PROGRAM ROZVOJE OBCE

POPICE

NA OBDOBÍ LET

2017 - 2023

DOLOŽKA PODLE § 41 ZÁKONA Č.128/2000 SB. O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ), VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Obec Popice zastoupená starostou Markem Sekaninou tímto
potvrzuje, že byly splněny podmínky dle zákona o obcích. Program rozvoje obce na období
2017 - 2023 byl schválen usnesením zastupitelstvem obce Popice č. 29/10/2017 na
zasedání zastupitelstva obce Popice dne 2.3.2017.

Úvod
Dokument Program rozvoje obce Popice na období let 2015–2022 byl zpracován v rámci řešení projektu
„Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“ (CZ.1.04/4.1.00/62.00008), jehož
nositelem bylo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Projekt byl financován z Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. Představitelům obcí byla poskytnuta
metodická podpora pro vytvoření vlastních programů rozvoje obcí. Ty by měly pomoci k efektivnějšímu
čerpání finančních prostředků v novém programovacím období.
Plánování rozvoje obcí a tvorba programu rozvoje obce jsou často omezeny finančními a personálními
kapacitami obcí, nedostatečným povědomím o přínosech plánování, negativním vnímáním plánování jako
něčeho zastaralého či překonaného a malými zkušenostmi s plánováním. Představitelé obcí samozřejmě
plánují, ale často pouze ve „vlastních hlavách“. Jejich plány nejsou nikde zapsány, což znemožňuje širší
diskuzi a způsobuje problémy při změně vedení obce. Přitom teprve až písemná podoba struktury cílů,
opatření a aktivit napomůže k jejich snadnějšímu naplnění – jednak je stanoveno, co je více a co méně
důležité včetně časového plánu, jednak jsou definovány realizační podmínky (konkrétní činnosti,
odpovědný subjekt, využitelné zdroje financí apod.).
Program rozvoje obce obsahuje dvě základní části – část analytickou, zaměřenou na zachycení
stávajícího stavu, a část návrhovou, shrnující zvolené budoucí cíle a možné cesty k jejich dosažení. Do
formulace obou těchto částí byla zahrnuta i veřejnost – celý proces tvorby dokumentu byl
předmětem projednání pracovní skupiny sestavené ad hoc; mimo to měli všichni obyvatelé
obce možnost zapojit se do dotazníkového šetření a také se k dokumentu vyjádřit v rámci
jeho veřejného projednání.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 Charakteristika obce
1. Území
Poloha:
Obec Popice patří k těm středně velkým obcí v okrese Břeclav. Leží v malebném údolí, obklopená
vinicemi a poli. Tato kombinace poskytuje vhodné podmínky pro turistiku a cykloturistiku. Obec se
nachází v Jihomoravském kraji v okrese Břeclav. Podle principů mezinárodní klasifikace NUTS spadá obec
pod NUTS II Jihovýchod (Jihomoravský kraj+Vysočina), NUTS III Jihomoravský kraj a NUTS IV Břeclav. Od
krajského města Brna jsou vzdáleny necelých 38 km, okresní Břeclav taktéž 38 km a od ORP (Hustopeče)
necelých 8 km. Výměra katastru je 999,17 ha.

Zdroj: mapy.cz
Historické souvislosti:
Popice se v písemných pramenech poprvé připomínají v roce 1291, kdy byly prodány dolnokounickému
klášteru. Jejich název v německé podobě Popicz naznačuje, že se původně jednalo o ves příslušející
některému kostelu nebo knězi. Již dávno předtím však poblíž dnešní vsi východním směrem stálo několik
starých slovanských osad. Slovanský živel byl někdy v první půli 13. století nahrazen německými
kolonisty, kteří založili novou osadu podél cesty vedoucí od Hustopečí k Vranovicím. V roce 1249 získal
Popice s celým mikulovským zbožím Jindřich z Lichtenštejna. Rod je však nedržel dlouho a už v roce 1291
je prodal zmíněnému dolnokounickému klášteru. V 15. století přešla část obce zpět do držení
Lichtenštejnů a po zrušení kláštera v Dolních Kounicích se majiteli zbytku obce stali páni z Lomnice. Z té
doby také pochází tvrz nad obcí na návrší zvaném Mohyla, která sloužila jako ochrana před různými
nájezdníky. Ve své původní podobě to byla srubovitá patrová stavba o rozměrech 6 x 6 m, která zanikla
někdy po roce 1420.
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První polovina 17. století přinesla několikerou změnu majitelů obce a to hlavně v důsledku pohrom
Třicetileté války. Od r. 1648 až do poloviny 19. století obec vlastnili Dietrichsteinové z Mikulova. Po roku
1850 byla obec začleněna k soudnímu okresu Hustopeče.
Dne 8.října 1938 byla obec od Československa odtržena a připojena k landrátu mikulovskému. Popice
patřily k poměrně bohatým vsím, neboť značnou část poddanské půdy zabíraly vinice. O jejich kvalitě
svědčí i to, že víno z popických vinic bylo dodáváno i na český královský stůl.

2. Obyvatelstvo
Popice v roce 2016 měly 957 obyvatel. Obce v rámci Mikroregionu (MAS) Hustopečsko jsou řazeny do 4
velikostních kategorií. Popice patří do druhé skupiny obcí, které se vyznačují velikostí mezi 501 až 1 000
obyvateli. Lze konstatovat, že obec spadá mezi menší střední obce v rámci Hustopečska (viz. obr. 1).
Hustota zalidnění ukazuje, kolik obyvatel připadá na 1 km2 rozlohy obce. S hodnotou 95,80 obyvatel/km2
patří Popice k mírně řídčeji osídleným obcím na Hustopečsku (viz. obr. 1).

V porovnání hustoty zalidnění s vyššími územními celky si obec Popice vede různě (viz. . V porovnání s
Hustopečskem vykazuje větší hustotu zalidnění, naopak ve srovnání s Jihomoravským krajem a Českou
republikou je hustota nižší. Nicméně je vhodné poznamenat, že porovnání s Jihomoravským krajem a
Českou republikou díky různému charakteru sídelní struktury je hůře měřitelné.
Územní jednotka Hustota zalidnění
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Popice

95,80

Hustopečsko

85,97

JMK

163,18

ČR

133,68

Ve sledovaném období je vývoj počtu obyvatel stabilní, lehce rostoucí trend. K drobnému skokovému
růstu došlo v roce 2010, kdy v obci byla dokončena výstavba lokality s rodinnými baráky, do kterých se
nastěhovali nové rodiny.
Obr. 2: Vývoj počtu obyvatel v obci Popice v letech 2005 - 2016

Zdroj: ČSÚ

V tab. 1 je sledován v období 2005-2016 počet narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých. Z
těchto údaj je následně vypočítán přirozený přírůstek (narození - zemřelí), migrační přírůstek (přistěhovalí
- vystěhovalí) a nakonec celkový přírůstek (přirozený přírůstek + migrační přírůstek). Mezi daty není
žádná pravidelnost či zákonitost, jen v roce 2010 došlo k vyššímu počtu přistěhovalých do obce, což bylo
způsobeno již zmiňovaným dokončením zástavby rodinných domů v obci. Pozitivním faktem je
skutečnost, že obec má kladný přirozený přírůstek (v daném období se narodilo více obyvatel než
zemřelo), naopak záporný migrační přírůstek nám poukazuje na skutečnost, že z obce se více lidí
vystěhovalo, než přistěhovalo. Nicméně celkový přírůstek činil + 16 obyvatel.
Tab. 1: Vývoj jednotlivých přírůstků v obci Popice v letech 2005 - 2016
Popice

Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí

Přirozený
přírůstek

Migrační
přírůstek

Celkový
přírůstek

2005

10

13

12

20

-3

-8

-11

2006

10

8

18

29

2

-11

-9

2007

16

6

9

18

10

-9

1

2008

8

13

15

16

-5

-1

-6

2009

13

12

17

12

1

5

6

2010

13

9

35

10

4

25

29
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2011

16

11

14

17

5

-3

2

2012

9

9

14

14

0

0

0

2013

9

8

18

12

1

6

7

2014

13

9

15

24

4

-9

-5

2015

10

4

16

16

6

0

6

2016

11

14

11

12

-3

-1

-4

116

194

200

22

-6

16

CELKEM 138

Věkové poměry v obci vyjadřuje index stáří, tedy poměr mezi počtem obyvatel ve věku 65 a více let na
počet osob ve věku 0–14 let. Věková struktura obyvatel Popic patří v rámci Hustopečska k těm
příznivějším (viz. obr. 2). Jeho hodnota činila 95,71. To znamená, že v obci se nachází více obyvatel ve
věku 0-14 let než ve skupině 65 a více let. Nicméně v tabulce č. 2 můžeme vidět, že vývoj v Popicích
kopíruje celospolečenský trend, jen je pomalejší, než v celé České republice, Jihomoravském kraji i na
Hustopečsku. Změna indexu stáří Popic v roce 2016 oproti roku 2005 činila 10,0, zatímco u ostatních
sledovaných územních jednotek neklesla pod hodnotu 18,0.

Obr. 2: Porovnání indexu stáří v obcích na Hustopečsku v roce 2016

Tab. 2: Porovnání hodnot v roce 2005 a 2016 v níže uvedených územních jednotkách
Index stáří Index stáří
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Územní jednotka

2005

2016

2005-2016

Popice

85,71

95,71

10,00

Hustopečsko

92,66

118,47

25,81

JMK

96,30

121,99

25,69

ČR

100,14

118,21

18,07

V Popicích žije 468 mužů a 489 žen. Nejpočetněji jsou obě pohlaví zastoupeny ve věku 40-44 let. Věková
pyramida má regresivní charakter. To znamená, že nejméně lidí se vyskytuje v dětské složce a nejvíce
pak v postreprodukční (nebo je s reprodukční na podobné úrovni). Základna grafu je úzká a strany jsou
konvexní (vypouklé), z toho plyne, že stabilně klesá počet nově narozených dětí a v delším časovém
horizontu se bude celkový počet obyvatel snižovat. V takovémto případě zároveň dochází ke stárnutí
populace a zvyšuje se ekonomická zátěž na celou populaci.

Obr. 3: Struktura obyvatel (věková pyramida) v obci Popice v roce 2016

Vzdělanostní struktura v obci byla zpracována z dat v roce 2011. Důvodem je skutečnost, že údaje o
vzdělanosti v jednotlivých obcích se získávají v rámci Sčítání domu, lidu a bytů v desetiletých
intervalech. Popice patří v rámci Hustopečska mezi obce s vyšším podílem obyvatel ve věku 15+. Ve
vzdělanostní struktuře převládají obyvatelé s nejvyšším ukončeným středoškolským vzděláním bez
maturity. Naopak nejméně jsou zastoupeni lidé s vysokoškolským vzděláním.

Obr. 4: Podíl obyvatelstva 15 + a struktura vzdělanosti v obci Popice v roce 2016
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V porovnání dat z roku 2001 a 2011 můžeme sledovat, že v obci došlo ke zlepšení vzdělanosti. Zmenšil
se podíl obyvatel se základním a středoškolským vzděláním bez maturity, naopak se zvýšil podíl se
středoškolským vzděláním s maturitou a vysokoškolským vzděláním. I přesto, že se situace v Popicích
zlepšila, v porovnání s vyššími územními celky došlo zatím pouze ke snížení rozdílu.

Tab. 3: Porovnání hodnot vzdělanosti v roce 2001 a 2011 v níže uvedených územních
jednotkách
Obyvatelstvo podle vzdělání (%)
2001
Území

Obyvatelstvo podle vzdělání (%)
2011

základní střední
základní střední
střední
střední
a bez
bez
vysoko-školské a bez
bez
vysoko-školské
s matur.
s matur.
vzdělání maturity
vzdělání maturity

Popice

33,8

47,7

13,7

1,8

22,1

38,7

15,4

4,1

Hustopečsko

29,7

41,9

20,3

4,6

23,7

40,7

24,8

7,8

JMK

24,8

38,0

25,2

8,9

18,0

32,3

30,9

14,7

ČR

23,5

38,0

28,4

8,9

18,0

33,0

31,2

12,5
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3. Hospodářství
Pro hodnocení situace na trhu práce je důležitým ukazatelem míra ekonomické aktivity, která
představuje potenciální pracovní sílu v daném místě. Popice patří v rámci Hustopečska mezi obce s vyšší
mírou ekonomické aktivity (50,6 %). Struktura ekonomicky aktivních obyvatel odráží celkové zaměření
místního hospodářství. V Popicích pracuje 5,9 % v zemědělství, 28,4 % v průmyslu a stavebnictví a ve
službách 35,7 %. Popice mají v porovnání s Hustopečskem vyšší zastoupení v oblasti zemědělství a
naopak nižší v průmyslu a službách. Zaměstnanost v jednotlivých sektorech Hustopečska relativně
odpovídá průměrné zaměstnanosti v Jihomoravském kraji i v celé ČR – zaměstnanost v zemědělství,
lesnictví a rybolovu je mírně vyšší, činí 5,3 % (průměr JMK je 2,5, ČR 2,4 %), v průmyslu a stavebnictví
33,8 % je vyšší než v kraji (28,6 %) a ČR (29,0 %). Ve službách je v obcích Hustopečska zaměstnán menší
podíl obyvatel než v kraji – 40 % (kraj 60,9 %) a ČR (48,6 %). Při hodnocení bylo vycházeno z dat ze
Sčítání domů, lidu a bytů v roce 2011.

Obr. 5: Míra ekonomické aktivity a sektorová zaměstnanost v roce 2011

Průměrná míra nezaměstnanosti za rok 2015 byla spočítána z jednotlivých měr během jednotlivých
měsíců během roku. Obec Popice patří mezi obce s vyšší mírou nezaměstnanosti v rámci Hustopečska.

Obr. 6: Průměrná míra nezaměstnanosti na Hustopečsku v roce 2015
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Porovnání prosincových hodnot v letech 2014 a 2015 ukazuje, že v Popicích došlo k největšímu snížení
míry nezaměstnanosti z porovnávaných územních jednotek. Zatímco na břeclavsku došlo ke snížení míry
nezaměstnanosti oproti roku 2014, v Jihomoravském kraji a na území České republiky došlo k nárůstu
míry. Popice díky snížení dorovnaly hodnotu za Hustopečsko a vykazují téměř o polovinu nižší míru
nezaměstnanosti, než je tomu v kraji a na území celé republiky.
Tab. 4: Porovnání míry nezaměstnanosti v prosinci 2014 a 2015 v níže uvedených územních
jednotkách
Míra nezaměstnanosti Míra nezaměstnanosti
Územní jednotka

Změna

12/2014

12/2015

2014-2015

Popice

9,3

6,5

-2,8

okres Břeclav

7,7

6,5

-1,2

Hustopečsko

7,5

6,4

-1,1

JMK

9,8

12,8

+3,0

ČR

8,6

11,7

+2,1

Z dotazníkové šetření vyplynulo, že obyvatelé nevnímají potřebu podpory podnikání a zaměstnanosti jako
jedno z nejdůležitějších témat, které by bylo zapotřebí v obci řešit.
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4. Infrastruktura
Technická infrastruktura
Obec je vybavena základní technickou infrastrukturou. Je elektrifikovaná a plynofikovaná. V obci je
zbudována dešťová i splašková kanalizace, domácnosti již nemají septiky či žumpy. Kanalizace je napojena na ČOV, kterou obec
společně zbudovala se sousední obcí Strachotín. Voda je rozvedena prostřednictvím veřejného vodovodu, vyhovuje k pití dle ČSN. V obci

zaveden
optický kabel. Co se týče třídění odpadů, občané nejčastěji třídí plasty včetně nápojových kartonů, sklo a
papír. Bioodpady třídí občané do kompostérů, které mají v rodinných domech, příp. lidé vozí bioodpad do
velkých kontejnerů, které jsou rozloženy po obci (tyto kontejnery sváží firma Hantály, a.s.). Obec
disponuje vybudovaným sběrným dvorem, na kterém se třídí další komodity jako jsou kovy, suť,
nebezpečné odpady, pneumatiky, velkoobjemový odpad apod.. V obci je svážen odpad
firmou Megawaste, spol. s r.o..
je dobré pokrytí mobilních operátorů: O2 a T-Mobile i Vodafone. Internetové připojení je možné z více zdrojů. Do obce je

Dopravní infrastruktura
Obcí prochází pouze silnice III.třídy a místní komunikace. Popice mají opraveny silnice v intravilánu obce (z roku 2015 - ulice Větrná,
Nová, U Kapličky, Sklepní, U Jízdárny, U Hráze, Krátká a k Myslivně). Většina vozovek v extravilánu nejsou v dobrém stavu (nezpevněné).
Silnice spojuje Popice s okolními obcemi a to severně Pouzdřany, Vranovice, z jihu pak Šakvice a Hustopeče kde se dá napojit na dálnici
D2 vedoucí z Brna do Břeclavi. Popicemi prochází silnice č. 4205.
Rekapitulace problémů: podjezd železniční trati na komunikaci do Strachotína (nízký most), dále nevyhovující stav chodníků v ulicích
(Široká, u Jízdárny, k Myslivně a Větrná) a nedostatečný počet parkovacích míst v obci,

zejména na ulici Hlavní.

Základní údržbu místních komunikací provádějí zaměstnanci obce, větší opravy pak externí firmy. Obec vlastní traktor s vlekem a kartáč
na úklid chodníků a krajnic (dále čtyřkolovou sekačku a mulčovač).
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že jedním z hlavních problémů je nedostatečný počet parkovacích míst v obci, kvalita chodníků, čímž
je ohrožována bezpečnost v obci.

Obr.1: Dopravní situace na Hustopečsku
Zdroj: Celostátní sčítání dopravy 2010, ŘSD

Dopravní obslužnost
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Obec je vzdálená cca 8 km od Hustopečí a 38 km od okolních větších měst - Brna, Břeclavi. V obci funguje IDS JMK, kdy přes Popice jezdí
linka Hustopeče u Brna - Pouzdřany, na níž v Hustopečích navazuje linka Hustopeče - Brno.
Popice jsou napojeny pouze na osobní vlaky s dostupností jak do Brna, tak do Břeclavi a zahraničí.
Zastávka lokální železnice je také v sousedních Šakvicích, Pouzdřanech či Vranovicích (směr Zaječí na trase Břeclav - Brno). Železniční
trať obcí samozřejmě prochází, kde zastavuje pouze osobní vlak. Problémem je ovšem fakt, že Popice nejsou napojeny na spěšné vlaky a
rychlovlaky tudíž vlaky obcí pouze projíždějí, ale nezastavují. Autobusový spoj z Hustopečí do Dolních Věstnic zastavuje na okraji cesty
cca 800 metrů vzdálené od obce. Důležitým faktorem byla uváděna kvalitní veřejná doprava do spádových center (Brno, Hustopeče,
Břeclav). Z tohoto pohledu by bylo vhodné vyjednat zastávku spešných vlaků, které tudy jen projíždí.

Cyklistická doprava
Obec leží na Moravské vinné stezce, která vede od Pálavských vrchů směrem na Strachotín, Pouzdřany, Popice směřující na Mikroregion
Modré Hory a dále. Na katastralním území obce Popice se jedná o cyklotrasy a hippostezku. V obci jsou zbudovány odpočívadla pro
cykloturisty se zastřešením, informačními panely a propagací pěstování vinné révy.

Obr. 2: Stezky v obci Popice a okolí
Zdroj: stezky.cz, 2016

5. Vybavenost obce
Bydlení
V obci je 303 domů, z toho 276 jsou rodinné domy. Obec má pak 6 bytových domů, zbytek jsou rekreační. V dotazníkovém šetření bylo
často poukazováno na nedostatečný počet stavebních míst a určité množství neobydlených objektů, které by po likvidaci mohly sloužit
jako nová stavební místa. V územním plánu obce je sice definován dostatečný počet pozemků vhodných k zástavbě, ale všechny jsou
bez infrastruktury. I když podle obrázku by počet ploch pro bydlení měl do budoucna stačit, z výsledků dotazníkového šetření to
nevyplývá. Situace může být způsobena skutečností, že v obci se nachází opuštěné objekty, které by potencionálně mohly sloužit pro
bydlení, ale nesou sebou dva zásadní problémy: častou neochotu původních majitelů prodat nemovitost a z druhé strany potencionální
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kupce odrazuje cena likvidace starého objektu, který celou výstavbu prodraží. Zároveň nedostatek míst pro výstavbu uváděli občané
jako jednu z nejčastějších okolností, která by mohla vést k jejich odchodu z obce.

Zdravotnictví
V Popicích působí v současné době praktický lékař pro dospělé i zubní lékař. Občané využívají zdravotnických služeb, které poskytuje
zdravotní středisko (ambulance) v Hustopečích u Brna, případně odborné ambulance v Břeclavi a Brně. V rámci dotazníkového šetření
bylo u zdravotní péče občany požadováno, aby byly upraveny ordinační hodiny, tak aby lékař ordinoval 5 dní v týdnu, současný stav je 2
dny v týdnu. V dotazníkovém šetření obyvatelé obce uváděli, že současné zajištění základních zdravotnických služeb je dostatečné.
Zároveň je ale zapotřebí vnímat trend stárnutí populace, který sebou ponese zvětšující se nároky na zajištění zdravotnické péče.

Školství
Obec Popice disponuje jak mateřskou školou, tak i základní školou (od 1. do 5. třídy). Žáci od 6. třídy a výše dojíždějí nejčastěji do škol
v Hustopečích a Vranovicích. Děti se zdravotním postižením mohou navštěvovat Základní a Praktickou školu v Hustopečích u Brna.

Sociální péče
V obci není zřízena žádná sociální péče. Do Popic jezdí tzv. „domácí péče“ z Hustopečí, se kterou jsou místní senioři spokojení.
Z dotazníkového šetření nevyplynul zájem o sociální péči. Stejně tak jako u zdravotnictví je potřeba vnímat trend stárnutí obyvatelstva,
který ponese zejména potřebu vyšší frekvence a objemu poskytovaných sociálních služeb.

Služby
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V obci funguje dvě prodejny se smíšeným zbožím, jedna provozovna kadeřnictví, kosmetiky či autoservis s likvidací autovraků. Poštovní
středisko funguje. V obci nejvíce chybí stravovací zařízení, jsou zde pouze dva vesnické hostince. Z dotazníkové šetření vyšlo, že
místním velmi chybí restaurace s gastronomickými zážitky. Ubytovací služby nejsou zajištěny dostatečně, zejména pro sezónní
záležitosti. (Penzion Schwarz 20 lůžek, Penzion Adamčík 15 lůžek). I s přistýlkami můžeme konstatovat kapacitu 50 lůžek.)
V obci je kulturní dům, který slouží k pořádání nejrůznějších akcí, ale je možno si jej také pronajmout včetně veškerého vybavení pro
soukromé záležitosti jako oslavy, svatby apod.
V dotaníkovém šetření zajištění služeb obyvatelé obce hodnotili velice kladně jako dostačující.

Kultura a kulturní zařízení v obci
Obec Popice žije poměrně bohatým kulturním životem, což potvrzují i výsledky dotazníkového šetření. V obci působí spolky jako Spolek
Popických žen, Popická chasa, Vinaři z Popic a Mužáci z Popic, kteří se podílejí na pořádání kulturních akcí ve spolupráci s obcí. Za rok se
v obci koná kolem patnáctky různých akcí. Za nejvýznamnější místní považují Babské hody, Martinské hody, Krojované hody (v létě),
Myslivecký ples, Pobeseda, Zarážení hory a několik předvánočních akcí. Nesmíme zapomenout na akce: Místní výstava vín (400
návštěvníků), Tour de sklep (cca 500 návštěvníků).
Rodiče společně s Chasou dále pořádají akce pro děti – dětské krojované hody, ukončení prázdnin, dětský den atd. Odehrávají se
většinou v kulturním domě anebo na prostranství za kulturním domem. V obci funguje místní knihovna.
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že největší spokojenost v součastnosti v obci panuje s nabídkou kulturních akcí v obci.

Sport a sportovní zařízení v obci
V obci působí TJ Sokol, který má aktivní sportovní oddíl. Provozuje fotbalové hřiště. Dále působí v Popicích TJ Pálava Popice, která je
aktivní v Parkurovém jezdectví. Má svoji jízdárnu, kde pořádá několik akcí do roka. Nejvýznamnější je cena Pálavy, která je tradiční již
více než 50 let. Dalším sportovním zařízení v obci je Sportovní broková střelnice, která je velmi hojně využívána k různým střeleckým
akcím, např. Okresní přebor střelců a další.
Velmi navštěvované je dětské hřiště s různými herními prvky na ulici Rybníček. Ve školní víceúčelové budově mají spíše žáci k dispozici
tělocvičnu, která je nejvíce využívána nejen mládeží, ale také dětským folklorním souborem Vavřínek.

Rekreace a cestovní ruch
Místní občané považují území za klidné místo pro život venkovského charakteru. V obci chybí gastronomické zařízení a další služby,
které by mohli využívat jak obyvatelé obce, tak návštěvníci. Rekreační ubytování nejsou zajištěny dostatečně, zejména pro sezónní
záležitosti. (Penzion Schwarz 20 lůžek, Penzion Adamčík 15 lůžek. I s přistýlkami je kapacita cca 50 lůžek.)
Obcí prochází Moravská vinná stezka, na kterou je napojena místní cyklostezka zvaná „Okolo Popic“. Obec leží na Moravské
vinné stezce, která vede od Pálavských vrchů směrem na Strachotín, Pouzdřany, Popice směřující na Mikroregion Modré Hory a dále. Na
katastralním území obce Popice se jedná o cyklotrasy a hippostezku.

V obci jsou zbudovány odpočívadla pro cykloturisty se zastřešením, informačními panely a propagací
pěstování vinné révy. Přes obec prochází „poutní“ trasa s názvem Svatojakubská poutní cesta, která v
současné době vede z Brna až na hranice s Rakouskem a dále do Santiaga de Compostella ve Španělsku
(z Brna je to 3000 km).
Můžeme konstatovat, že zejména díky vinařství a lokalitě u Pálavských vrchů jsou Popice atraktivní z hlediska rekreace a cestovního
ruchu.
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6. Životní prostředí
STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Celková plocha katastrálního území obce Popice činí 999,17 ha. 43,15 % celkové výměry zabírá orná
půda, 16,39 % sady a zahrady, 20,14 % vinice a 14,50 % ostatních ploch. Koeficient ekologické stability
vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními plochami (jako jsou lesy, zahrady atd.) a plochami zastavěnými
či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv. nestabilními). Čím vyšší hodnota koeficientu, tím se obecně
značí příznivější stav. Hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou (stabilní) krajinu. V obci Popice dosahuje
koeficient hodnoty 0,63.
Jižní Moravu trápí největší sucha v rámci celé ČR, proto by bylo vhodné realizovat opatření napomáhající
zadržování vody v krajině. Z územně analytických podkladů města Hustopeče vyplývá, že v posledních
letech dochází k silné degradaci půdy, která je způsobena různými druhy eroze. Proto by bylo vhodné
realizovat protierozní opatření.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Veškerý odpad je z obce vyvážen specializovanou společností. Občané nejčastěji třídí plasty včetně
nápojových kartonů, sklo a papír. Bioodpady třídí občané do kompostérů, které mají v rodinných domech,
příp. lidé vozí bioodpad do velkých kontejnerů, které jsou rozloženy po obci (tyto kontejnery sváží firma
Hantály, a.s.). Obec disponuje vybudovaným sběrným dvorem, na kterém se třídí další komodity jako jsou
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kovy, suť, nebezpečné odpady, pneumatiky, velkoobjemový odpad apod.. V obci je svážen odpad firmou
Megawaste, spol. s r.o..
Zdroj: vlastní zjišťování, dokumenty obce

Informace o využití půdy, podílu vinic na celkové rozloze a pozemkové úpravy vše na rozloze
Hustopečska naleznete na níže uvedených grafech.
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7. Správa obce
OBECNÍ ÚŘAD A KOMPETENCE OBCE
Obecní úřad Popice není obcí s rozšířenou působností, nevykonává správní činnosti pro jiné obce,
zajišťuje správu pouze pro území obce. Vzhledem k tomu, že je v obci 957 obyvatel, tak obec spadá do
kategorie 501 – 1000 obyvatel. Obecní Policie v obci není zřízena.
Obec zaměstnává celkem 2 osoby na hlavní pracovní poměr – konkrétně jsou to jedna úřednice a
starosta obce. Dále jsou zaměstnání - dva pracovníci TPP, jeden IT pracovník, jeden pracovník k Obsluze
webu, infokanálu a zpravodaje, jedna Kronikářka, jeden pracovník Obsluhy sběrného dvoru, 10
pracovníků Sboru dobrovolných hasičů, jeden pracovník pro kalamitní situace, jedna externí pracovnice
na správu kamery v rámci kanalizace.

HOSPODAŘENÍ A MAJETEK OBCE
V posledních 5 letech je rozpočet obce sestavován následovně. V rámci roku 2012 činil přebytkový
rozpočet částku téměř 2 miliony korun. Od roku 2013 do roku 2015 propadl rozpočet do deficitu. Největší
deficit byl monitorován v roce 2015 kdy činil částku 6.814.000 Kč. Ke konci září roku 2016 byl rozpočet
označen jako přebytkový a to v částce 2.298.000 Kč. O tento stav se zejména zapříčinil příjem z Daně
z příjmů právnických osob.
Příjmy obce jsou navyšovány díky poměrně velké úspěšnosti získávání nenárokových dotací. V letech
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1/2012 až 9/2016 Obec Popice z těchto zdrojů získala více než 23 milionů korun (většinu této částky tvoří
investice či rekonstrukce).
K zaří roku 2016 byl finanční majetek obce spočítán na částku 10.013.000 Kč a to součtem
dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku.
Hodnota nemovitého majetku ve vlastnictví obce činí celkem 74.164.000 Kč netto. Jedná se o
nemovitosti různé povahy – obecní komunikace, nezastavěné pozemky – 2 větší parcely pro výstavbu.
Obec dále vlastní – budovu obecního úřadu (zde se nachází kanceláře obecního úřadu, dílna technických
zaměstnanců, knihovna, archiv, místnost pro spolkovou činnost a pronajímané prostory praktického
lékaře). Obec nevlastní žádný obecní byt, pouze jeden neobydlený dům, o jehož budoucnosti zatím obec
jedná. Obec má ve správe také budovu školy vč. školní družiny a budovu školky (pozn. dvě od sebe
vzdálené budovy) a dále budova, ve které sídlí pošta. Dalšími objekty jsou - objekt hasičské zbrojnice
(SDH), sklad technických materiálů, kulturní dům a mimo zastavěnou část obce vlastní sběrný dvůr. Pro
úplnost je třeba zmínit, že majetek obce zahrnuje i sítě a zařízení technické infrastruktury – tzn.
plynovodu, rozvod kabelové televize, kanalizaci a vodovod. Provozovatelem vodovodu je firma Vodovody
a kanalizace Břeclav, a.s.. Čistírna odpadních vod leží na území sousední obce Strachotín.
Zdroj: vlastní zjišťování, dokumenty
www.monitor.statnipokladna.cz

obce

a

web

obce

www.obecpopice.eu,

BEZPEČNOST
Index kriminality v rámci ORP Hustopeče (počet trestných činů v přepočtu na 10 tis. obyvatel) v roce
2016 dosáhl hodnoty 89,7. Ve srovnání s okolím se jedná o průměrnou hodnotu. Nicméně jde o hodnotu
hluboko pod průměrem ČR, který činil 207,8. Index kriminality v Jihomoravském kraji činil ve stejném
roce 185,8. Trestné činy i přestupky jsou spojeny převážně s čilým turistickým ruchem v obci (vloupání
do vozidel a jejich krádeže, krádeže sportovního vybavení, vloupání do obydlí a dále také řízení pod
vlivem alkoholu). V rámci území MAS zřizuje městskou policii pouze město Hustopeče. Mezi obcemi je
velmi žhavá a aktuální otázka zakládání obecní policie, případně dalších opatření, která by napomohla
zvýšení bezpečnosti na obcích. Policie ČR nesděluje přesné informace o přestupcích a kriminalitě.
Hlavní prevence zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské
aktivity zaměřené zejména na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je zaměřena na pozitivní ovlivňování
zejména děti a mládeže (využívání volného času, možnosti sportovního vyžití). Těžiště primární prevence
spočívá v rodinách, ve školách a v lokálních společenstvích. Toto téma je projednáváno na setkání
starostů v rámci Mikroregionu Hustopečsko.
Řešení menších přestupků řeší přestupková komise. Pokud je přestupek závažnějšího charakteru, tak to
řeší Policie ČR. Policie ČR ovšem žádné informace o počtu či výsledcích příslušných přestupkových řízení
obci neposkytuje.
V Popicích je zřízen Sbor dobrovolných hasičů nicméně doba dojezdnosti do centrální části obce u
hasičské záchranné služby i Policie ČR nepřekračuje 10 minut.
Sesuvy půdy mohou být podle České geologické služby potenciálně ohroženy některé drobné lokality v
katastrech obcí i mimo ně. Popice nejsou zařazeny mezi aktivní body. Týká se to obcí – a v jejich
katastrech obcí: Křepice, Nikolčice, Horní Bojanovice, Kobylí, Uherčice a Strachotín. Dopad na zastavěná
území mohou mít sesuvy v Nikolčicích, Horních Bojanovicích, Kobylí a Kurdějově.
O tom, zda-li hrozí nebo se stala nějaká mimořádná událost, se obyvatelé dozvědí následujícími
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způsoby:
●
●
●
●

sirénou,
sdělovacími prostředky (televize, rádio, internet, noviny),
infokanál - místní datová televize,
mobilním varovným tlampačem v majetku Sboru dobrovolných hasičů.

Zdroj: vlastní zjišťování, dokumenty obce, www.mapakriminality.cz

VNĚJŠÍ VZTAHY A VAZBY
Obec Popice je členem následujících tří svazků obcí:
A) Název DSO: Mikroregion Hustopečsko
Seznam obcí v DSO: Boleradice, Borkovany, Bořetice, Brumovice, Diváky, Horní Bojanovice, Hustopeče,
Kašnice, Klobouky u Brna, Kobylí, Krumvíř, Křepice, Kurdějov, Morkůvky, Němčičky, Nikolčice, Popice,
Pouzdřany, Starovice, Starovičky, Strachotín, Šakvice, Šitbořice, Uherčice, Velké Hostěrádky, Velké
Němčice, Velké Pavlovice, Vrbice a Zaječí.
Rok vzniku: 2000.
Stručný popis činnosti: výkon veřejné správy.
Finanční příspěvek obce Popice: 15.000,- ročně.
Přínosy zapojení obce do organizace: informace o aktuálních věcech ve veřejné správě.
B) Název DSO: ČOV Strachotín – Popice
Seznam obcí v DSO: Strachotín a Popice
Rok vzniku: 2002.
Stručný popis činnosti: výstavba ČOV a kanalizace.
Finanční příspěvek obce Popice: 1.000.000,- ročně.
Přínosy zapojení obce do organizace: funkčnost čistírny.
C) Název DSO: Čistý Jihovýchod
Seznam obcí v DSO (všechny – i mimo ORP): Bořetice, Hor. Bojanovice, Hustopeče, Kobylí, Nikolčice,
Němčičky, Popice, Pouzdřany, Starovice, Starovičky, Šakvice, Velké Pavlovice, Vrbice, Zaječí (obce v
území MAS), Bulhary, Hlohovec, Hrušky, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lednice, Mor. Nová Ves, Mor. Žižkov,
Podivín, Přítluky, Rakvice, Tvrdonice, Týnec, Valtice, Velké Bílovice (obce mimo území MAS).
Rok vzniku: 2007.
Stručný popis činnosti: vybudování sběrných dvorů.
Finanční příspěvek obce Popice: 4.000,- ročně.
Přínosy zapojení obce do organizace: správný chod sběrných dvorů a odpadů.
Zahraniční partnerství a družba:
Obec Popice měla za partnera Obec Báhoň, který leží v Bratislavkém kraji v okresu Pezinok. Obec se
zúčastňovala společných kulturních, nejvíce však mysliveckých akcí. V současné době spolupráce se
zahraničním partnerem stagnuje.
Zdroj: vlastní zjišťování, dokumenty a web obce www.obecpopice.eu
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A.2 Východiska pro návrhovou část
Výstupy z dotazníkových šetření
Následující část popíše podrobněji výsledky dotazníkového šetření provedeného v obci Popice. Výsledky
jsou dále podkladem pro zpracování SWOT analýzy a návrhové části, která je klíčovou částí tohoto
dokumentu. Občané vyplnili celkem 90 dotazníků, což při počtu 957 obyvatel v obci činí 9,4 %
zapojených obyvatel do dotazníkového šetření. Cílem šetření bylo zjistit jejich spokojenost s životem v
obci, jejím fungováním, popsat silné a slabé stránky a říct, kam by se měl ubírat budoucí rozvoj obce.

Zapojení obyvatelé obce
Struktura respondentů z hlediska pohlaví, věku, délky života v obci a ekonomického stavu.

PROGRAM ROZVOJE OBCE POPICE

20 / 27

Další otázky se týkají již spokojenosti s životem v obci, v čem jsou spatřovány její přednosti a nedostatky
a jakým směrem by měl být směřován budoucí rozvoj obce.

Na otázku týkající se dojíždky do školy/za prací odpovědělo celkem 78 ekonomicky aktivních obyvatel, z
nichž 79 % uvedlo, že za zmíněnými aktivitami vyjíždí mimo obec Popice, ve které žijí. Zbytek obyvatel
převážně důchodového věku naopak z obce nikam nedojíždí.

S kvalitou života v obci je spokojeno celkem 100 % občanů.
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Největší spokojenost vyjádřili občané s nabídkou kulturních akcí v obci, vzhledem obce, dostatečnou
nabídkou služeb v obci (potraviny, drogerie, kadeřnictví, atd.) a se zajištěním všeobecné zdravotní péče.
Spokojenost s těmito oblastmi vyjádřilo minimálně 75 % respondentů. Naopak jako problém je vnímána
nedostatečná možnost parkování v obci a volnočasové aktivity pro cílovou skupinu dospělích a seniorů.

Na které oblasti by podle Vašeho názoru měl být v příštích letech kladen největší důraz?
Oblast

Průměr

Podpora malého podnikání, podpora změstnanosti

2,77

Podpora cestovního ruchu

2,53

Rozvoj volnočasových a mimoškolních aktivit mládeže

1,66

Podpora spolkových činností

2,22

Rozvoj sociálních služeb pro seniory

2,02

Rozšíření nabídky základních služeb (obchod, hospoda, atd.) 2,62
Rozvoj nebo obnova dopravní infrastruktury v obci

2,07

Rozvoj nebo obnova technické infrastruktury

2,16

Zlepšení vzhledu obce a jejího okolí

2,35

Uchování přírodního a kulturního dědictví

2,02

Ochrana životního prostředí na lokální úrovni

2,20

Bezpečnost v obci

1,66

Důležitost jednotlivých oblastí byla hodnocena na číselné řadě 1-5, kdy 1 znamená nejdůležitější a 5
nejméně důležitá. Z obdržených odpovědí byl vypočítán průměr, který určuje důležitost dané oblasti. Jako
největší priority v budoucím rozvoji obce je vnímána bezpečnost v obci, rozvoj volnočasových a
mimoškolních aktivit mládeže, rozvoj sociálních služeb pro seniory a uchování přírodního a kulturního
dědictví v obci. Naopak nejmenší důležitost přikládají občané podpoře malého podnikání a podpoře
zaměstnanosti, kdy vnímají, že toto není primárním posláním obce. Dále nevidí potřebu v rozšiřování
základních služeb, což koresponduje s výsledky u otázky "Jak jste spokojeni se současným stavem
infrastruktury a služeb ve Vaší obci", kdy 87 % dotázaných bylo spokojeno. Další, méně prioritní oblastí
pro budoucí rozvoj je podle výsledků šetření podpora cestovního ruchu.

Součástí dotazníkového šetření byly také tři otevřené otázky, které se zaměřovaly na důvody, které by
občany mohly vést k odchodu z obce a dále na silné a slabé stránky života v Popicích.
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Z šetření vyplynuly 4 hlavní důvody, které by mohly vést k odchodu obyvatel z obce. Jako hlavní důvody
byly zmiňovány odchod za lepší pracovní příležitostí a na to navazující zhoršení kvality dopravní
dostupnosti do hlavních spádových oblastí pro vyjíždějící občany (Brno, Hustopeče, Břeclav). Třetím
důvodem znamenající odchod by byla nedostatečná nabídka služeb v obci. Posledním důvodem byly
nedostatečné možnosti pro bydlení. Nicméně rozdíl v chování můžeme vidět u jednotlivých věkových
skupin, jelikož občané v poproduktivním věku v 90 % případů uváděli, že by z obce neodešli za žádných
okolností. Mezi silné stránky občané uváděli krásnou přírodu v okolí obce, její venkovský charakter,
přátelskou atmosféru a soudržnost lidí a bohatý kulturní život. Mezi slabé stránky nejčastěji obyvatelé
Popic řadili kvalitu silnic, nedostatečné místa určená k parkování a špatný stav chodníků. Všechny tyto
faktory mají špatný vliv na úroveň bezpečnosti. Jako velký problém vnímají občané spojení s Hustopeči,
kdy autobus zastavuje na rozcestí hlavní cesty. Díky tomuto faktu musí občané absolvovat cestu (zhruba
800 m) na/ze zástavky pěšky po silnici, protože z obce k zastávce nevede žádný chodník. Další
problémovou oblastí bylo uváděno bydlení. Občané poukazovali na nedostatečný počet stavebních míst,
ale zároveň zmiňovali, že se po obci nachází opuštěné domy, které nikdo nevyužívá, postupně chátrají a
mohly by posloužit jako stavební místa. Nicméně ochota původních majitelů jednat o prodeji je minimální.

SWOT analýza
Silné stránky
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Dlouhodobě stabilní počet obyvatel v obci
Kladný přirozený přírůstek v obci
Ve sledovaném období 2005 až 2016 je kladný přirozený přírůstek v obci.
Nízká míra nezaměstnanosti
Třídění komunálního odpadu
Dostatečné zajištění zdravotnických služeb
Dostačující nabídka služeb
Bohatý kulturní život v obci
Vzhled a venkovský charakter obce
Vysoký podíl vinic na katastru obce

Slabé stránky
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Stárnutí obyvatelstva obce
Index stáří, porovnání hodnot z roku 2005 a 2016.
Regresivní typ věkové pyramidy Popic
Vzdělanostní struktura obyvatelstva
Umístění autobusové zastávky 800 m od obce
Nedostatek parkovacích míst v obci
Kvalita nebo absence chodníků v obci
Nedostatečné prostory pro výstavbu objektů určených k bydlení
Nedostatek ubytovacích kapacit
Nižší hodnota koeficientu ekologické stability

Příležitosti
●
●
●

Pokračující zlepšení vzdělávacích charakteristik obce
Vybudování biocenter
Zlepšení bezpečnosti v obci (zejména dopravní)
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Hrozby
●
●
●
●
●

Zhoršení dostupnosti do přirozených spádových center obce
Nedostatek míst pro bydlení
Zhoršení kvality a četnosti služeb
Zhoršení dostupnosti zdravotnické péče
Stárnutí obyvatel obce
Zvýšení nároků na zdravotnickou a sociální péči.
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 Strategická vize
Dlouhodobá vize zachycuje představu o budoucnosti obce, jak se bude obec měnit a zlepšovat. Vize je
definována zejména na základě výsledků a závěrů předchozích bodů analytické části a výsledků
dotazíkového šetření. Naplnění vize bude dosaženo realizací tohoto Programu rozvoje obce a následně na
něj navazujících dokumentů stejného charakteru.

Vize obce Popice
Obec Popice splňuje podmínky klidného a bezpečného života svých občanů v blízkosti přírody
v území venkovského charakteru. Cílem je nabízet dostupné služby odpovídající poptávce
občanů, kvalitní technickou a dopravní infrastrukturu, čisté zázemí obce, která žije bohatým
společenským, pospolitým životem ve venkovské krajině, kde si občané uvědomují její
důležitost a přednosti, které chrání a pečují o ně.

B.2 Cíle, opatření a aktivity

Vysoká důležitost

Střední důležitost

Nízká důležitost

Cíl: „Rozvoj obecní infrastruktury”
Opatření: „Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury”
„Oprava místních komunikací - propojení ulic Nádražní a Rybníček”
„Vybudování parkovacích míst v obci”

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2018 - 2020

Sekanina Marek

1000

Vlastní

2017 - 2022

Sekanina Marek

6000

Vlastní

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2017 - 2018

Sekanina Marek

3000

Vlastní

2017 - 2018

Sekanina Marek

1000

Vlastní

2018 - 2019

Sekanina Marek

15000

Vlastní

2016 - 2020

Sekanina Marek

3000

Vlastní

Od - do

Vytvoření 50-70 míst k parkování v celé obci. Vznik míst bude probíhat průběžně.

Opatření: „Zajištění kvalitní technické infrastruktury”
„Obnova veřejného osvětlení - ulice U Jízdárny + Větrná”
„Obnova veřejného osvětlení v obci - ulice Lipová”
„Zasíťování pozemků určených pro výstavbu RD”
„Renovace chodníků v obci - etapově”

Od - do

1. etapa - část ulice Široká - rok 2017 - 500 000 Kč.</br>2. etapa - část ulice Hlavní - rok 2017 - 250 000 Kč</br>3. etapa - část ulice Široká - rok 2018 - 500 000 Kč. </br>4. etapa - ulice U Jízdárny - rok
2019 - 1 000 000 Kč</br>5. etapa - ulice K Myslivně - rok 2020 - 700 000 Kč

Opatření: „Revitalizace veřejných ploch a majetku”
„Vybudování víceúčelového hřiště”

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2019 - 2020

Sekanina Marek

2000

Vlastní + externí

2017 - 2022

Sekanina Marek

2000

Vlastní + externí

Od - do

Samotné realizaci předchází získání pozemků do majetku obce.

„Obnova sakrálních staveb - průběžně”

Cíl: „Životní prostředí”
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Opatření: „Obnova a tvorba krajiny”
„Zadržování vody v krajině - obnova rybníku”
„Obnova kanálů pro dešťovou vodu v obci”
„Výsadba 2 biocenter”

Opatření: „Modernizace a snížení energetické náročnosti staveb”
„Rekonstrukce obecního úřadu”
„Rekonstrukce budovy, kde sídlí "Dům služeb"”

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2018 - 2020

Sekanina Marek

2000

Vlastní + externí

2018 - 2023

Sekanina Marek

8000

Vlastní + externí

2018 - 2022

Sekanina Marek

5000

Vlastní + externí

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2021 - 2021

Sekanina Marek

10000

Vlastní + externí

2017 - 2020

Sekanina Marek

3300

Vlastní + externí

Sekanina Marek

8000

Vlastní + externí

Od - do

Od - do

1. etapa - rok 2017 - oprava střechy - 300 000 Kč.</br>2. etapa - rok 2020 - zateplení budovy včetně výměny topení - 3 000 000 Kč.

„Rekonstrukce kulturního domu - etapy”

2017 - 2017

1. etapa - Zateplení budovy - rok 2018 - 800 000 Kč.
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B.3 Podpora realizace programu
Kdo bude zodpovědný za realizaci programu?
Pro úspěšnou realizaci Programu rozvoje venkova obce Popice v letech 2017-2023 je důležité se do
budoucna zaměřit především na efektivní spolupráci jednotlivých aktérů, konkrétně obce, spolků, občanů
i subjektů vně obce. Za realizaci bude odpovídat zastupitelstvo obce v čele se starostou/starostkou.
Možnosti financování budou průběžně sledovat pracovníci MAS a Mikroregionu Hustopečsko, kteří
následně upozorní na možnost realizace aktivit z dotačních zdrojů starostu/starostku obce. Jednotlivé
aktivity budou před svou realizací konkretizovány a upřesněny.

Jak se bude sledovat plnění stanovených cílů, opatření a aktivit?
Plnění cílů, opatření a aktivit bude sledovat zastupitelstvo obce v čele se starostou/starostkou obce.
Pokud obec stanoví odpovědnou osobu za realizaci konkrétní aktivity, bude tato osoba odpovědná za jeho
průběh, včasnou a kvalitní realizaci aktivity. Z tohoto důvodu mohou být odpovědné osoby u jednotlivých
aktivit aktualizovány.

Jak často a jakým způsobem bude hodnoceno naplňování programu?
Hodnocení naplňování programu bude probíhat v ročních intervalech (začátek kalendářního roku) na
zasedáních zastupitelstva. Evaluaci programu připraví zastupitelstvo obce, v případě zájmu za pomoci
pracovníků Mikroregionu a MAS Hustopečsko.

Kdy a jak bude program aktualizovat?
Aktualizace programu bude probíhat v ročních intervalech (koncem kalendářního roku) na zasedání
zastupitelstva obce. Aktualizaci provede zastupitelstvo obce. Zadání aktualizace do systému OBCEPRO
budou mít za úkol pracovníci Mikroregionu a MAS Hustopečsko, případně starosta/starostka obce.
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