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Úvod

Dokument Program rozvoje obce Morkůvky na období let 2016–2023 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 Morkůvky patří k nejmenším v okrese Břeclav. Leží v malebném údolí, obklopená vinicemi, poli a
lesem. 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 40 km, okresní Břeclav 44 km a od ORP (Hustopeče) 15 km. Výměra katastru
činí 6,75 km2. 

 

Zdroj: mapy.cz

 

Historické souvislosti

První písemná zmínka o obci je okolo roku 1350, avšak osídlení sahá až do doby, kdy se v tomto kraji
potulovaly tlupy lovců mamutů. Archeologické nálezy dokládají řadu pozdějších kultur. V devátém století
se v této oblasti usadili první Slované, jejich pohřebiště bylo nalezeno na Hotařském kopci. Pod tímto
vrchem stávala ves Topolany, která zanikla na začátku 13. století, tedy v době tatarského vpádu.

Morkůvky byly založeny po obou stranách potoka vedoucího z jižních svahů. Původní náves se nacházela
v části  zvané Kaštánka.  S  přírůstkem obyvatel  se  později  centrum přesunulo  na křižovatku cest  k
Boleradicím a Kloboukům. První písemná zmínka o vsi je z roku 1356, kdy patřila ke zboží boleradickému.
Po mnohých změnách majitelů ve středověku se dostala roku 1594 pod panství hodonínské a s ním
sdílela osudy, z nichž nejtěžší byla třicetiletá válka, až do zániku patrimoniální správy v roce 1848.
Morkůvky poté patřily pod soudní okres Klobouky a politický okres Hustopeče.

Na počátku 19. století měla obec dvě školy, evangelickou a katolickou. Sloučení do jedné nastalo v roce
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1871. Od roku 1975 děti dojíždějí za základním vzděláním do školy v Kloboukách a později i do Brumovic
(jen I.stupeň). Ve vsi je kazatelská stanice Českobratrské církve evangelické, při níž v roce 1992 vznikl
denní a týdenní stacionář pro děti s kombinovanými vadami z celého okresu. Je pobočkou kloboucké
diakonie a nazývá se Narnie. Vznikl přestavbou a přístavbou bývalé evangelické školy.

 

 

2. Obyvatelstvo

Obec Morkůvky se v rámci Mikroregionu Hustopečsko řádí mezi nejmenší obce. Jak můžeme sledovat na
grafu 1, vývoj počtu obyvatel v posledním desetiletí je kolísavý, ovšem vykazuje klesající trend. Propad
počtu obyvatel se podařilo zastavit v roce 2012. K 31.12.2014 žilo v obci 456 obyvatel. V roce 2014 se
nikdo nenarodil, zemřelo 6 lidí. Z obce se odstěhovali 3 lidé, naopak 8 se přistěhovalo. 

Graf 1: Vývoj počtu obyvatel obce Morkůvky v letech 2003 - 2014

Pramen: ČSÚ

V tab.1 lze vidět věkovou strukturu obyvatel. Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let je 67, tedy 14,69 % z
celkového počtu. Největší základnu tvoří obyvatelstvo ve věku 15-64 let a to 281 obyvatel. V obci je více
mužů  než  žen,  v  poměru  54:46.  Obyvatelstvo  v  produktivním  věku  tvoří  66,89  %  obyvatel.  V
poproduktivním věku žije v obci 108 obyvatel. Index stáří je v obci Morkůvky vyšší v porovnání s níže
určenými územními celky. Z toho lze usoudit,  že obyvatelstvo bude nadále stárnout a zvýší se tím
potřeba dostupné zdravotnické a sociální péče, která je znásobována i stále se prodlužující nadějí na
dožití. 

Tab. 1: Změna počtu obyvatel a věkové poměry v obci Morkůvky

 
Počet
obyvatel v
roce 2014

0-14 let (%) 15-64 let (%) 65 a více let
(%)

Index
stáří

Morkůvky 456,00 14,69 66,89 18,42 125,37
ORP HUSTOPEČE 35 549,00 14,77 68,58 16,65 116,04
Okres Břeclav 115 049,00 14,47 68,26 17,27 119,34
Jihomoravský kraj 1 165 503,00 15,00 66,83 18,17 121,17
ČR 10 538 275,00 15,19 66,97 17,84 117,45
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Pramen: ČSÚ

Vzdělanostní struktura (graf 2) ukazuje, že nejvíce obyvatel má středoškolské vzdělání bez maturity (42,1
%), dále středoškolské vzdělání s maturitou (27,5 %) a téměř 20 % má pouze základní nebo žádné
vzdělání. Naproti tomu 8 % dokončilo vysokoškolské vzdělání. Z výše popsaného lze konstatovat, že se
zde nachází prostor pro zlepšení osobní kvalifikace a vzdělání, a tím i zlepšení pozice na pracovním trhu.
Údaje pochází z posledního provedeného sčítání lidí, domů a bytů, které proběhlo v roce 2011. 

Graf 2: Vzdělanostní struktura obyvatel obce Morkůvky v roce 2011

Pramen: ČSÚ

 

3. Hospodářství

Celkový počet ekonomicky aktivního obyvatelstva činil v roce 2014 224 lidí, což je 49,12 % celkové
populace obce. V obci Morkůvky můžeme sledovat vysoký podíl nezaměstnaných osob (viz graf 3), který
má sice střídavý trend, ale nachází se vysoko nad krajským nebo státním průměrem. V roce 2014 dosáhl
hodnoty  33  %.  Na  tyto  ukazatele  má  jistě  vliv  i  sezónnost  zaměstnání  v  zemědělství.  Většina
zaměstnaných obyvatel obce (90 podle SLDB 2011) za prací dojíždí do Brna, Hustopečí, Klobouk nebo
sousedních Brumovic, kde se nacházejí 2 významní regionální zaměstnavatelé (Blanář nábytek, a.s. a
Kovo Staněk, s.r.o.). 

Graf 3: Vývoj podílu nezaměstnaných osob
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Pramen: ČSÚ

 

Nejvíce zaměstnaných osob pracuje v sektoru služeb (49,49 %), dále v průmyslu a obchodu (33,67 %) a
nejmenší zastoupení má sektor zemědělství a lesnictví (6,63 %). Tyto údaje potvrzují celospolečenský
trend,  kdy  se  většina  obyvatelstva  přesouvá  do  sektoru  služeb,  především na  úkor  zemědělství  a
lesnictví.  Ze srovnání  z  územními   celky v tabulce 2 je  ovšem zřejmé,  že Morkůvky se nachází  v
zemědělské oblasti, kde je vliv zemědělství přece stále silnější než v jiných částech kraje nebo republiky.
Naopak zde můžeme vidět, stejně jako na celém Hustopečsku, nižší podíl v sektoru služeb. 

Tab. 2: Struktura zaměstnanosti v obci Morkůvky podle odvětví v roce 2011 (%)

 Zemědělství a lesnictví Průmysl a stavebnictví Služby
Morkůvky 6,63 33,67 49,49
HUSTOPEČE 5,83 37,63 44,55
Jihomoravský kraj 2,87 31,91 55,17
ČR 2,74 32,23 53,87

Pramen: ČSÚ

 

Strukturu zaměstnanosti podle odvětví kopíruje struktura podnikatelských subjektů na území obce (viz
graf  4).  Nejvíce se nachází  v  sektoru služeb (53,85 %),  dále průmyslu a stavebnictví  (32,05 %) a
zemědělství a lesnictví (7,69 %). Všechny podnikatelské subjekty na území obce Morkůvky můžeme
zařadit do mikropodniků a malého podnikání. Pouze jeden subjekt se pohybuje na hranici mezi malým a
středním podnikáním. Většina subjektů spadá do kategorie bez zaměstnanců.

Graf 4: Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v obci Morkůvky v roce 2013
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Pramen: ČSÚ

4. Infrastruktura

Technická infrastruktura

Obec  je  vybavena  základní  technickou  infrastrukturou.  Je  elektrifikovaná  a  plynofikovaná.  V  obci  je
zbudována dešťová kanalizace, domácnosti mají septiky či žumpy. Kanalizace doposud není napojena na
ČOV. Na skutečnost chybějící kanalizace a čističky odpadních vod překvapivě nepoukazovali občané v
rámci dotazníkového šetření. Voda je rozvedena prostřednictvím veřejného vodovodu, vyhovuje k pití dle
ČSN. V obci je dobré pokrytí mobilních operátorů: O2 a T-Mobile, horší je pak Vodafone. Internetové
připojení je možné z více zdrojů. Do obce není zaveden optický kabel. V rámvi veřejného osvětlení jsou
nainstalována nová LED svítidla, obec pokračuje v rekonstrukci osvětlení. Co se týče třídění odpadů,
občané nejčastěji třídí plasty včetně nápojových kartonů, sklo, papír a biodpady (kontejnery rozmístěné
po obci). Obec disponuje nově 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 AVE a.s.. Obec neprovozuje kompostárnu.

Dopravní infrastruktura

Obcí prochází pouze silnice III.třídy a místní komunikace. Silnice spojuje Morkůvky s okolními obcemi a to
Brumovice, Boleradice a Klobouky u Brna, kde se dá napojit na silnici II.třídy/380 vedoucí z Brna do
Hodonína. Morkůvkami prochází silnice č. 42/11, která spojuje obec s Boleradicemi a Brumovicemi a pak
silnice č.  42/13,  která spojuje Morkůvky s  Kloboukami u Brna.  Jeden z  nejzásadnějších problémů z
dotazníkového šetření vyplynul: špatný stav silnic v majetku JmK i místních a následně také nevyhovující
stav chodníků a nedostatečný počet parkovacích míst v obci. Železniční trať obcí neprochází, základní
údržbu  místních  komunikací  provádějí  zaměstnanci  obce,  větší  opravy  externí  firmy.  Obec  disponuje
traktorem se zametací nástavbou, sněhovým pluhem, posypovým zařízením apod. k letnímu i zimnímu
úklidu komunikací.
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Obr.1: Dopravní situace na Kloboucku

Zdroj: Celostátní sčítání dopravy 2010, ŘSD

 

Dopravní obslužnost

Obec je vzdálená cca 15 km od Hustopečí a 35 - 40 km od okolních větších měst - Brna, Břeclavi,
Hodonína a Kyjova. V obci funguje IDS JMK, kdy přes Morkůvky jezdí linka Velké Pavlovice - Klobouky u
Brna, na níž v Kloboukách navazuje linka Hodonín - Brno. Dále zde jezdí linka Velké Hostěrádky - Šakvice.
Tato linka také zajišťuje spojení na železniční dopravu - stanici v Hustopečích nebo Šakvicích, kde je
přestupní stanice i na spěšné vlaky a rychlovlaky s dostupností jak do Brna, tak do Břeclavi a zahraničí.
Zastávka lokální železnice je také v sousedních Brrumovicích (směr Zaječí na trase Břeclav - Brno). V
rámci dotazníkového šetření byl IDS JMK zhodnocen jako kvalitní.

 

Cyklistická doprava

Obec leží na Velkopavlovické stezce, která vede směrem na Brumovice, Krumvíř a pak směr Bohumilice,
Borkovany a okruhově zpět regionem Hustopečska. Moravská vinná stezka vede směrem na Terezín, Čejč
a Kobylí. Na katastralním území obce Morkůvky se jedná o cyklotrasy. Ve středu obce je zbudováno
odpočívadlo pro cykloturisty se zastřešením, informačními panely a propagací pěstování vinné révy.
Jedním z budoucích záměrů obce je zbudování cyklostezek, což potvrdilo i dotazníkové šetření.
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Obr.2: Stezky v obci Morkůvky a okolí

Zdroj: stezky.cz, 2015

 

 

 

 

5. Vybavenost obce

Bydlení

V obci je 216 domů, z toho 212 jsou rodinné domy. Z cekového počtu 216 je 154 domů obydlených. Obec
má k dispozici jeden obecní byt. V dotazníkovém šetření bylo často poukazováno na nedostatečný počet
stavebních míst a velké 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  v  soukromém  vlastnictví  a  u  majitelů  není  ochota  je  zájemcům  prodat.

 

Zdravotnictví

V Morkůvkách v současné době nepůsobí praktický lékař pro děti, dorost ani dospělé. Občané využívají
zdravotnických služeb,  které  poskytuje  zdravotní  středisko v  Kloboukách u  Brna,  případně odborné
ambulance v Hustopečích, dále v Břeclavi a Brně. V rámci dotazníkového šetření byla nedostatečná
zajištěnost  zdravotní  péče  uváděna  jako  jeden  ze  základních  problémů.  Vzhledem  k  demografickému
vývoji  bude  tato  otázka  aktuálnější.

 

Školství
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Obec Morkůvky nedisponuje jak mateřskou školou, tak ani základní školou. Předškoláci i školáci dojíždějí
nejčastěji do škol v Kloboukách u Brna a Brumovicích. Děti se zdravotním postižením mohou navštěvovat
Základní a Praktickou školu v Hustopečích u Brna. Při stacionáři Diakonie ČCE Narnie v Morkůvkách
působí odloučené pracoviště této školy, která zajišťuje vzdělávání klientům tohoto zařízení - dětem a
mladým lidem s mentálním a kombinovaným postižením.

 

Sociální péče

V obci je zřízen denní a týdenní stacionář Narnie pro děti a mladé lidi s mentálním a kombinovaným
postižením. Stacionář poskytuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při
osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a
aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím atd..

Stejně jako u zdravotnictví, tak i u sociálních služeb vyšla v dotazníkovém šetření další z priorit zaměření
se na sociální péči. Tato priorita vzešla od respondentů v postproduktivním věku, ale z výsledků ankety
není jasné, o jaké konkrétní služby by byl zájem.

 

Služby

V obci  funguje jedna prodejna se smíšeným zbožím, jedna provozovna kadeřnictví  a pedikúry, kam
pracovnice pravidelně dojíždějí. Tyto služby lze objednat i domů. Poštovní středisko bylo v devadesátých
letech minulého století zrušeno, částečně služby zajišťují doručovatelky, ostatní záležitosti jsou občané
nuceni vyřizovat nejčastěji na poště v Kloboukách. V obci nejvíce chybí pohostinské a stravovací zařízení,
pouze v létě funguje občerstvení na hřišti. Naopak ubytovací služby jsou zajištěny dostatečně - cca 35
lůžek ve čtyřech soukromých ubytovacích zařízeních (penziony a vinné sklepy).  V obci  fungují  dvě
zavedená cukrářství,  jedna autodílna a další  drobné živnosti.  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.

 

Kultura  a kulturní zařízení v obci

Obec Morkůvky žije bohatým kulturním životem, což potvrzují i výsledky dotazníkového šetření. V obci
působí spolky jako hasiči, sokol a myslivci, kteří se podílejí na pořádání kulturních akcí ve spolupráci s
obcí. Za rok se v obci koná kolem dvacítky různých akcí, Za nejvýznamnější  místní považují sprnové
krojované hody, burčákové hody, velikonoční zábavy, Heloudýně a několik předvánočních akcí. Rodiče
dále pořádají akce pro děti - karnevaly, dětský den atd. Odehrávájí se většinou v kulturním domě nebo
přilehlém prostranství  vybaveném pro pořádání  venkovních zábav zvaném "Plácka".  Ve víceúčelové
budově  v  bývalé  MŠ  bylo  zřízeno  Centrum  pro  rodiče  a  děti,  které  mohou  občané  dle  potřeby
zdarma využívat. Jedná o vybavenou hernu pro děti s přilehlou společenskou místností s kuchyňským
koutem a dalším zařízením.  Tyto  prostory  dále  využívají  seniorky  ke svým pravidelným schůzkám,
mužácký sbor  ke zkouškám apod.  V obci  neoficiálně působí  i  mužácký sbor,  který vystupuje na mnoha
místních akcích i v širokém okolí. Také zde má sídlo i v okolí známá hudební skupina "Kožuch". V obci
funguje místní knihovna.

 

Sport a sportovní zařízení v obci
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V obci působí TJ Sokol, ale nemá žádný aktivní sportovní oddíl. Provozuje víceúčelové hřiště (hřiště s
umělým povrchem pro tenis, volejbal, nohejbal atd.,),  v jehož areálu se dále nachází hřiště na plážový
volejbal, pétanque, ruské kuželky atd. Součástí je i dětské hřiště s různými herními prvky a pískovištěm a
dále objekt občerstvení. V obecní víceúčelové budově mají občané k dispozici tělocvičnu, která je nejvíce
využívána  mládeží,  ale  také  např.  seniorkami  k  pravidelnému  cvičení.  Tyto  prostory  ale  vyžadují
rekonstrukci. V obci je také plocha bývalého fotbalového hřiště, která není v současnosti využívána a je
pro ni hledáno jiné využití.

 

 Rekreace a cestovní ruch

Místní občané považují území za klidné místo pro život venkovského charakteru. V obci chybí stravovací
zařízení a další služby, které by mohli využívat jak obyvatelé obce, tak návštěvníci. Rekreační ubytování
je v obci zajištěno dostatečně - 4 soukromé objekty (2 penziony a 2 vinné sklepy) nabízí celkem kapacitu
cca  35  lůžek.  Obec  prochází  dvě  cyklotrasy  -  Velkopavlovická  a  Moravská  vinná  stezka.  Zvýšení
přitažlivosti  pro  turisty,  ale  i  pro  místní  lidi  by mohlo  podpořit  obnovení  vodní  nádrže směrem na
Boleradice, vybudování cyklostezky či revitalizace areálu bývalého koupaliště, případně využití plochy
bývalého fotbalového hřiště, což jsou záměry, které obec plánuje v budoucnu uskutečnit.

 

 

 

6. Životní prostředí

 

Stav životního prostředí

Celková plocha katastrálního území obce Morkůvky činí 675,39 ha. 63 % celkové výměry zabírá orná
půda, 20,8 % lesní půda a 4,2 % trvalých travních porostů. Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr
mezi přírodně stabilními plochami (jako jsou lesy, zahrady atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně
zemědělsky  obdělávanými  (tzv.  nestabilními).  Vyšší  hodnota  koeficientu  obecně  značí  příznivější  stav,
hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou (stabilní) krajinu. V obci Morkůvky dosahuje koeficient hodnoty
0,44.

V dotazníkovém šetření bylo poukazováno na nedostatečnou obnovu zeleně v katastrálním území obce a
tvorbu míst s komunálním odpadem, které k tomu nejsou určena (černých skládek). Jižní Moravu trápí
největší sucha v rámci celé ČR, proto by bylo vhodné realizovat opatření napomáhající zadržování vody v
krajíně. 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.

Na území obce Morkůvky se nachází přírodní rezervace Hrádek, kde jsou chráněné druhy lesostepních
rostlin se zachovalým přirozeným výskytem četných chráněných druhů rostlin a živočichů.

 

Struktura využití půdy
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Pramen: ČSÚ

7. Správa obce

Obecní úřad a kompetence úřadu

Obecní  úřad  vykonává  úkoly  v  samostatné  působnosti  obce,  které  mu  uloží  zastupitelstvo  obce.
Zastupitelstvo má 9 členů. Složení OÚ: starostka (uvolněná), účetní, jeden stálý technický pracovník a 2-3
pracovníci na veřejně prospěšné práce. Pro jiné obce obec nevykonává žádné jiné činnosti.

Na základě dotazníkového šetření jsou občané všeobecně s fungováním a svojí informovaností mírně
nespokojeni  přesto,  že  jsou  o  dění  v  obci  informování  na  denně  aktualizovaných  webových  a
facebookových stránkách, v obecním rozhlase, informačními letáky a několikrát do roka vychází i tištěný
obecní zpravodaj. Na druhou stranu sami občané nemají např. vůbec zájem zúčastňovat se veřejných
zasedání obce. Oceňují podporu obce při pořádání společenských a kulturních akcí.

 

Hospodaření obce

Základní  informace  k  hospodaření  obce  jsou  zaznamenány  v  následující  tabulce  vycházející  z  dat
evidovaných  Ministerstvem  financí  České  republiky,  které  sleduje  zejména  příjmy,  výdaje  v  jejich
základním členění a výsledek hospodaření, tedy saldo příjmů a výdajů. Z tabulky lze vypozorovat, že
největší  část  příjmů  tvoří  daně,  které  mají  vzestupnou  hodnotu.  V  průběhu  let  došlo  ke  zvýšení
nedaňových příjmů. Jako doplňkové můžeme vnímat kapitalové příjmy. Největší  položku tvoří  běžné
výdaje, které v průběhu let mají snižující tendenci. Největšími výdaji jsou výdaje na veřejnou správu.
Srovnávací  ukazatele  jsou  ovlivňovány  výší  čerpaných  dotací  (zejména  investičních),  proto  zde
nemůžeme pozorovat žádný vývojový trend.
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Vývoj rozpočtového hospodaření obce Morkůvky v letech 2009 - 2013 (v tis. Kč)

 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Daňové příjmy 3 527 3 643 3 693 3 696 4 278  4 565
Nedaňové příjmy 193 223 237 199 402 383
Kapitálové příjmy 27 1 1 16 0 20 
Neinvestiční přijaté dotace 408 342 303 143 286 476
Investiční přijaté dotace 0 0 172 0 0 2 679 
Příjmy 4 156 4 208 4 406 4 055 4 965 8 124
Běžné výdaje 4 194 4 162 3 923 3 134 3 646 3 718
Kapitálové výdaje 134 568 345 7 140 4 468
Výdaje celkem 4 328 4 730 4 268 3 141 3 786 8 186
Saldo příjmů a výdajů -173 -521 138 914 1 180    -62
Podíl kapitálových výdajů 3,10% 12,01% 8,09% 0,22% 3,70% 1,2% 
Podíl běžných výdajů na celkových příjmech 100,93% 98,89% 89,03% 77,29% 73,43% 45,77% 

Pramen: ČSÚ
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A.2 Východiska pro návrhovou část

Výstupy z dotazníkových šetření

Následující  část  popíše  podrobněji  výsledky  dotazníkového  šetření  provedeného  v  obci  Morkůvky.
Výsedky jsou dále podkladem pro zpracování SWOT analýzy a návrhové části, která je klíčovou částí
tohoto dokumentu. Občané vyplnili celkem 112 dotazníků, což při počtu 456 obyvatel v obci činí 24,56 %
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.
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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 68 ekonomicky aktivních obyvatel, z
nichž 91 % uvedlo,  že za zmíněnými aktivitami vyjíždí  mimo obec Morkůvky,  ve které žijí.  Zbytek
obyvatel převážně důchodového věku naopak z obce nikam nedojíždí.
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S kvalitou života v obci je spokojeno celkem 89 % občanů. Zbylých 11 % je nespokojeno. 

 

Největší spokojenost vyjádřili  občané s nabídkou kulturních akcí v obci, vzhledem a čistotou v obci.
Spokojenost vyjádřilo mezi 80-90 % respondentů. Naopak jako problém je vnímána nedostatečná nabídka
stravovacích zařízení, stav komunikací v obci a zajištění sociální péče. Je nutné podotknout, že jednotlivé
věkové skupiny vnímaly problémy odlišně. Ekonomicky aktivní občané vnímali  největší nedostatky v
oblasti stravování, nabídky služeb a stavu komunikací, občané v poproduktivním věku spatřují největší
nedostatky v oblasti zajištění všeobecné zdravotní péče, zajištění sociálních služeb. 

 

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

Oblast Průměr
Podpora malého podnikání, podpora změstnanosti 1,88
Podpora cestovního ruchu 2,61
Rozvoj volnočasových a mimoškolních aktivit mládeže 2,38
Podpora spolkových činností 2,70
Rozvoj služeb a aktivit pro rodiče s dětmi v předškolním věku 2,34
Rozvoj sociálních služeb pro seniory 2,54
Rozšíření nabídky základních služeb (obchod, hospoda, atd.) 1,86
Rozvoj nebo obnova dopravní infrastruktury v obci 1,95
Rozvoj nebo obnova technické infrastruktury 2,39
Zlepšení vzhledu obce a jejího okolí 2,63
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Uchování přírodního a kulturního dědictví 2,13
Ochrana životního prostředí na lokální úrovni 1,91
Bezpečnost v obci 1,68

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 občané vnímají bezpečnost v obci, rozšíření základních služeb
(např.  obchod,  hospoda,  restaurace,  kadeřnictví,  pošta,  škola)  a  podpora  malého  podnikání  a
zaměstnanosti. Nejmenší váhu občané přikládají podpoře spolkových činností (lze ovšem usuzovat, že je
to způsobeno tím, že v obci je bohatý společenský kulturní život - viz. předcházející graf), dále zlepšení
vzhledu obce a jejího okolí (dle předcházejícího grafu jsou občané se vzhledem obce spokojeni) a podpoře
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 Morkůvkách.

Mezi  nejčastěji  zmiňované důvody,  které by mohly zapřičinit  odstěhování  se z  obce,  patří  pracovní
situace a důvody, zhoršení dostupnosti obce veřejnou dopravou a rodinné důvody. Zejména občané v
kategorii 65 a více let 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  Morkůvek řadili  absenci  stravovacích
zařízení  a  širší  nabídku  služeb,  dále  stav  komunikací  a  řešení  parkování  v  obci,  neexistenci
bezbariérových přístupů na často navštěvovaná místa, málo pracovních příležitostí, bezpečnostní situaci
v obci, tvorbu míst, kde se hromadí komunální odpad a nedostatečnou obnovu zeleně. 

 

SWOT analýza

Silné stránky

Odpadové hospodářství - možnost třídění a existence SDO
Kvalitní spojení veřejnou dopravou v rámci IDS JMK
Upravený a čistý vzhled obce
Zájem mladých lidí o zachování tradic
Hrdost lidí na místo, kde žijí (nechtějí se stěhovat)
Nová svítidla veřejného osvětlení
Obec disponuje technikou na úklid komunikací
Fungující prodejna se smíšeným zbožím
Dostatek prostorů pro pořádání kulturních akcí
Existence zařízení pro sportovní vyžití
Dostatečná ubytovací kapacita
Přebytkový rozpočet obce
Atraktivní místo pro cestovní ruch
Dobrá dopravní dostupnost do Brna (IDS JMK)
Krásná příroda + venkovský charakter obce
Člen DSO Mikroregion Hustopečsko
Bohatý kulturní život v obci
Dobrá spolupráce obce se spolky
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Kvalitně vybavená místní knihovna
PR Hrádek

Slabé stránky

Vysoký index stáří, stárnutí populace
Vysoký podíl nezaměstnaných osob
Absence ČOV
Degradace půdy
Nespokojenost občanů s informovaností o krocích vedení obce
Nezájem občanů o veřejné záležitosti
Zrušení poštovního střediska v minulosti
Množství neobydlených domů, část v havarijním stavu
Neexistence nebo neinformovanost o sociálních službách pro seniory
Nezájem lidí o podnikání ve službách na území obce
Špatný stav komunikací a chodníků (místních i Jmk)
Nedostatečný počet parkovacích míst v obci
Absence stravovacích a restauračních zařízení
Absence bezbariérového přístupu na frekventovaných místech v obci
Nedostatečná obnova zeleně v obci i mimo zastavěné území obce
Tvorba komunálního odpadu na místech, která k tomuto účelu nejsou určená (černé
skládky)
Neexistence cyklostezek
Malý počet reálně využitelných stavebních míst v obci

Příležitosti

Zmapovat stávající nabídku sociálních služeb, informovat občany, případně zajištění
rozšíření služeb dle zájmu občanů
Podpora malého podnikání, které by obci mohlo přinést i zvýšení nabídky v oblasti
služeb pro občany
Zejména by bylo vhodné podpořit podnikání v oblasti pohostinství a stravování, které v obci citelně
chybí.
Vybudování cyklostezek
Vybudované cyklostezky by nemusely sloužit pouze obyvatelům obce k relaxaci a bezpečnější
dopravě do vedlejších obcích, ale také by mohly znamenat příliv turistů, kteří by vedle obyvatel
Morkůvek také mohli využívat zdejší (i případně nově vzniklé) služby, čímž by se zvýšila jejich
udržitelnost.
Využití brownfieldu bývalé drůbežárny
Její odkoupení od současného majitele a hledání způsobu využití.
Záchrana lesíka - Kravská misa
Odborné posouzení a ošetření stromů, místo pro relaxaci.
Opatření přispívající k lepšímu zadržování vody v krajině
Kvalitnější čerpání dotačních prostředků

Hrozby

Špatné zacílení podpory v dotačních programech, které nereflektují potřeby obcí
Zvýšená poptávka po zdravotních a sociálních službách
Odchod obyvatelstva z obce
Zánik tradičního zemědělství
Změna klimatických podmínek na jižní Moravě
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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.
Strategická vize obce je definována zejména na základě výsledků a závěrů předchozích bodů analytické
části a výsledků dotazníkového šetření. Naplnění vize bude dosaženo realizací tohoto Programu rozvoje
obce a následně na něj navazujících dokumentů stejného charakteru.

 

Vize obce Morkůvky

Obec Morkůvky 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” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Cyklostezka Morkůvky-Boleradice” 2020 - 2022 Brigita
Petrášová 0 Externí

 „Prověření, případná změna bezpečnostních prvků v obci” 2019 - 2020 Brigita
Petrášová 100 Vlastní +

externí

Opatření : „Zajištění kvalitní technické infrastruktury” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Obnova osvětlení v obci” 2017 - 2017 Brigita
Petrášová 5000 Vlastní

 „Oprava chodníků a místních komunikací v obci” 2018 - 2019 Brigita
Petrášová 0 Vlastní +

externí

 „Modernizace obecního rozhlasu” 2017 - 2017 Brigita
Petrášová 500 Vlastní +

externí

Opatření : „Revitalizace veřejných ploch” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Oprava a údržba drobných sakrálních staveb” 2017 - 2018 Brigita
Petrášová 100 Vlastní +

externí
Oprava centrálního kříže na hřbitově

 „Rekonstrukce schodů ke zvonici” 2017 - 2017 Brigita
Petrášová 500 Vlastní +

externí

 „Revitalizace bývalého fotbalového hřiště” 2020 - 2022 Brigita
Petrášová 0 Vlastní +

externí

 „Revitalizace areálu bývalého koupaliště” 2018 - 2018 Brigita
Petrášová 0 Vlastní +

externí
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 „Fitpark pro seniory” 2018 - 2019 Brigita
Petrášová 0 Vlastní +

externí

 „Zastřešení autobusových zastávek” 2020 - 2021 Brigita
Petrášová 100 Vlastní +

externí

Cíl : „Podpora a rozvoj komunitní společnosti”

Opatření : „Podpora spolků a kulturních akcí v obci” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Oprava povrchu venkovní taneční plochy” 2017 - 2017 Brigita
Petrášová 300 Vlastní +

externí

 „Podpora mužského pěveckého sboru” 2016 - 2023 Brigita
Petrášová 100 Vlastní

Vydání CD, oblečení, prostory atd. Průběžně.

 „Podpora folklórních tradic” 2016 - 2023 Brigita
Petrášová 100 Vlastní +

externí
Průběžná podpora. Hody a další akce, kroje, tradiční výrobky...

 „Finanční a jiná podpora spolkům na pořádání veřejných akcí” 2016 - 2023 Brigita
Petrášová 20 Vlastní

 „Bezplatný pronájem kulturních zařízení pro pořádání veřejných akcí” 2016 - 2023 Brigita
Petrášová 20 Vlastní

 „Oprava zastřešení sklepa u KD” 2017 - 2017 Brigita
Petrášová 100 Vlastní +

externí

Opatření : „Podpora vzdělání a sociální péče” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Naučná stezka lesem” 2020 - 2020 Brigita
Petrášová 1000 Vlastní +

externí

 „Výuková třída při muzeu pro ZŠ se zaměřením na dějepis” 2018 - 2019 Brigita
Petrášová 500 Vlastní +

externí

 „Besedy s občany, zejména seniory” 2016 - 2023 Brigita
Petrášová 5 Vlastní +

externí
Průběžně. Zjištění zájmu o soc. služby, poučení o stávajících možnostech, bezpečnost, zdraví apod.

 „Zlepšení informovanosti občanů o soc. službách” 2016 - 2023 Brigita
Petrášová 20 Vlastní

Zmapování možností soc. služeb v obci a okolí, předložení občanům různými způsoby (web,FB, letáky, zpravodaj...)

 „Společenské návštěvy u seniorů při výročích, vítání občanků, atd.” 2016 - 2023 Brigita
Petrášová 5 Vlastní

„Modernizace vybavení a nákup knih do knihovny” 2016 - 2023 Brigita
Petrášová 10 Vlastní +

externí

Opatření : „Podpora podnikání v obci” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Vytvoření databáze firem a podnikatelských subjektů v obci na webu
a jejich propagace”

2016 - 2017 Brigita
Petrášová 1 Vlastní

Cíl : „Životní prostředí”

Opatření : „Obnova a tvorba krajiny” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Obnova vodní nádrže” 2020 - 2022 Brigita
Petrášová 10000 Vlastní +

externí

 „Výsadba zeleně” 2017 - 2023 Brigita
Petrášová 20 Vlastní +

externí
Průběžná realizace.

 „Sečení a čištění starého sadu - vzácná květena” 2016 - 2022 Brigita
Petrášová 0 Vlastní +

externí
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Průběžná realizace.

 „Nákup svahového mulčovače za traktor” 2017 - 2018 Brigita
Petrášová 300 Vlastní +

externí

Opatření : „Modernizace a snížení energetické náročnosti staveb” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Rekonstrukce, rozšiřování a zateplování obecních budov” 2017 - 2023 Brigita
Petrášová 10000 Externí

 „Odkoupení areálu bývalé drůbežárny” 2017 - 2017 Brigita
Petrášová 400

Odkoupení a možnosti využití.

 „Oprava tělocvičny” 2018 - 2019 Brigita
Petrášová 2000 Externí
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B.3 Podpora realizace programu

Kdo bude zodpovědný za realizaci programu?

Pro úspěšnou realizaci Programu rozvoje obce Morkůvky v letech 2016-2023 je důležité se do budoucna
zaměřit především na efektivní spolupráci jednotlivých aktérů, a to konkrétně obce, spolků, občanů i
subjektů vně obce. Za realizaci bude odpovídat zastupitelstvo obce v čele se starostkou/starostou.
Možnosti financování budou průběžně sledovat pracovníci MAS a Mikroregionu Hustopečsko, kteří
následně budou upozorňovat na možnost realizace záměrů z dotačních zdrojů starostku/starostu obce.
Samotné projektové záměry 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 starostkou/starostou obce.
Pokud obec stanoví odpovědnou osobu za konkrétní projekt, bude tato osoba odpovědná za jeho průběh,
včasnou a kvalitní realizaci záměru. Z tohoto důvodu mohou být v dokumentu průběžně odpovědné
osoby aktualizovány.

 

Jak často a jakým způsobem bude hodnoceno naplňování programu?

Hodnocení programu bude probíhat v ročních intervalech (začátek kalendářního roku) na zasedáních
zastupitelstva. Samotnou evaluaci programu bude připravovat zastupitelstvo obce, v případě zájmu ve
spolupráci s pracovníky Mikroregionu a MAS Hustopečsko.

 

Kdy a jak se 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 na starosti pracovníci Mikroregionu a MAS Hustopečsko, případně starostka/starosta obce.


