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ÚVOD
Program rozvoje obce Darkovice je základním plánovacím dokumentem obce zakotveným
v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Formuluje představy
o budoucnosti obce a navrhuje způsoby, jak těchto představ dosáhnout. Slouží zejména jako
manuály pro řízení rozvojových činností obce (při rozhodování zastupitelstva, při přípravě
projektů, při tvorbě rozpočtů). Slouží i jako informační materiál pro občany a subjekty působící
v obci. Program rozvoje zvyšuje připravenost obce k podání žádostí o dotační podporu a zvyšuje
šance získat vnější finanční prostředky.
Program rozvoje obce (PRO) je zpracován na roky 2019–2024, tj. na 6 let. Dlouhodobý pohled na
rozvoj obce je formulován ve strategické vizi pro období cca 20 let (přibližně do roku 2035, což
odpovídá realizaci 3 návazných PRO).
Program rozvoje obce je tvořen analytickou částí (charakteristika obce, vyhodnocení dotazníkových
šetření, SWOT analýza) a návrhovou částí (vize, opatření a aktivity, podpora realizace).
Zpracování PRO proběhlo jako součást projektu Podpora obnovy venkova pomocí zavedení
strategického řízení.
Úvodní setkání s obyvateli proběhlo 16. 10. 2017. Na tomto setkání byla diskutována rozvojová
situace obce a shromážděny podněty k dalšímu rozvoji.
V listopadu a prosinci roku 2017 proběhlo dotazníkové šetření mezi obyvateli. Šetření se zúčastnilo
204 osob. Šetření přineslo další zajímavé podněty a ověřilo situaci v obci.
V dubnu 2018 byl dopracován návrh kompletního programu rozvoje a zahájena diskuze nad jeho
úpravami.
V červenci byl dokument dopracován.

Program rozvoje je zpracováván dle „Metodiky tvorby programu rozvoje obce“ doporučené
Ministerstvem pro místní rozvoj.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE
Charakteristika obce soustřeďuje základní fakta o obci a obsahuje komplexní zhodnocení situace
v obci, charakteristiku stavu a vývoje jednotlivých oblastí života obce. Klade důraz na zachycení
hlavních předností a rozvojových problémů obce a jejich příčin.

1. ÚZEMÍ
Darkovice se nacházejí cca 6 km severně od Hlučína a cca 15 km severozápadně od Ostravy.
Okresní město Opava leží asi 30 km západně od Darkovic. Pro obec je významná i blízkost obce
Hať, která má více než 2500 obyvatel a je s Darkovicemi téměř stavebně propojená. Rozkládá se
severovýchodně od Darkovic.
Katastr obce tvoří především orná půda. Darkovicemi neprotéká žádný větší potok nebo řeka.
Střed obce leží v nadmořské výšce 242 m. n. m. Na jihozápadě katastru nedaleko pevnosti Orel se
tyčí nejvyšší bod obce ve výšce cca 286 m. n. m. Katastr Darkovic má zvlněný charakter.
Darkovice spadají do správního obvodu obce s rozšířenou působností a správního obvodu obce s
pověřeným obecním úřadem Hlučín v okrese Opava. Obec se nedělí do více místních částí a
intravilán obce tak tvoří jeden funkční celek (hranice katastru je na obrázku níže vyznačena
červenou čárou).
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Celková rozloha Darkovic činí 5,14 km2. Hustota zalidnění je 266,0 obyvatel/km2. V rámci České
republiky patří Darkovice mezi rozlohou podprůměrně velkou obec (průměrné území obce v ČR
zaujímá 1 261 ha).
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1250. Historicky v obci převažovalo české
obyvatelstvo. Roku 1742 však Marie Terezie ztratila Horní Slezsko, jehož součástí bylo i Hlučínsko.
Darkovice tak patřili k Prusku, hlavním městem byl Berlín a úředním jazykem byla němčina.
Udrželo se však místní nářečí i čeština. Nábožensky obec patřila pod olomouckou diecézi.
K Československu bylo Hlučínsko připojeno 4. 2. 1920 na základě Versailleské mírové smlouvy.

2. OBYVATELSTVO
Celkový počet obyvatel obce Darkovice k 1. 1. 2017 činil 1367 obyvatel (661 mužů a 706 žen). Je
to nejvyšší počet obyvatel, který kdy v obci v posledních 25 letech bydlel. Od roku 1996 počet
obyvatel postupně roste od cca 1170 obyvatel a po zmiňovaných 1367 v roce 2017. Podle
územního plánu z roku 2014 se předpokládá další růst počtu obyvatel na 1500 v roce 2029.
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Hodnoty demografických ukazatelů (změna počtu obyvatel přirozenou měnou a migrací) říkají, že
růst počtu obyvatel byl v posledních 15 letech tažen především kladným migračním saldem (více
lidí se přistěhovalo, než vystěhovalo). V letech 2003–2016 se stabilně každý rok přistěhovalo
ročně 20–30 obyvatel. Výjimku tvořil rok 2012, kdy se přistěhovalo celkem 51 nových obyvatel.
Přirozený přírůstek se v Darkovicích dlouhodobě pohybuje kolem 0.
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Ke konci roku 2016 bylo 17,1 % obyvatel obce ve věku 0–15 let (234 osob), 67,5 % ve věku 15–
64 let (923 osob) a 15,4 % obyvatel obce bylo starších 65 let (210 osob). Index stáří, který
vyjadřuje poměr počtu seniorů nad 65 let na 100 obyvatel ve věku do 15 let, vykazuje hodnotu
89,7, což je výrazně nižší hodnota než za celý Moravskoslezský kraj (124,5) a Českou republikou
(119). Převažují tak děti nad seniory, což je pozitivní pro budoucí rozvoj obce. Obec může zaměřit
svoji politiku na podporu dětí a mládeže.

3. HOSPODÁŘSTVÍ
EKONOMICKÁ SITUACE
Základ hospodářství v obci tvoří průmysl a stavebnictví. Ke konci roku 2017 bylo v obci
registrováno 133 subjektů se zjištěnou aktivitou. Z nich 18 % podnikalo v průmyslové výrobě,
26,3 % ve stavebnictví, 14,3 % ve velkoobchodě a maloobchodě a 6,8 % v zemědělství, lesnictví a
rybářství. Zbylé aktivní subjekty působí v různých jiných oborech činnosti. Zásadním způsobem
mezi podnikateli převažují fyzické osoby (119 podniků, tj. téměř 90 %) nad právnickými osobami
(11 podniků). V souvislosti s tím se v obci nenacházejí prakticky žádní velcí zaměstnavatelé
s nadregionálním významem.
Mezi firmy, které mají sídlo v Darkovicích patří KLIMCO, které má dle registru ekonomických
subjektů 10–19 zaměstnanců a společnost SUBLAND-TECH, která podle registru zaměstnává 20–
24 zaměstnanců. KLIMCO se zabývá výrobou klimatizací. SUBLAND-TECH působí v oblasti
stavební činnosti, protlaky pod komunikacemi, důlní díla, sanace. V oblasti zemědělství působí v
obci spíše menší soukromí zemědělci. Je zde i družstvo. Pěstuje se řepka, řepa, ječmen.
Komerčními službami jsou Darkovice vybaveny vzhledem k velikosti obce a blízkosti okolních
obcí a měst (zejména Hatě a Hlučín) přiměřeně. V obci se nachází 2 obchody s potravinami
provozované společností TEMPO (samoobsluha a U Horáka). Občerstvit se lze ve třech hospodách
(Hostinec „U Janů“, restaurace „Piáno“ a hostinec „Na Zastávce). ….Z ostatních služeb lze v obci
využít poštu, manikúru, pedikúru, nehtovou modeláž, masáže a kosmetiku, pyrotechnika, taxi,
autodopravu, zemní a výkopové práce. Z uvedených služeb je pro obec klíčové zachovat poštu a
obchody.
Chybí podmínky a prostory pro malé podnikatele např. pro cukrárnu, čajovnu apod. V územním
plánu je ve vazbě na stávající areál zemědělské výroby družstva DRUDAR navržena plocha pro
případné rozšíření výrobních činností.
Obec se plánuje zaměřit na vylepšení spolupráce s místními podnikateli.
TRH PRÁCE
K 1. 12. 2017 bylo v Darkovicích celkem 122 obsazených pracovních míst, což představuje značně
podprůměrný počet vzhledem k počtu obyvatel obce. Darkovice vykazují 8,9 pracovních míst na
100 obyvatel, kdežto průměr za okres Opava činí 38 pracovního místa na 100 obyvatel. Funkce
obce je tak především obytná, což je vzhledem k velikostní kategorii poměrně běžné. Podle Sčítání
lidí domů a bytů z roku 2011 za prací obyvatelé Darkovic dojíždí zejména do Ostravy (164
zaměstnaných), Hlučína (44 zaměstnaných) a Hatí (1 zaměstnanec) Naopak do Darkovic z žádné
obce nedojíždí proud vyšší než 10 zaměstnaných.
Podíl nezaměstnaných osob činil v prosinci 2017 v Darkovicích 3,7 %. Bylo zde 34 dosažitelných
uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let. Na území Darkovic bylo 0 volných pracovních míst.
Hodnota nezaměstnanosti v obci je nižší ve srovnání s hodnotou za okres Opava (4,1 %). V rámci
kraje je také spíše nižší (průměr kraje byl 5,8 %). Hodnota je srovnatelná s průměrem ČR – 3,8 %.
Úroveň nezaměstnanosti v obci se za poslední roky významně snížila (v lednu 2015 dosahoval
podíl nezaměstnaných osob hodnoty téměř 6,2 %). Dlouhodobě je situace příznivá ve srovnání
s vyššími územními celky. Přestože je v Darkovicích poměrně významně zastoupeno stavebnictví
nelze každoročně sledovat zvýšenou nezaměstnanost v zimních měsících.
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Podíl uchazečů evidovaných déle než 12 měsíců (dlouhodobě nezaměstnaní) činil v roce 2017 v
průměru 21,0 %, což je v absolutní hodnotě 7 nezaměstnaných lidí. Tato hodnota je příznivější ve
srovnání s okresem Opava, kde tento podíl činí 29,1 % i s průměrem za celou Českou republiku
(31,7 %). Ve srovnání s Moravskoslezským krajem (41,1 %) je situace vynikající. S dlouhodobou
nezaměstnaností jsou spojeny rizika sociálně patologických jevů a vyloučení ze společnosti nebo
psychosomatických chorob u nezaměstnaných.

4. INFRASTRUKTURA
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
V obci je vybudována rozsáhlá síť jednotné kanalizace. Dešťové vody z území jsou odváděny buď
stávající jednotnou kanalizací, nebo soustavou odvodňovacích příkopů, především na okraji
zástavby. Čištění odpadních vod v obci však není zajištěno. Darkovice proto jako jednu z klíčových
investicí plánují výstavbu splaškové kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod. Ke konci roku
2017 byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení a v přípravě byla projektová
dokumentace pro stavební řízení. V rámci výkopových prací pro potřeby splaškové kanalizace se
chystá i položení chrániček na optický kabel. Při příležitosti budování splaškové kanalizace
proběhne i nová pokládka asfaltu a rekonstrukce části chodníků.
V roce 2017 bylo z dotačních prostředků vybudováno nové veřejně osvětlení – svítidla byla
vyměněna za úspornější.
Obec Darkovice je plynofikována. V územním plánu existuje návrh na rozšíření plynofikace do
míst plánované zástavby. V obci je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, který je napojený
na místní zdroj pitné vody. Na rok 2018 se plánuje oprava hydrantů na vodovodu.
V Darkovicích probíhá třídění odpadu. Bylo zažádáno o dotaci na kompostéry do domácností,
která byla úspěšně schválena v roce 2018.
V letech 2016, 2017 a 2018 obec přispívala na nové kotle. Občané mohli zažádat o kotlíkovou
dotaci z krajské dotace a spoluúčast byla občanům doplácena z obecního rozpočtu. Obec tím
sledovala zkvalitnění ovzduší v zimních měsících.
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Středem obce prochází silniční komunikace nižší třídy, která spojuje Darkovičky, Darkovice a Hať.
Nepanuje zde hustá doprava, v horní části obce však auto jezdí poměrně rychle. Uvažuje se o
řešení této situace zpomalovacím semaforem nebo zpomalovacím ostrůvkem. Východním
okrajem katastru vede silnice 2. třídy č. 469 z Hlučína přes Hať směrem k polské hranici. I zde
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není doprava hustá. Podle sčítání dopravy provedeného v roce 2016 tudy denně projede 424
vozidel z toho 57 těžkých motorových vozidel.
Nejbližší železniční zastávka se nachází v Hlučíně přibližně 6 km jižně od středu obce. Jde o trať,
která v Hlučíně začíná a vede směrem na Kravaře až do Opavy. V obci se nachází celkem
4 autobusové zastávky: Darkovičky – bunkry; Darkovice – obecní úřad; Darkovice – has. zbrojnice
a Darkovice – U Kříže.
Územím obce prochází několik cyklotras. Jedná se o cyklotrasu č. 5, která vede po stopách
Jantarové stezky od Jaderského moře k Baltskému moři. Má tak evropský význam. Prochází
středem obce. Další cyklotrasu představuje č. 554, která se nachází na severu katastru. Poslední
cyklotrasou je č. 6093, která vede jižním okrajem obce. Obě cyklotrasy mají spíše lokální význam.
Na katastru obce se nachází i cyklostezka, která vede k pěchotnímu srubu Jaroš. O cyklodopravu
je v obci a okolí zájem. Na území je značená i modrá turistická stezka, která vede jižní částí
katastru.
Místní komunikace a chodníky v obci jsou všechny v udržovaném stavu. Jejich celková
rekonstrukce se plánuje spojit s výstavbou splaškové kanalizace. Chybí chodník, který by
Darkovice spojil se sousední obcí Hať, do které děti chodí do školy a kde se nachází i část
vybavenosti. Dále chybí cca 100 m chodníku ke Kříži v horní části obce a chodník do sousedních
Darkoviček. Ze stávajících chodníků by nejvíce potřeboval opravit chodník kolem hlavní cesty.
V obci je problém s parkováním, lidé parkují na místních komunikacích, není pak volné místo na
průjezd hasičů, sanitek a ostatních aut.
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST
Mezi hlavní směry autobusové dopravy patří Hať a Ostrava (přes Hlučín). Celkově je dopravní
obslužnost obce vyhovující. Autobusy jezdí zejména v ranních a odpoledních hodinách na směny.
V sedlech, hlavně dopoledne mezi 10 a 11 hodinou je dopravní obslužnost na nižší úrovni. Uvažuje
se nad diskuzí, zda neupravit jízdní řády, aby dětem dojíždějícím do Hatí do školy více seděly. Řešit
by se také mohla návaznost na přestupy na vlaky jedoucí z Hlučína.
Dopravní obslužnost je sice dobrá, řada občanů však využívá raději individuální automobilovou
dopravu, která je rychlejší.
Počty spojů projíždějících obcí (k 31. 1. 2018)
Směr

Linka

Ve všední dny

O víkendech

Do Ostravy (přes Hlučín)
Z Ostravy (přes Hlučín)
Do Hatě
Z Hatě

910290

24

6

Pramen: www.jizdnirady.cz
* v pátek jedou 4 spoje

5. VYBAVENOST
BYDLENÍ
Podle Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 bylo v Darkovicích celkem 336 rodinných domů,
nenachází se zde žádné bytové domy. Celkem 3 domy byly vykázány jako ostatní budovy.
V Darkovicích existuje pouze 7 nájemních domů. Drtivě převažují vlastní domy (329 domů).
Součástí Darkovic jsou i domy stavebně přiléhající k sousedním Darkovičkám.
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Nejvíce domů bylo vybudováno v letech 1920–1970 (111 domů), následují období 1971–1980 (52
domů), 1981–1990 (51 domů), 1991–2000 (46 domů), 2001–2011 (42 domů) a nejméně domů
bylo vybudováno v letech 1919 a dříve (11 domů). V roce 2017 bylo dokončeno 6 novostaveb.
Územní plán z roku 2014 předpokládá využití ploch pro cca 134 rodinných domů do roku 2029.
Volné pozemky Darkovice nechtějí používat na průmyslovou zónu ale na rodinné domy. Reálně se
v nejbližší době plánuje cca 10 domků. V roce 2017 proběhlo zasíťování pozemků na ulici Na
Rozhraní pro novou výstavbu na soukromých pozemcích. Obec touto politikou sleduje umožnit
místním mladým obyvatelům novou výstavbu.
Jsou potřeba byty pro mladé rodiny. Plánuje se přestěhovat obecní úřad – vybuduje se nový obecní
úřad a starý se předělá na byty. Byly by potřeba zejména pomocné, sociální byty. Ve staré budově
obecního úřadu se celkem plánují 4 byty. Další výstavba se plánuje místo staré školy postavit
obecní úřad. Obec myslí i na seniory. V Darkovicích se nachází 12 samostatných malometrážních
bezbariérových bytů, které se nabízí k pronájmu osobám nad 70 let za zvýhodněný nájem.
ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE
V Darkovicích funguje základní škola (do 5. třídy) i mateřská škola. Od školního roku 2016/2017
byla otevřena nová budova základní školy. Její celková kapacita dosahuje 100 žáků. Ve školním
roce 2017/2018 bylo v provozu celkem 5 tříd – 1. třídu navštěvovalo 23 žáků, 2. třídu 16 žáků, 3.
třídu 13 žáků, 4. třídu 21 žáků a 5. třídu 16 žáků. Celkově tak školu navštěvuje 89 žáků. Od 6. třídy
navštěvují žáci z Darkovic základní školu v Hati. Při základní škole v Darkovicích funguje i školní
družina, která se člení celkem na 2 oddělení s celkovou kapacitou 50 žáků, která je plně využita.
(kapacita 50 žáků). Školní jídelna při ZŠ disponuje kapacitou 120 strávníků, stravuje se zde celkem
80 strávníků. Do budoucna je jednou z priorit Darkovic školku i školu zachovat a dále rozvíjet.
Základní škola tvoří důležitou součást života v obci. Základní škola nabízí zájmové kroužky:
keramika, hra na zobcovou flétnu, taneční kroužek, anglická konverzace, sportovní kroužek,
počítačový kroužek.
Sociálně patologické jevy se v obci nevyskytují. V Darkovicích se nenachází dům s pečovatelskou
službou pro seniory. Stále je zvykem, že se o nemohoucí seniory stará rodina. Existuje zde však
dům s malometrážními byty pro důchodce. Celkem se zde nachází 12 bytů. Senioři jsou v obci
aktivní a sdružují se. Probíhají např. vzpomínkové akce seniorů. Plánují se zavést vzdělávací akce
pro seniory a mezigenerační aktivity dětí a seniorů.
Za praktickým, dětským a zubním lékařem se dojíždí do Hati, kde se nachází i lékárna. Za vyšší
péčí se dojíždí do Ostravy. Lékař přímo v Darkovicích není reálný.
ŽIVOT V OBCI, KULTURA A SPORT
Pro konání kulturních a společenských akcí lze využít kulturní dům, kde se nachází velký sál, ve
kterém je možné provozovat sportovní aktivity a malý sál, který slouží zastupitelstvu pro jednání
a organizaci významných společenských akcí a rodinných oslav. Součástí kulturního domu jsou
dále posilovna a šatny.
V obci je pro konání venkovních kulturních, společenských a sportovních akcí k dispozici
sportovní areál, jehož součástí je fotbalové hřiště, menší hřiště s trávníkem, dětské hřiště
s prolézačkami, multifunkční hřiště s tenisovými kurty. Uvažuje se o vybudování dětského hřiště
u hráze a zpřístupnění hřiště u mateřské školky.
Kromě tohoto areálu se v obci nachází areál přírodního koupaliště, jehož součástí je bazén a
brouzdaliště pro děti, dětské prolézačky, 2 hřiště na plážový volejbal, sociální zařízení a
občerstvení. Obec chce do budoucna zachovat přírodní koupaliště, což bude vyžadovat investice
pro úpravy vody.
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V roce 2017 byly dokonce realizovány prolézačky u mateřské školky. Chybí však kryté sportoviště
např. klasická tělocvična.
V obci se koná řada zajímavých kulturních, společenských a sportovních akcí zejména díky
aktivním občanům a spolkům mezi které patří:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sbor dobrovolných hasičů Darkovice,
Fotbalový klub Darkovice (bývalá tělovýchovná jednota),
Klub stolního tenisu Darkovice,
Myslivecké sdružení OREL,
Český zahrádkářský svaz Darkovice,
Klub důchodců Darkovice,
Sdružení římskokatolických věřících,
Komunitní centrum,
Relax Sport Darkovice.

Uvedené spolky se zaměřují na mládež.
Darkovice mají vlastní klub důchodců, jsou aktivní a jezdí na výlety. Obec je přátelská k rodině.
Působí zde sdružení rodičů a přátel školy. Mezi největší akce, které se v obci konají, patří:
fotbalové utkání, strassenfest. Jeden z nápadů, který zazněl na veřejném projednání s občany, bylo
pořádání letního kina.
PAMÁTKY, TURISTICKÉ ATRAKTIVITY A ZAJÍMAVOSTI
V Darkovicích se nevyskytují žádné nemovité kulturní památky. Za významnou stavební
dominantu lze považovat novodobý kostel sv. Hedviky. V jižní části katastru se nachází areál čs.
opevnění Darkovice-Darkovičky. Opevnění jsou provozovány Slezským zemským muzeem. Na
území Darkovic se nachází pěchotní srub Orel, Jaroš a František. Pevnostní areál je prezentací
speciálního opevněného systému.
Územím obce prochází cyklotrasa č. 5, která vede po stopách Jantarové stezky od Jaderského moře
k Baltskému moři. Má tak evropský význam. Další cyklotrasu představuje č. 554, která se nachází
na severu katastru. Poslední cyklotrasou je č. 6093, která vede jižním okrajem obce. Obě
cyklotrasy mají spíše lokální význam. Na katastru obce se nachází i cyklostezka, která vede k
pěchotnímu srubu Jaroš. V území je značená i modrá turistická stezka, které vede jižní částí
katastru.

6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Rozloha katastru obce Darkovice činí celkem 514 hektarů. Z této plochy zaujímá 59,8 %
zemědělská půda (orná půda činí z celku 59,1 %). Tyto hodnoty dokumentují zemědělský
charakter obce. Podíl zemědělské půdy v ČR činí v průměru 53,7 % (orná půda zabírá pouze 38,3
% území). Lesy zabírají 16,9 % katastru obce, což je poměrně vysoká hodnota (průměr za
Moravskoslezský kraj činí 35 %). Vodní plochy zabírají 0,9 %. V Darkovicích se nachází ve
východní části katastru a slouží jako přírodní koupaliště.
Obyvatelé si mohou zažádat o kotlíkovou dotaci. V zimních měsících je ovzduší špatné. Znečišťují
ho hlavně topeniště na tuhá paliva.
Podle územního plánu je navrženo 0,5 ha ploch k zalesnění v lokalitě navazující na suché poldry a
Nad koupalištěm.
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7. SPRÁVA OBCE
OBECNÍ ÚŘAD A KOMPETENCE OBCE
Od 1. 1. 1979 do 23. 11. 1990 byly Darkovice součástí blízkého Hlučína. Nyní jsou Darkovice
samosprávně samostatné. Obecní úřad Darkovice je obecním úřadem se základní působností.
Spadají pod pověřený obecní úřad Hlučín a správní obvod obce s rozšířenou působností (SO ORP)
stejného města. V Hlučíně se pro Darkovice nachází i matrika a stavební úřad.
Zastupitelstvo obce se skládá z 15 členů. Starosta je uvolněný. Rada obce má celkem 5 členů.
Kromě finančního a kontrolního výboru je zřizován výbor pro rodinu, kulturu a sociální
záležitosti.
Ze strany obce směrem k obyvatelům funguje perfektní komunikace. Obec provozuje kabelovou
televizi, která je dostupná i online na webu a na youtube, a kde se vysílají aktuální informace.
Nejnovější informace se nachází také na webu obce. Obyvatelé mohou informace odebírat také
prostřednictvím e-mailu. Obecní rozhlas se nepoužívá, nově je možná registrace na mobilní
rozhlas, který je ve správě obce.
Obec zamýšlí zlepšit informovanost i mimo kabelovou televizi a zlepšit informovanost na webu.
Obyvatelé, v nově zastavěných částech nemají připojenou kabelovou televizi. Informace se
posílají mailem. Málo mladých lidí sleduje kabelovou televizi. Byl by vhodnější např. facebook.
Mohl by se někdo zaplatit, aby facebook doplňoval.
Chystá se přestavba staré školy na obecní úřad. Stávající obecní úřad bude přestavěn na nové byty.
HOSPODAŘENÍ A MAJETEK OBCE
Darkovice v letech 2013–2017 vykázaly celkový přebytek rozpočtového hospodaření ve výši více
než 23 mil. Kč. Přebytky byly použity zejména na úhradu dlouhodobé půjčky a na tvorbu rezerv
na běžném účtu. Nejvyššího přebytku obec dosáhla v roce 2016, kdy činil 37,5 milionu a kryl
deficit ve výši téměř 31 milionu z roku 2015. Další přebytkový rozpočet byl v roce 2013 (3,5
milionu), 2014 (4,3 milionu) a 2017 (8,4 milionu).
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Podíváme-li se detailněji na strukturu příjmů a výdajů v letech 2013–2017, tak objem daňových
příjmů se postupně zvyšoval díky změnám v rozpočtovém určení daní a díky hospodářskému
růstu ČR. Podíl daňových příjmů na celkovém rozpočtu byl nejvyšší v letech 2017 (72,1 %) a 2013
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(66,7 %). Nedaňové příjmy byly poměrně stabilní. V letech 2013–2017 tvořily přibližně 15 % z
celkových příjmů. Výjimku lze pozorovat v roce 2016 (pouze 6,1 %), což bylo způsobeno získanou
dotací, které významně navýšila celkový rozpočet, kdežto nedaňové příjmy zůstaly stabilní.
Nedaňové příjmy tvoří zejména místní poplatky stanovené vyhláškou, poplatky za pronájmy
majetku obce a úroky. Kapitálové příjmy jsou spíše nárazovou a okrajovou záležitostí související
s prodejem obecního majetku a v rozpočtu Darkovic se téměř nevyskytují. Nejvyšší byly v roce
2015 (téměř 0,6 milionu; 2,7 % z rozpočtu). Podíl i objem přijatých transferů je nejvíce závislý na
realizovaných investičních akcích a po celé sledované období kolísal. Nejvyšší byl v roce 2016
(39,4 milionu; 68,7 %).
Obec měla vysoký podíl kapitálových výdajů (investic) v roce 2015 (74,9 %) a 2016 (48,8 %).
Vyšší podíly kapitálových výdajů souvisí vždy s investičnímu akcemi.
Saldo běžných příjmů, což je rozdíl běžných příjmů (daňové a nedaňové příjmy a nárokové
transfery – souhrnný dotační vztah) a běžných výdajů, představuje částku, kterou obec může
použít na investiční výdaje, na spolufinancování získaných dotací nebo na splácení svých závazků
aniž by si musela brát další půjčku nebo prodávat svůj majetek. Tento ukazatel můžeme nazvat i
tzv. dluhovou kapacitou. Tato dluhová kapacita byla ve sledovaném 5letém období vždy kladná.
Pohybovala se v rozmezí 3,5 milionu v roce 2015 a 9,5 milionu v roce 2017.
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Vývoj a struktura rozpočtových příjmů a výdajů v období 2012–2016
Pramen: monitor.statnipokladna.cz
Ve vlastnictví obce je obecní úřad, stará škola, nová škola, mateřská škola, kulturák, hasičárna,
koupaliště, tribuna, vodojem, penzion pro důchodce, smuteční síň.
Rozšíření hřbitova a rozšíření kolumbária.
Dne 30.11.2008 byla uzavřena Smlouva o spolupráci mezi partnerskými obcemi, a to obcí
Darkovice a polskou obcí Lyski.
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A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
Východiska pro návrhovou část jsou zpracována zejména na základě poznatků z charakteristiky
obce a závěrů dotazníkového šetření názorů obyvatel a zachycují základní (klíčové) podněty pro
návrhovou část, a to zejména silné stránky / pozitiva, rozvojové faktory a slabé stránky /negativa
/ problémy jako vnitřní faktory ovlivnitelné obcí. Vnější faktory (příležitosti a ohrožení) vychází
z posouzení obecných i konkrétních politických, ekonomických, sociálních, technologických,
environmentálních a legislativních vlivů, které mohou mít dopad na rozvoj obce.

KLÍČOVÉ PODNĚTY ZE ŠETŘENÍ NÁZORŮ OBYVATEL
V listopadu až prosinci roku 2017 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel. Celkově se
zapojilo 138 obyvatel. Někteří z nich neodpověděli na všechny otázky. Vyhodnocení každé
otázky tedy vychází z počtu odpovědí na danou otázku.
Šetření se zúčastnilo 48,9 mužů % a 51,1 % žen. Ve věku 15–29 let bylo 16,1 % osob, ve věku 30–
49 let bylo 42,3 % osob, ve věku 50–64 let 29,9 % osob a nad 65 let 11,7 % osob. Převážně šlo o
manžele či partnery s dětmi (38,7 %) nebo vícegenerační domácnosti (36,5 %); manželé bez dětí
tvořili 16,1 %, jednotlivci 7,3 % a 1,5 % respondentů byl samotný rodič s dítětem.
90,9 % obyvatel se v obci žije dobře. Nikdo neuvedl, že by se mu v obci žilo velmi špatně nebo
spíše špatně. Ani dobře ani špatně se v obci žije 9,1 % respondentů. V rámci obdobných šetření
jde o mimořádně pozitivní hodnocení.
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Velmi dobře

Spíše dobře

Ani dobře ani špatně

Spíše špatně

Velmi špatně

Z nabídnutých aspektů života v obci jsou respondenti nejvíce spokojeni s úrovní základní školy
(průměrná známka 1,6), úrovní mateřské školy (1,7) a s nakládání s odpady, jejich tříděním a
recyklací (1,7).
Nejvíce nespokojeni jsou s příležitostmi pro podnikání (průměrná známka 3,5), dostupností
zdravotní péče (3,5), úrovní zdravotní péče (3,8) a pracovními příležitostmi (3,9).
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Občanské soužití, sousedské vztahy
Práce a komunikace úřadu obce
Bezpečnost v obci
Úroveň technické infrastruktury (odkanalizování,…
Možnosti pro parkování
Úroveň hromadné dopravy
Úroveň dopravní infrastruktury (silnice)
Celkový vzhled obce
Nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace
Čistota vod
Čistota ovzduší
Klid v obci (1:ticho – 5:hluk)
Množství a kvalita zeleně
Podmínky pro cestovní ruch
Možnosti využití komerčních služeb
Možnosti nakupování
Možnosti pro výstavbu rodinných domů
Kvalita bydlení
Dostupnost volnočasových aktivit pro děti (zájmové…
Úroveň mateřské školy
Úroveň základní školy
Dostupnost zdravotní péče
Úroveň zdravotní péče
Služby pro seniory
Možnosti sportovního vyžití
Možnosti kulturního vyžití
Příležitosti pro podnikání
Pracovní příležitosti
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Další otázka zjišťovala, zda respondentům chybí v Darkovicích spoj (směr, čas) veřejné hromadné
dopravy, nebo zda je někde nedostatečná možnost přestupu. 31,3 % odpověděla ano, 17,9 % ne a
50,7 % to nedokáže posoudit. Obyvatelům nejvíce chybí víkendové spoje.

31%

51%

18%

Ano

Ne

Nedokážu posoudit

17,8 % obyvatel chybí v Darkovicích sportoviště, 72,6 % sportoviště nechybí. 9,6 % obyvatel
nedokáže situaci posoudit.
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Informace o dění v obci získávají respondenti především z webových stránek obce (pravidelně je
využívá více než 32 % respondentů). Dále se využívají osobní návštěvy na úřadě obce (14,0 %),
vývěska, úřední deska (14,3 %), veřejná setkání (9,1 %) a nejméně pravidelně se pro zisk
informací využívá mobilní rozhlas (SMS z OÚ 2,0 %). Mezi jinými zdroji informací uváděli
respondenti kabelovou televizi (celkem 30x).
Na otázku, které způsoby komunikace respondentům chybí, se nejčastěji uvádí Facebook.
Mobilní rozhlas (SMS z OÚ)
Webové stránky obce
Rozhlas
Vývěsky, úřední deska
Veřejná setkání
Osobně na úřadě obce
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Jednou z klíčových otázek důležitou pro budoucnost obce bylo, jak by se měla obec v rámci
nynějšího katastru dále rozrůstat. Tento faktor může obec značně ovlivnit bytovou politikou nebo
územním plánem. 60 % obyvatel si myslí, že by měla zůstat přibližně stejně velká. 30 %
odpovědělo, že by se měla rozrůst na přibližně 2000 obyvatel. Pouze 2 % se domnívá, že by měla
růst i nad 2000 obyvatel.
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8%
2%

Měla by zůstat přibližně stejně velká

Měla by se postupně rozrůstat
výstavbou nových ulic / čtvrtí na
přibližně 2000 obyvatel
30%

Obec by měla růst i nad 2000
obyvatel

60%

Nedovedu posoudit

Občané měli možnost pomyslně rozdělit finance obce do 3 zvolených oblastí. Dotázaní občané
velmi silně upřednostňovali dobudování / rekonstrukci místních komunikací a chodníků (74
odpovědí), splaškovou kanalizaci a ČOV (59) a rychlý internet (53). Naopak nejméně
prosazovanou variantou byly investice do veřejného osvětlení (8), rozvoje cestovního ruchu (10)
a sociálních bytů (10).
Veřejné osvětlení
Úprava koupaliště
Splašková kanalizace a ČOV
Malometrážní byty
Sociální byty
Rychlý internet – optické vlákno
Rozšiřování/zkvalitňování vhodné veřejné zeleně
Zvýšení bezpečnosti
Podpora bytové výstavby
Rozvoj cestovního ruchu
Kulturní centrum pro pořádání kulturních a…
Rekonstrukce/výstavba sportovišť
Stezky pro pěší na území ve vlastnictví obce
Výstavba cyklostezek
Nová parkovací místa
Dobudování/rekonstrukce místních komunikací a…
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Na otázku, zda by obyvatelé preferovali nová parkovací místa na úkor zúžení chodníků a zavedení
jednosměrných ulic odpovědělo 25 % respondentů ano, 63 % ne a 12 % to je jedno.
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Další otázka řešila problematiku zrušení označení obytných zón. V případě zrušení obytné zóny
nebude možné parkovat na ulici kvůli zajištění volných 6 metrů na obousměrný provoz pro
zajištění bezpečnosti, možnosti projetí hasičů, sanitky apod. Respondenti tuto možnost odmítli.
Celkem 69 % uvedlo, že spíše ne nebo určitě ne. 15 % respondentů nemá názor a 16 % s tímto
řešením souhlasí.
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Určitě ano

33%

Spíše ano

Spíše ne

Určitě ne

Nevím

Na otázku, jak byste řešil zamořování ovzduší občany? Odpovědělo 59 % podněcováním kontrol
jakým materiálem se v domácnostech topí a 41 % podporou kotlíkových dotací z obecních
prostředků.
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41%

59%

Podpora kotlíkových dotací z obecních prostředků
Podněcování kontrol jakým materiálem se v domácnostech topí

SWOT ANALÝZA
Silné a slabé stránky vyplývají ze zpracované charakteristiky obce. Příležitosti a ohrožení jsou vnější
vlivy, které mohou obci pomoci, nebo se kterými se bude muset obec vypořádat.
SILNÉ STRÁNKY
(pozitiva, rozvojové faktory)

SLABÉ STRÁNKY
(negativa, problémy)

• Výhodná poloha v blízkosti měst Hlučín a • Přirozený přírůstek se pohybuje kolem 0
Ostrava
• Chybějící podmínky a prostory pro malé
• Rostoucí počet obyvatel
podnikatele
• Kladné migrační saldo
• Příznivý index stáří
• Příznivá
nezaměstnanosti
nezaměstnanost

•
•
dlouhodobá •
•
• Obec není zatížena hustou dopravou
•
• Cyklotrasa č. 5 s evropským významem
procházející středem obce
•
• Místní
komunikace
a
chodníky
v udržovaném stavu

Málo pracovních příležitostí přímo v obci
Chybějící kanalizace
Špatný stav ovzduší v zimních měsících
Nedodržování rychlosti v horní části obce
Neukázněné chování občanů při parkování
v ulicích
Chybějící tělocvična

• Kvalitní dopravní obslužnost
• Zájem o výstavbu v obci
PŘÍLEŽITOSTI
(co se děje, či bude dít kolem nás a my to
můžeme využít)
• Využití nových technologií
splaškové kanalizace

OHROŽENÍ
(co se děje, či bude dít kolem nás a my se
s tím budeme muset vypořádat)

řešení • Změna zákona o povinnosti přijímat do
školky i dvouleté děti platná od roku 2020
• Klimatické změny – snižování objemu a
• Spolupráce v rámci místní akční skupiny
nerovnoměrnost rozložení srážek
• Zájem o bunkrovou turistiku
pro
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 DLOUHODOBÁ VIZE
Vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce. Naplnění vize bude dosaženo
realizací několika navazujících střednědobých programů rozvoje obce.
VIZE OBCE DARKOVICE V ROCE 2035
Darkovice jsou moderní obcí, kde je radost žít. Inženýrské sítě jsou dobudované včetně splaškové
kanalizace. Místní mladí lidé při potřebě vlastního bydlení nemají důvod stěhovat se do jiné obce
díky nabídce zasíťovaných stavebních pozemků.
V obci funguje řada aktivních spolků, kteří se aktivně zapojují do života v obci. Jejich činnost obec
podporuje, mají dostačující zázemí.
Stav ovzduší se zlepšuje díky tomu, že většina občanů topí moderními kotli.
Bezpečnost v obci je zajištěná díky dostavěným chodníkům a opatřením proti rychlé jízdě
automobilů.
V obci jsou zachovány základní služby a občanská vybavenost včetně školy, školky, přírodního
koupaliště apod. I v zimních měsících je kde sportovat díky nové tělocvičně.
Podnikatelé mají dostatek prostor pro svoji činnost, v obci kromě hospody funguje i
kavárna/cukrárna. V Darkovicích existují nájemní byty pro potřebné.
Informovanost je kromě kabelové televize zajištěna i aktuálními informacemi na webu obce.
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B.2 OPATŘENÍ A AKTIVITY
Opatření zastřešuje soubor aktivit k určitému tématu a stanoví přístup k řešení jednotlivých
témat a problémů. Opatření jsou seskupena do pěti základních rozvojových oblastí. Aktivita
označuje konkrétní akci, činnost, projekt v rámci opatření.
Přehled rozvojových oblastí a opatření

A. Technická infrastruktura a životní
prostředí
• A.1 Rozvoj inženýrských sítí
• A.2 Zkvalitnění životního prostředí
• A.3 Kvalitní správa místních komunikací a chodníků

B. Ekonomický rozvoj obce a život v
obci
• B.1 Podpora života v obci
• B.2 Zkvalitnění občanské vybavenosti
• B.3 Podpora komerčních služeb

C. Správa obce

• C.1 Optimalizace správy obecního majetku
• C.2 Rozvoj vnitřních vztahů obce
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OPATŘENÍ A AKTIVITY
A. Technická infrastruktura a životní prostředí
A.1 Rozvoj inženýrských sítí
Název aktivity

Termíny Odpovědnost

Náklady
Zdroje financování
(v tis.)

Komentář

Výstavba splaškové kanalizace
s centrální čistírnou odpadních
vod

2019
2020

120 000

OP ŽP

Ke konci roku 2018 byla přiznaná dotace.

Položení chráničů na optický
kabel

2019
2020

5 000

obec

Chrániče budou položeny v rámci výkopových prací
pro potřeby splaškové kanalizace.

Pokládka asfaltu a rekonstrukce
části chodníků

2019
2021

Při příležitosti budování splaškové kanalizace.

Rozšíření plynofikace do míst
plánované zástavby
Oprava hydrantů na vodovodu

2019 2021

2 000

obec

Ke konci roku 2018 již byly některé opraveny.

Zasíťování pozemků pro novou
výstavbu

2020 2022

5 000

obec

Pokračování v podpoře rozvoje bydlení. V roce 2017
proběhlo zasíťování ulice Na Rozhraní.

A.2 Zkvalitnění životního prostředí
Název aktivity

Termíny

Odpovědnos Náklady
Zdroje financování
t
(v tis.)

Podpora kotlíkových dotací

2018–
2020

500

obec

Odbahnění rybníka

2020–
2021

2 000

obec
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Název aktivity
Výsadba nových stromů kolem
čističky

Termíny

Odpovědnos Náklady
Zdroje financování
t
(v tis.)

2021

50

Komentář

obec

A.3 Kvalitní správa místních komunikací a chodníků
Název aktivity

Termíny

Odpovědnos Náklady
Zdroje financování
t
(v tis.)

Komentář

Oprava chodníků kolem hlavní
cesty

2022

3 000

obec

Čeká se na výstavbu splaškové kanalizace.

Výstavba chodníku směrem na Hať

2020 2021

2 000

MS kraj

Vyjednávání s obcí Hať o možném napojení
chodníku.

Dostavba chodníku u Kříže

2021

500

obec

V horní části obce chybí cca 100 m chodníku.

Řešení nedodržování rychlosti
v horní části obce

2021

100

obec

Zpomalovací semafor, zpomalovací ostrůvek apod.

Diskuze o úpravě jízdních řádů

Lepší provázání času odjezdu autobusů na pracovní
směny a pro školáky.

Osvěta v oblasti parkování na
ulicích

Občané parkují přímo na ulicích, přičemž není
zajištěna minimální šířka komunikace 6 metrů na
průjezd hasičů, rychlé záchranné služby a ostatních
spoluobčanů

obec

B. Ekonomický rozvoj obce a život v obci
B.1 Podpora života v obci
Název aktivity

Termíny

Odpovědn Náklady
Zdroje financování
ost
(v tis.)

Vzdělávací akce pro seniory

OP Z
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Název aktivity

Termíny

Zavedení letního kina

Odpovědn Náklady
Zdroje financování
ost
(v tis.)

2019

50

obec

Komentář
Např. v areálu koupaliště.

Mezigenerační aktivity dětí a
seniorů
B.2 Zkvalitnění občanské vybavenosti
Název aktivity
Zachování přírodního koupaliště

Termíny Odpovědnost
2019

Náklady
Zdroje financování
(v tis.)
3 000

obec

Komentář
Ke konci roku 2018 byla hotová projektová
dokumentace.
Jednou z priorit obce je zachování školy a školky
v obci.

Rozvoj školky a školy
Výstavba nové tělocvičny

2023

30 000

obec

Výhledově. Ideální umístění by bylo v blízkosti školy.

Výstavba venkovní workoutové
zóny

2020

50

obec

Hledá se vhodné místo pro umístění. Ideální by bylo
v centru obce.

Doplnění herní prvků

Průběžně

B.3 Podpora komerčních služeb
Název aktivity
Zavedení Pošty partner

Termíny Odpovědnost
2020

Náklady
Zdroje financování
(v tis.)
300

Podpora prostor pro malé
podnikatele

Komentář

obec
Pro potřeby cukrárny, kavárny, čajovny apod.

Zlepšení spolupráce s místními
podnikateli
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C. Správa obce
C.1 Optimalizace správy obecního majetku
Název aktivity

Termíny Odpovědnost

Náklady
Zdroje financování
(v tis.)

Komentář

Přestavba staré školy na obecní
úřad a knihovnu

2019
2020

12 000

OPŽP

Obecní úřad se chystá přestěhovat a místo něj se
vybudují byty. Obecní úřad by se přemístil do staré
budovy školy.

Výstavba nových bytů ve staré
budově obecního úřadu

2020
2021

5 000

IROP

Ve staré budově obecního úřadu se celkem plánují 4
byty.

Rozšíření hřbitova

2021

2 000

obec

C.2 Rozvoj vnitřních vztahů obce
Název aktivity
Rozvoj webu obce

Termíny Odpovědnost
2019

Náklady
Zdroje financování
(v tis.)
50

obec

Doplnění kabelové televize do nové
zástavby
IROP = Integrovaný regionální operační program
OP Z = Operační program Zaměstnanost
OP ŽP = Operační program Životní prostředí
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B.3 PODPORA REALIZACE PROGRAMU
Za koordinaci činností spojených s programem rozvoje obce je zodpovědný starosta.
Sledování a vyhodnocování plnění programu rozvoje obce provádí finanční výbor ve spolupráci
se starostou obce.
Návrh aktualizací programu rozvoje (zejména úpravy termínů, nákladů a finančního plánu –
rozložení nákladů v jednotlivých letech realizace) připravuje finanční výbor v úzké součinnosti se
starostou obce a komisí pro místní rozvoj obce a kulturu s ohledem na vyhodnocení plnění
v předchozím roce a ve vazbě na tvorbu rozpočtu na následující rok.
Program rozvoje obce je závazným podkladem pro rozhodování zastupitelstva obce a pro
činnost jednotlivých orgánů obce. Organizace/osoby uvedené ve sloupci odpovědnost u
jednotlivých aktivit zodpovídají za zajištění realizace příslušné aktivity (tj. aktivitu nemusí
přímo realizovat, ale mohou na realizaci pouze dohlížet, iniciovat započetí realizace apod.).
Program rozvoje je závazným podkladem pro přípravu rozpočtu obce.
Základní činností spojené s realizací programu rozvoje jsou v průběhu kalendářního roku
rozloženy následovně:
Měsíc

Činnosti

Kdo udělá

Říjen

Vyhodnocení stávajícího plnění v daném roce a návrh
aktualizace

finanční výbor

Listopad

Projednání návrhu aktualizace na zastupitelstvu obce
Provázání programu rozvoje a rozpočtu na následující rok
(rozpočet zohlední stav plnění programu rozvoje,
v programu rozvoje se upraví částky a harmonogram dle
návrhu rozpočtu)

Prosinec

Schválení návrhu aktualizace
(spolu se schválením návrhu rozpočtu)

zastupitelstvo obce

Průběžně

Sběr podnětů a aktuálních informací

starosta, finanční výbor

zastupitelstvo obce

Vyhodnocení plnění programu rozvoje obsahuje u jednotlivých aktivit následující informace:
–

Stav realizace: splněno / v realizaci dle plánu (využíváno zejména u víceletých aktivit) /
v realizaci (ale později / dříve oproti plánu) / nerealizováno.

–

Skutečné náklady.

–

Dle potřeby komentář ke stavu realizace – zejména zdůvodnění proč aktivita nebyla
realizována dle plánu, dále i např. zkušenosti z realizace, které by mohly být využity.

Stav realizace lze v tabulce s přehledem aktivit vyjádřit zabarvením (např. zelená = splněno,
oranžová = v realizaci).
Aktualizace programu rozvoje bude probíhat obvykle 1 x ročně. Návrh aktualizace zpracovává
Finanční výbor v úzké součinnosti se starostou obce. Návrh aktualizace musí být projednán a
schválen zastupitelstvem obce.
Při roční aktualizaci budou vždy aktuální situaci přizpůsobeny následující údaje:
–

Termíny.

–

Náklady.
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V případě potřeby je možné vyřadit plánovanou aktivitu nebo doplnit aktivitu novou.
Návrh aktualizace bude obsahovat přehled provedených změn. Na jeho základě bude vytvořena a
zveřejněna aktuální podoba programu rozvoje obce.
Aktualizace programu rozvoje probíhá z technického hlediska následovně:
Podkladem pro aktualizaci jsou tabulky se specifikací aktivit (přímo v návrhové části
programu rozvoje, nebo v přehledové tabulce v excelu).
V tabulkách se žlutým podbarvením zvýrazní aktualizované údaje, resp. doplněné aktivity.
Červeně se potom podbarví aktivity, jejich realizace se nepředpokládá.
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