaci řešit. Řešením by byla rekonstrukce těchto domů stávajícími majiteli nebo jejich prodej.
V obci u silnice I/36 se nachází původní koupaliště ze 70. let, které je ve velmi neutěšeném stavu.
Původně bylo koupaliště průtočný rybníček, nyní je bezodtoký, zanesený. Rybníček byl v restitucích
vrácen původnímu majiteli, který v obci nebydlí a nemá zájem situaci řešit.
A.6.4

Kvalita vody a ovzduší

Z pravidelných rozborů pitné vody v posledních letech vyplynul nárůst dusičnanů. Na kvalitu vody má
vliv především chemizace zemědělství, která je příčinou vysokého obsahu dusičnanů. Zvýšený obsah
dusičnanů je zaznamená převážně na jaře a na podzim, v období s vyššími srážkami. Příčinou je
devastace orné půdy špatným hospodařením, kdy se srážky “neudrží” v půdě a vše se spláchne do
spodních vod. V obci je vysoce tvrdá voda, která ale na lidské zdraví nemá negativní vliv. Z důvodu
zajištění lepšího zdroje pitné vody byl v roce 2015 proveden průzkumný hydrovrt na vydatnost a kvalitu
pitné vody.
Kvalita ovzduší je ovlivněná blízkostí průmyslové zóny na území města Pardubic (chemický průmysl)
a obce Opatovice (Elektrárny Opatovice). Významný podíl na znečištění ovzduší má i vysoká intenzita
silničního dopravy v obci. V zimním období se kvalita ovzduší zhoršuje vlivem topení nekvalitními
tuhými palivy, příp. odpadky.
Kladné stránky +
Okolí obce bohaté na přírodní bohatství (vzácná rostlinná společenstva a vzácné druhy živočichů)
Stabilní struktura pozemků – nedochází k záboru zemědělské půdy na základě záboru orné půdy
Záporné stránky Existence ekologických zátěží na území obce (bývalý kravín, zchátralé rodinné domy, bývalé
koupaliště)
Zhoršená kvalita ovzduší vlivem blízkosti průmyslové zóny a vysoké intenzity dopravy
Zvýšený obsah dusičnanů v pitné vodě

A.7 SPRÁVA OBCE
A.7.1

Obecní úřad

Obec Bukovka vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese
odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.
Správu obce vykonává Obecní úřad Bukovka (OÚ Bukovka). Úřední hodiny OÚ Bukovka jsou každé
pondělí od 16:30 do 18:30 hod.
Obec má sedmičlenné zastupitelstvo. Starostka a místostarosta vykonávají svou funkci jako neuvolnění
členové obecního zastupitelstva. Jsou zřízeny dva výbory – Finanční výbor a Kontrolní výbor.
Obec nemá žádné stálé zaměstnance. Vedení účetnictví je obstaráváno na dohodu o provedení práce
(dále „DPP“). Dále jsou uzavírány DPP na konkrétní činnosti související s chodem OÚ a obecních
záležitostí (úklid OÚ, údržba vodárny, svoz plastů, organizace kulturních akcí, provoz knihovny a vedení
výtvarného kroužku).
Obec Bukovka spolupracuje s Úřadem práce Pardubice a využívá institutu veřejně prospěšných prací.
Pracovníci z Úřadu práce se starají o úklid obce a úpravu obecní zeleně.
Obec zajišťuje provoz místní knihovny.
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A.7.2

Hospodaření obce

Obec Bukovka včas splácí veškeré své závazky a je bezdlužná. Obec hospodaří poslední 2 období
s přebytkem. Vytváří obec systematicky kapitálové prostředky pro investice do vlastních projektů, příp.
na spolufinancování projektů.
Obec za posledních pět let realizovala nebo spolufinancovala řadu investičních akcí z vlastních zdrojů
a národních i evropských dotačních titulů.
Tabulka č. 6
Realizované investiční akce (2012–2016)
rok realizace
investiční akce
2012
Oprava vodovodu
2012
Oprava hasičské zbrojnice
2013
Zateplení budovy OÚ
2013
Rekonstrukce areálu sportoviště (kabiny, chodníky)
2013
Dětské hřiště
2014
Chodník podél sil. I/36, Bukovka
2015
Oprava fasády kabin na hřišti
2015
Realizace průzkumného hydrovrtu
2016
Oprava místní obslužné komunikace v Habřince
Zdroj: Obec Bukovka

výdaje z prostředků obce
3 000 000
250 000
2 450 000
300 000
250 000
3 131 000
250 000
300 000
2 420 000

Tabulka č. 7
Realizované investiční akce z dotačních titulů (2007–2016)
rok realizace investiční akce
dotační titul
Projektová dokumentace na opravu
2007
Krajské dotace
vodovodu

výše dotace
250 000

2008

Oprava vodního zdroje

Krajské dotace

1 800 000

2009–2013

Oprava vodovodu

Krajské dotace

7 350 000

2007–2016

Průběžné opravy a rekonstrukce – dětské
hřiště, chodníky a místní komunikace,
hasičská zbrojnice, výměna oken OÚ, kulturní
dům

Program obnovy
venkova Pardubického
kraje

1 000 000

2012

Alejová výsadba ovocných dřevin podél cest

Agentura ochrany
přírody a krajiny

100 000

2009, 2011

Územní plán obce

Krajská dotace

165 000

2008–2016

Podpora veřejně prospěšných prací

Úřad práce ČR

cca 700 000

2013

Zateplení obecního úřadu

Operační program
Životní prostředí

1 550 000

2014

Chodník podél sil. I/36, Bukovka

Státní fond dopravní
infrastruktury

2 115 000

2015

Obnova drobných sakrálních staveb

Ministerstvo pro místní
rozvoj

160 000

2015

Průzkumný hydrovrt zdroje vody

Operační program
životního prostředí

297 000
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rok realizace

investiční akce

dotační titul

výše dotace

2016

Oprava místní obslužné komunikace
v Habřince

Ministerstvo pro místní
rozvoj

1 000 000

Zdroj: Obec Bukovka

A.7.3

Majetek obce

V majetku Obce Bukovka jsou následující objekty: budova OÚ, budova obecní hospody, 3 zastávky
veřejné hromadné dopravy, 2 dětská hřiště, fotbalové hřiště včetně kabin a sauny a budova hasičské
zbrojnice. Obec dále vlastní místní komunikace, chodníky, obecní pozemky (lesy a polnosti), technickou
infrastrukturu (veřejné osvětlení, obecní rozhlas, vodovod, vodní zdroj, kanalizaci a 2 požární nádrže),
drobné sakrální a jiné památky (křížek na návsi v Bukovce, památník a zvoničky v místní části Habřinka
a Bukovka), návštěvnický mobiliář (mapa, posezení a stojan na kola), technika (technika SDH a drobná
technika na údržbu veřejné zeleně).
Provozní náklady obecního majetku (především budov) a jeho pravidelná údržba jsou hrazeny
z obecního rozpočtu. Některé budovy nebo jejich část v majetku obce jsou pronajímány.
Budova OÚ
V přízemí budovy OÚ se nachází obchod s potravinami a zámečnická dílna. V 1. patře je umístěna
kancelář OÚ Bukovka, zasedací místnost, knihovna, kadeřnictví a prostory pro zájmovou činnost dětí,
mládeže a dospělých (výtvarný kroužek). Přízemí budovy OÚ je vytápěno plynovým topením, v prvním
patře jsou akumulační kamna. Budova je po celkové rekonstrukci v roce 2013, kdy došlo k výměně
oken, opravě fasády a celkovému zateplení. Zateplení budovy bylo provedeno z dotačních prostředků
Státního fondu životního prostředí.
Budova obecní hospody
Budova obecní hospody č.p. 41 se nachází u hlavní silnice, na křižovatce silnice I/36 a silnice III/3237.
V budově se nachází sál pro konání kulturních akcí a část s hospodou. Prostory budovy má v pronájmu
soukromý subjekt, který zde provozuje pohostinství (Hospoda u Václava). V roce 2010 byla provedena
oprava sociálního zázemí sálu.
Dětská hřiště
V obci jsou dvě dětská hřiště - v místní části Habřinka a v areálu sportoviště v Bukovce, které bylo
vybudováno v roce 2013.
Fotbalové hřiště
Budovy sportoviště (šatny a sauna) prošly v roce 2015 částečnou rekonstrukcí (oprava fasády
a venkovní dlažby). Nově je vybudováno venkovní posezení. Prostory šaten a sauny a přilehlého
fotbalového hřiště využívá TJ Bukovka (fotbalový oddíl) a dále jsou využívané pro konání obecních akcí.
Budova hasičské zbrojnice
Rekonstrukce prostor a střechy hasičské zbrojnice byly provedeny v letech 2008 - 2010. Budova slouží
jako základna místní jednotky požární ochrany obce. V budově má sídlo Myslivecký spolek Bukovka
"HÁJEK" a Sbor dobrovolných hasičů Bukovka.
Obecní pozemky (lesy, polnosti a vodní plochy)
Obec má ve svém vlastnictví ornou půdu (33 ha), lesní pozemky (2 ha) a vodní plochy (45 ha).
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A.7.4

Integrace obce

Obec je členem dobrovolného svazku obcí – Regionálního svazku obcí Bohdanečsko9. Obec spadá do
územní působnosti MAS Bohdanečsko10, ale není jejím členem (členem MAS Bohdanečsko je
Regionální svazek obcí Bohdanečsko). Zástupce obce se účastní jako hosté zasedání Valné hromady
členů MAS Bohdanečsko a rovněž se aktivně podíleli na vzniku Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS Bohdanečsko 2014–2020.
Obec je členem Svazu měst a obcí České republiky. Obec nemá navázané partnerství s jinou obcí v ČR
ani v zahraničí.
Kladné stránky +
Zavedená spolupráce s Úřadem práce Pardubice (využití institutu VPP na činnosti související
s úklidem obce a úpravou obecní zeleně)
Bezdlužnost obce a bezproblémové plnění závazků obce
Členství obce v dobrovolném svazku obcí (RSOB) a aktivní spolupráce s MAS Bohdanečsko, z. s.
Záporné stránky neidentifikovány

9

http://www.bohdanecsko.cz

10

www.mas-bohdanecsko.cz
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B. NÁZORY OBČANŮ OBCE
B.1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
Dotazníkového šetření v rámci Programu rozvoje obce Bukovka se zúčastnilo celkem 133 respondentů
z celkového počtu 388 obyvatel, tj. 34 % obyvatel. Dotazník byl distribuován do každé domácnosti pro
každého občana staršího 15 let formou osobního doručení do poštovní schránky. Dotazníkové šetření
proběhlo v měsíci červnu 2016 a obyvatelé obce měli možnost odevzdat vyplněný dotazník osobně
v kanceláři starostky obce nebo osobním doručením do schránky obecního úřadu. Cílem
dotazníkového šetření bylo zjistit spokojenost občanů se současnou situací obce a názory na vývoj obce
v nadcházejícím období 2017–2022.
Pozn.: Ne všichni zúčastnění respondenti odpovídali na všechny otázky a u některých otázek měli
možnost více odpovědí. Procentuální výsledky dotazníkového šetření jsou zaokrouhleny na celé
desítky.
B.1.1

Znění dotazníku

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás tímto informovala o zahájení zpracování programu rozvoje obce Bukovka na
období 2017–2022. Právě jste obdrželi dotazník týkající se Vaší celkové spokojenosti se životem
v naší obci i spokojenosti v jednotlivých dílčích oblastech. Vyjádřením Vašeho názoru
a zodpovězením otázek v tomto dotazníku budeme lépe schopni stanovit priority a směr, jakým by
se měl rozvoj naší obce ubírat v nejbližších letech. Program rozvoje obce nám umožní efektivněji
využít finančních prostředků, a to jak našich obecních, tak získaných formou dotací na vybrané
rozvojové záměry.
Zjištění Vašich názorů je velice důležité, a proto budou výsledky dotazníkového šetření sloužit jako
jeden z podkladů pro zpracování programu rozvoje obce. O výsledcích budete informováni na
webových stránkách obce a na veřejných jednáních zastupitelstva obce.
Žádám Vás proto o spolupráci a předem děkuji za Váš zájem podílet se na dění naší obce, společně ji
zvelebovat a vytvářet podmínky, aby se nám tu společně ještě lépe žilo.
Ing. Pavla Friedrichová Sirůčková, starostka
POKYNY K VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU
Do každého domu byly doručeny tištěné dotazníky. Uvítali bychom, pokud by dotazník vyplnili všichni
obyvatelé nad 15 let (každý zvlášť). Vyplněné dotazníky je možné doručit do schránky OÚ Bukovka
nebo přinést osobně do kanceláře starostky. V případě osobního doručení bude dotazník zařazen do
slosování o drobné ceny. Slosování proběhne na veřejném projednání programu rozvoje obce (na
podzim 2016). Sběr dotazníků končí dne 30. 6. 2016.
Pokud není v otázce uvedeno jinak, vyberte prosím vždy jen jednu z možností. Pokud není u otázky
k dispozici výběr z možností, formulujte prosím své odpovědi do volného prostoru za otázkou.
1. Co se Vám na naší obci nejvíce líbí? (vyberte maximálně 3 možnosti)
klidný život
dobrá dopravní dostupnost
životní prostředí a vzhled obce
dostatek kultury a společenských
mezilidské vztahy
akcí
dostupnost obchodů a služeb
dobré sportovní vyžití
dostupnost pracovních příležitostí
blízkost přírody
ostatní:…………………………………………………………………………………………………………………..
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2. Co se Vám na naší obci nelíbí? (vyberte maximálně 3 možnosti)
vztahy mezi lidmi
chybí ZŠ/MŠ
nepořádek v obci
nedostatek kultury
lhostejnost občanů vůči obci
nedostatečné sportovní vyžití
zhoršená kvalita vody a ovzduší
silná tranzitní doprava v obci
špatná
dostupnost
služeb
špatná dopravní dostupnost
a lékařské péče
chybějící cyklostezky
nedostatek pracovních příležitostí
ostatní:…………………………………………………………………………………………………………………….
3. Jak jste spokojen/a s obchodem smíšeného zboží? (ohodnoťte jako ve škole známkou 1–5,
případně připojte slovní komentář)
1

2

3

4

5

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Jak jste spokojen/a s místním pohostinstvím? (ohodnoťte jako ve škole známkou 1–5,
případně připojte slovní komentář)
1

2

3

4

5

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Co by pro Vás měla obec udělat v příštích 6 letech?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Navrhněte vlastní nápad na rozvoj obce
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.

Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních financí. Do jakých oblastí byste
investoval/a? (vyberte maximálně 3 možnosti)
výstavba cyklostezky
oprava vodních nádrží
oprava památek v obci (kostel)
rekonstrukce veřejného osvětlení
zvýšení bezpečnosti chodců
podpora spolků a neziskového
a snížení hluku
sektoru
výsadba veřejné zeleně (obnova
zázemí pro děti a mládež
současné zeleně)
podporované bydlení (bydlení pro
oprava místních komunikací
seniory)
zatraktivnění lesíku „v Branžově“
investice do sportoviště
(zpevnění pěšiny, posezení, herní prvky
rozvoj bydlení (nové stavební
atp.)
parcely)
oprava chodníků
jiné:…………………………………………………………………………………………………….…………………………….

8. Co můžete pro obec udělat Vy? (vyberte všechny relevantní možnosti)
pomoc s organizací akcí v obci
pomoc s úklidem v obci
sponzorský dar (akce v obci)
poskytnutí řemeslné práce ve
pomoc se sezónními pracemi
prospěch obce
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vedení kroužku/kurzu
ostatní:…………………………………………………………………………………………………………………….
9. Sledujete dění v obci na webových stránkách obce?
ano, pravidelně (min. 1x týdně)
ano, občas (cca 1x měsíčně)
ne, nemám internet

nepravidelně
ne, vůbec

10. Jaký způsob informování o dění v obci preferujete?
webové stránky obce
hlášení obecního rozhlasu
papírové letáky do schránky
informační sms
jiný:…………………………………………………………………………………………………………………….
11. Myslíte si, že by v katastru obce měla působit městská policie?
ano

ne

12. Pokud pracujete/studujete mimo obec, kam dojíždíte?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jaký využíváte dopravní prostředek pro cestu do práce/do školy?
auto

autobus

kolo

pěšky

Kolik km do práce/ do školy dojíždíte?…………………………………………………
13. Jaké je Vaše pohlaví?
žena

muž

14. Jaký je Váš věk?
15–29

30–49

50–64

15. Jak dlouho žijete v obci?
od narození
od dětství
déle než 10 let
méně než 10 let
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65 a více

B.1.2

Závěry dotazníkového šetření

Dotazníkového šetření se zúčastnilo více žen než mužů, a to zhruba o 10 %. Většina respondentů byla
ve věku 30-49 let nebo 50-64 let. Téměř polovina dotázaných (48 %) uvedla, že v obci Bukovka žijí od
narození. 30 % respondentů žije v obci déle než 10 let.
Občané měli možnost vyjádřit svůj názor, s čím jsou ve své obci spokojeni a co se jim naopak nelíbí.
77 % obyvatel obce Bukovka, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, oceňuje blízkost přírody.
Nadpoloviční většina dotazovaných je spokojena s klidným životem v obci.
Za nejpalčivější problémy obce je podle obyvatel považována silná tranzitní doprava a chybějící
cyklostezky. Se silnou tranzitní dopravou souvisí požadavek občanů obce na zvýšení bezpečnosti
chodců a snížení hluku v obci a zlepšení kvality ovzduší.
Výstavba cyklostezky vedoucí do města Lázně Bohdaneč je jedním z hlavních apelů občanů směrem
k obci, a to v 56% zastoupení odpovědí. Obyvatelé obce dále považují za nezbytné investovat do oprav
místních komunikací, chodníků a vodních nádrží.
V rámci dotazníkového šetření vyslovili někteří občané nesouhlas s chovem koní v obydlené části obce.
Někteří vnímají jako negativní volně pobíhající psy po obci a parkování valníku s plasty v Habřince.
Obyvatelé obce Bukovka vyzváni k vyjádření svého vlastního nápadu na rozvoj obce. V nejčetnějším
zastoupení odpovědí zazněl nápad vybudovat cyklostezky a vyřešit dopravní situaci v obci. Mezi dalšími
odpověďmi obyvatel na rozvoj obce se objevil nápad rozšířit dětské hřiště, upravit koupaliště,
vybudovat multifunkční sportovní areál, postavit sociální byty pro mladé lidi či obyvatele v tíživé životní
situaci a organizovat více akcí pro děti a seniory.
Dopravní dostupnost
Ve většině odpovědí nepovažují dotazovaní dopravní dostupnost obce za nevyhovující. V 13%
zastoupení odpovědí se objevuje názor na zlepšení dopravní dostupnosti obce. To by mohlo být podle
občanů řešeno zavedením kyvadlové dopravy či MHD na trase Bukovka – Pardubice.
Obchod smíšeného zboží a místní pohostinství
Kvalitu obchodu se smíšeným zbožím v obci Bukovka hodnotí obyvatelé obce průměrnou známkou 2.
Dotazování poukazují na nabídku zboží s často prošlou spotřební lhůtou, nedostatečný sortiment
a nevyhovující otevírací dobu.
Kvalitu místního pohostinství hodnotí obyvatelé obce průměrnou známkou 3. Největším problémem
je podle respondentů nedostatečná nabídka kuchyně. Pozitivně je vnímána velmi milá obsluha.
Vztahy a zájem občanů o obec
Z dotazníkového šetření vyplývá, že 31 % dotazovaných by zlepšilo mezilidské vztahy v obci. Část
dotazovaných si také stěžuje na celkovou lhostejnost svých spoluobčanů vůči obci. Na otázku směrem
k občanům, zda sledují dění v obci na webových stránkách obce, odpovídala většina, že nepravidelně.
Co se týče způsobu informování o dění v obci, nadpoloviční většina dotazovaných (51 %) preferuje
papírové letáky do schránky a hlášení obecního rozhlasu. Řada dotazovaných by zlepšila kvalitu,
hlasitost a srozumitelnost mluveného slova při hlášení obecním rozhlasem.
V rámci dotazníkového šetření byli respondenti dotazováni, zda si myslí, že by měla v katastru obce
působit městská policie. Jednoznačně převládajícím názorem je odpověď ne. Nesouhlas s působením
městské policie v obci Bukovka vyjádřilo 80 % dotazovaných.
Obyvatelé v obci Bukovka jsou ochotni poskytnout nezištnou pomoc ve prospěch své obce. Nejvíce
obyvatel z dotazovaných (33%) je ochotno pomoci s organizací akcí v obci. Někteří občané jsou dále
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ochotni podílet se na pomoci se sezónními pracemi a pomoci s úklidem v obci. 8 občanů
z dotazovaných může poskytnout vedení kurzu či kroužku.
Oblasti investic obecních prostředků
Sumář odpovědí na otázku týkající se oblastí investic obce shrnuje níže uvedená tabulka. Z vyjádření
občanů tak jednoznačně vyplývá, že obec by se měla soustředit na realizaci projektů v oblasti výstavby
cyklostezky, opravy místních komunikací a vodních nádrží a zvýšení bezpečnosti chodců a snížení hluku
v obci.
Tabulka č. 8
Oblasti investic obce vyplývajících z dotazníkového šetření
oblast investice obce
počet odpovědí
výstavba cyklostezky

74

oprava místních komunikací

55

oprava vodních nádrží

43

zvýšení bezpečnosti chodců a snížení hluku

35

oprava chodníků

19

zatraktivnění lesíku "v Branžově"

18

zázemí pro děti a mládež

17

podporované bydlení (bydlení pro seniory)

16

oprava památek v obci (kostel)

13

investice do sportoviště

12

rozvoj bydlení (nové stavební parcely)

12

výsadba veřejné zeleně (obnova současné zeleně)

10

rekonstrukce veřejného osvětlení

4

podpora spolků a neziskového sektoru

4

odpovědí celkem
Zdroj: Dotazníkové šetření
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Dojížďka do zaměstnání a za studiem
V rámci dotazníkového šetření měli občané obce Bukovka možnost vyjádřit nespokojenost
s nedostatečným množstvím pracovních příležitostí v obci. K tomuto tématu se vyjádřilo pouze
zanedbatelné množství dotazovaných. Občané z obce Bukovka dojíždějí za prací či studiem nejčastěji
do Pardubic a Lázní Bohdaneč. Průměrná dojížďka občanů obce do zaměstnání či za studiem je 16 km
a nejčastěji používaným dopravním prostředkem pro tyto účely je automobil. Jako dopravní prostředek
používaný pro účely dopravy do zaměstnání či za studiem se objevuje automobil v 57% zastoupení
odpovědí. Dále následuje autobus a kolo. Někteří z dotazovaných uvedli obojí.
Kladné stránky +
Občané oceňují blízkost přírody a klidný život v obci
Občané se nestěhují z obce
Zájem občanů o dění v obci a mezilidské vztahy
Ochota občanů zapojit se do obecního dění (organizace akcí, úklid a sezónní práce, vedení kroužků
atp.)
Záporné stránky Nutnost řešit dopravní situaci v obci, cyklostezky a dopravní obslužnost obce
Nedostatečná nabídka místního pohostinství (teplá jídla)
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B.2 PRACOVNÍ SKUPINA
Pracovní skupina k projednání PRO Bukovka byla sestavená z členů zastupitelstva obce a zástupců
veřejnosti, místních spolků a podnikatelů. Pracovní skupina obdržela před svým jednáním, které se
uskutečnilo dne 8. 11. 2016 na OÚ Bukovka, pracovní verzi zpracovávaného dokumentu.
Na jednání proběhlo představení jednotlivých částí dokumentu, průběhu zpracování a závěrů
jednotlivých kapitol. Členové pracovní skupiny vznášeli své návrhy a představy na formulaci vize obce.
Široká diskuze proběhla při definování programových cílů a opatření obce. V průběhu jednání a dále
v určeném termínu (písemně, telefonicky) měli její členové možnost vznést k textu PRO Bukovka
připomínky a požadavky na doplnění. Přítomní se shodli na rozšíření časového období platnosti PRO
Bukovka na desetileté období, tj. platnost dokumentu na období 2017 – 2027 s průběžnou aktualizací
dokumentu.
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C. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY OBCE (PŘÍP. SWOT ANALÝZA)
S – SILNÉ STRÁNKY

W – SLABÉ STRÁNKY

 Výhodná poloha obce v blízkosti krajských měst
(Pardubice, Hradec Králové) a lázeňského místa
Lázní Bohdanče a obce s pověřeným obecním
úřadem
 Vyrovnaný vývoj počtu obyvatel – nedochází
k extrémnímu nárůstu nebo poklesu obyvatel,
občané zůstávají v obci
 Stabilní věková struktura obyvatel
 Bezproblémové sociální soužití občanů, zájem
občanů o dění v obci a mezilidské vztahy
 Ochota občanů podílet se na obecním životě
(organizace akcí, úklid a sezónní práce, vedení
kroužků atp.)
 Dostupnost základních služeb v obci (smíšené
zboží, kadeřnictví a holičství, hostinec)
 Dostupnost specializovaných služeb v blízkých
centrech (Pardubice, Hradec Králové, Lázně
Bohdaneč)
 Nízká nezaměstnanost v obci
 Dobrá dostupnost pracovních příležitostí
v blízkých centrech (Lázně Bohdaneč, Přelouč,
Pardubice)
 Blízkost přírodních zajímavostí a rekreačního
vyžití (Opatovický kanál, soustava rybníků,
písníky, cyklotrasy a naučné stezky)
 Dostupnost lázeňského místa Lázní Bohdanče
(kulturní a sportovní vyžití pro občany)
 Dobré napojení na silniční dopravní síť
 Vyhovující dopravní obslužnost obce veřejnou
dopravou pro dojížďku do zaměstnání a do škol
 Nově zrekonstruovaný vodovod v obci
 Celá obec plně elektrifikována a většina obce
plynofikována
 Zavedený systém odpadového hospodářství obce
včetně svozu tříděného odpadu
 Dostupnost MŠ/ZŠ a lékařské péče v blízkých
obcích
 Zajištěné sociální služby v obci
 Bohaté společensko-kulturní vyžití v obci (aktivní
spolky v obci a řada akcí)
 Nízká míra kriminality
 Okolí obce bohaté na přírodní bohatství (vzácná
rostlinná společenstva a vzácné druhy živočichů)
 Stabilní struktura pozemků – nedochází k záboru
zemědělské půdy na základě záboru orné půdy
 Zavedená spolupráce s Úřadem práce Pardubice
(využití institutu VPP na činnosti související
s úklidem obce a úpravou obecní zeleně)
 Bezdlužnost obce a bezproblémové plnění
závazků obce
 Členství obce v dobrovolném svazku obcí (RSOB)
a aktivní spolupráce MAS Bohdanečsko, z. s.

 Sociálně slabé rodiny v obci s rizikem vysokého
zadlužení
 Malé zastoupení specializovaných služeb v obci
 Málo pracovních příležitostí v obci
 Absence nabídky stravování v obci
 Vysoká intenzita silniční dopravy a s ní spojené
znečištění ovzduší, hluk a snížená bezpečnost
vlivem nedodržování rychlosti v obci
 Absence vyhrazené cyklostezky (propojení
s okolními obcemi za účelem dojíždění do škol, za
zaměstnáním a službami
 Nevyhovující stav místních komunikací a chodníků
 Minimální dopravní obslužnost obce veřejnou
dopravou o víkendech a svátcích
 Nedořešený odvod odpadních vod v části obce,
kde chybí kanalizace
 Nutnost dojíždění za vzděláním a lékařskou péčí
 Existence ekologických zátěží na území obce
(bývalý kravín, zchátralé rodinné domy, bývalé
koupaliště)
 Zhoršená kvalita ovzduší vlivem blízkosti
průmyslové zóny a vysoké intenzity dopravy
 Zhoršená kvalita pitné vody
 Špatný stav požárních nádrží
 Absence nabídky obecních bytů vhodných pro
seniory, startovací byty, osoby v hmotné nouzi
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O – PŘÍLEŽITOSTI

T – HROZBY

 Podpora rozvoje spolupráce s okolními obcemi
 Podpora aktivního života obce využitím blízkosti
přírody
 Podpora místních živnostníků odběrem jejich
zboží či služeb
 Spolupráce se zdravotnickými a sociálními
zařízeními v okolních městech či obcích
 Podpora cestovního ruchu (zatraktivněním okolí
obce, zkvalitnění služeb v obci)
 Zájem obyvatel o dění v obci a spolupodílení se
na organizaci společenských a kulturních akcí
 Podpora ekologického třídění odpadu
 Využití nabídky vedení kroužku či kurzu ze strany
občanů obce

 Ukončení činnosti místního pohostinství
a obchodu smíšeného zboží v důsledku
nespokojenosti obyvatel
 Odchod mladých občanů obce do krajských měst
díky nedostatku pracovních a studijních
příležitostí
 Nedostatek financí na vyřešení dopravní situace
v obci
 Nedostatek financí na vybudování cyklostezky
 Nedostatek financí na opravy místních
komunikací a chodníků v obci
 Nárůst zadluženosti rodin žijících v obci
 Odliv obyvatel z obce v důsledku slabých
mezilidských vazeb v obci
 Zvyšování přestupků v důsledku
nezájmu/neexistence městské policie v katastru
obce
 Zvýšení počtu obyvatel nad 65 let a pokles
ekonomicky aktivních obyvatel
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D. STRATEGICKÁ ČÁST
D.1 STRATEGICKÁ VIZE OBCE
Obec Bukovka je klidná a bezpečná obec, která poskytuje zázemí pro bydlení a aktivní trávení
volného času pro všechny věkové skupiny obyvatel. Naše obec je efektivně fungující, finančně zdravá
a energeticky soběstačná při současném zachování přírodních hodnot.

D.2 PROGRAMOVÉ CÍLE A OPATŘENÍ
Programové cíle vycházejí z analytické části PRO Bukovka, SWOT analýzy a vize obce Bukovka.
Programové cíle stanovují, čeho chce obec v průběhu realizace Programu rozvoje obce v období 2017–
2027 dosáhnout. Programové cíle a opatření jsou stanoveny tak, aby respektovaly potřeby občanů
i témata definovaná zastupitelstvem obce.
1. Doprava a bezpečnost v obci
 Zvýšit bezpečnost chodců v obci (retardéry, zpomalovací prahy, ostrůvky, zónové měření
rychlosti atp.)
 Vybudovat cyklostezky do okolních obcí (Rohovládova Bělá, Lázně Bohdaneč)
 Opravit místní komunikace a chodníky
2.






Technická infrastruktura
Průběžně opravovat a udržovat technickou infrastrukturu obce
Vyřešit odvod odpadních vod v části obce, kde chybí kanalizace
Rekonstruovat veřejné osvětlení
Opravit obecní rozhlas
Rekultivovat požární nádrže

3.






Krajina a životní prostředí
Zajišťovat výsadbu veřejné zeleně
Pravidelně pečovat a obnovovat místní zeleň
Vybudovat posezení u lesa
Průběžně hledat řešení revitalizace původního koupaliště, zchátralých domů a bývalého kravína
(kontaktovat majitele a společně hledat řešení)
Udržovat kvalitu pitné vody

4.




Obecní památky
Podporovat průběžné opravy kostela
Udržovat drobné památky v obci (křížky, památník, zvoničky)
Upravit/vybudovat pamětní desku k připomenutí obětem 1. světové války

5.










Služby a obecní život
Podporovat informování občanů formou letáku do schránky
Podporovat zachování obchodu se smíšeným zbožím v obci
Zasadit se o zřízení kuchyně v místním pohostinství
Podporovat výstavbu bydlení pro skupiny obyvatel s nízkým příjmem
Podporovat a rozvíjet činnost místních spolků
Podporovat činnost místní knihovny a rozvíjet činnost zájmových kroužků přímo v obci
Pravidelně udržovat dětská hřiště
Vybudovat multifunkčního hřiště
Organizačně a finančně podporovat obecní společenské akce
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Využívat aktivní místní obyvatele při organizaci obecních společenských akcí
Podporovat činnost místní farnosti
Udržovat a podporovat gratulace občanům a vítání občánků, příp. další aktivity

6. Místní podnikání a řemesla
 Udržovat diskuzi s místními poskytovateli služeb (zpětná vazba z podnětů obyvatel
o spokojenosti)
 Podporovat místní živnostníky (zajistit, aby místní obyvatelé preferovali služby místních služeb:
např. inzerce na webových stránkách obce, místní vývěsky, zdarma reklamy do propagačních
materiálů obce)
 Zřídit inzertní vývěsní tabuli pro místní živnostníky
 Vést dialog a udržovat aktivní kontakt s místními podnikateli a využívat možnosti sponzorských
darů na podporu obecních akcí
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D.3 ROZVOJOVÉ AKTIVITY OBCE
Tabulka č. 9

Rozvojové aktivity obce 2017–2027

programový cíl

název aktivity

realizace

předpokl.
náklady
(Kč)

financování
obce

možnost dotace (výše, DT)

2. Technická infrastruktura

Vodní zdroj – zlepšení kvality pitné vody

2018-2020

1 000 000

250 000

dotace SFŽP 85 %

2. Technická infrastruktura

Zlepšení zásobování pitnou vodou – přeložka
vodovodního řadu

2019-2022

1 000 000

300 000

POV Pk 70 %

4. Obecní památky

Oprava hřbitovní zdi

2017-2018

300 000

150 000

PRV 50 %

3. Krajina a životní prostředí

Obnova zeleně – náves Habřinka, Bukovka a obecní
cesty

2017-2027

2 000 000

1 400 000

PRV, AOPK 70 %

1. Doprava a bezpečnost v obci

Opravy místních komunikací

2018-2022

3 000 000

1 500 000

dotace MMR 50 %

1. Doprava a bezpečnost v obci

Oprava a vybudování chodníků

2019-2020

2 000 000

1. Doprava a bezpečnost v obci

Zvýšení bezpečnosti pěších a cyklistů – cyklostezky

2018-2024

10 000 000

1 500 000

5. Služby a obecní život

Vybudování podporovaného bydlení (senioři,
mladé rodiny)

2018-2022

10 000 000

1 500 000 –
5 000 000

2. Technická infrastruktura

Rekonstrukce vodních nádrží (Bukovka, Habřinka)

2018-2027

2 000 000

2 00 0000

5. Služby a obecní život

Investice do sportoviště

2020-2027

2 000 000

200 000

4. Obecní památky

Podpora opravy kostela

2017-2027

300 000

300 000

2. Technická infrastruktura

Přeložka veřejného osvětlení

2017-2019

700 000

400 000

dotace POV Pk 30 %

2017-2018

2 000 000

300 000

dotace SFŽP 85 %

2017

500 000

500 000

vlastní zdroje

2. Technická infrastruktura
5. Služby a obecní život

Pořízení techniky odpadového hospodářství a pro
údržbu veřejné zeleně
Rekonstrukce restauračního zařízení – vybudování
kuchyně
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dotace SFDI 85 % nebo
vlastní zdroje
dotace SFDI nebo IROP
85 %
dotace MMR 50 % nebo
IROP 85 %
vlastní zdroje, popř.
dotace
národní dotační titul
MŠMT – 60-80%
dotace obce majiteli
nemovitosti

programový cíl

název aktivity

realizace

předpokl.
náklady
(Kč)

financování
obce

možnost dotace (výše, DT)

2. Technická infrastruktura

Realizace technologie čištění odpadních vod v
lokalitě bez kanalizace

2018-2020

500 000

200 000

dotace POV Pk 30 %

3. Krajina a životní prostředí

Zatraktivnění lesíka v Branžově

2017-2018

400 000

40 000

4. Obecní památky

Pamětní deska obětem 1. světové války

2018

100 000

20 000

Zdroj: Obec Bukovka
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dotace MAS Bohdanečsko
(PRV) 100 %
národní dotační titul
Ministerstvo obrany ČR

D.4 PODPORA REALIZACE PROGRAMU
Program rozvoje obce Bukovka 2017 – 2027 v aktuálním znění bude po celou dobu jeho realizace
dostupný na webových stránkách obce www.bukovka.cz. Dále je k nahlédnutí v tištěné podobě
v úředních hodinách na OÚ Bukovka.
Program bude využit jako jeden z podkladů při tvorbě plánu činností zastupitelstva obce, rozpočtu obce
i rozpočtových výhledů a finančních plánů obce.
D.4.1

Řízení a realizace programu

Za řízení realizace PRO Bukovka zodpovídá starosta a místostarosta obce. Jejich úkolem je iniciovat
realizaci jednotlivých rozvojových aktivit, zajišťovat zdroje financování a zabezpečovat dílčí kroky
vedoucí k jejich realizaci včetně delegování jednotlivých úkonů na zodpovědné osoby. Za účelem řízení
realizace programu se budou zodpovědné osoby scházet dle aktuální potřeby a o výsledcích jejich
činnosti budou pravidelně informovat zastupitelstvo obce.
D.4.2

Kontrola plnění a aktualizace programu

Vyhodnocování realizace programu spadá do působnosti realizačního týmu (starosta a místostarosta
obce). Monitorovací zprávu o realizaci PRO předloží realizační tým 1x ročně zastupitelstvu obce,
zpravidla před schválením rozpočtu obce.
Zastupitelstvo obce zhodnotí postup realizace PRO Bukovka a v případě, že vyhodnotí nutnost
aktualizace PRO Bukovka, navrhne znění aktualizace. Aktualizované znění PRO Bukovka musí projít
schválením zastupitelstva obce a bude neprodleně uveřejněno na webových stránkách obce.
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Křížek a zvonička v Bukovce

Dětské hřiště v Habřince
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Památník obětem 2. světové války v Bukovce

Evangelický kostel v Bukovce

Požární nádrž – rybníček v Habřince
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