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SLOVO STAROSTKY A VEDENÍ OBCE
Vážení občané,
kteří žijete v naší obci, v jejím okolí nebo přicházíte k nám za prací, obchodem, studiem, kulturou,
či jako návštěvníci a turisté, vážení představitelé společností, orgánů, organizací a úřadů,
Naše obec dosud neměla zpracovaný strategický plán svého rozvoje, a tedy žádný
zdokumentovaný výhled do budoucnosti naší obce.
Požadavkem a nezbytností dnešní doby je takový plán si stanovit: Říct si, kterým směrem a
k jakým cílům by se měla naše obec v následujících letech ubírat. Nejedná se jen o příští nebo
přespříští rok. Musíme se dívat trochu dále. Zajímá nás období aspoň dvaceti let, tedy 2015 –
2035. Přičemž za velmi aktuální považujeme nadcházející roky do roku 2020.
Budoucnost obce je nejistá jen tehdy, pokud si její samospráva nestanoví cíle. Priority a nebude se
řídit tak, aby co nejvíce využila příležitostí, které má ke svému rozvoji a ku prospěchu všech jeho
obyvatel i návštěvníků.
Strategický plán je dokument potřebný nejen k řízení pro zastupitelstvo obce, ale i pro každého
občana, který chce znát záměry své samosprávy. Strategický plán je dnes také nutnou podmínkou
pro zpracovávání žádostí na čerpání dotací z fondu Evropské unie. Dodržování priorit a realizace
plánu rozvoje obce umožní lépe využívat finanční prostředky obce, a to pro její rozvoj a zvyšování
kvality života jejích občanů.
Každá obec je jedinečná a to především lidmi, kteří v ní žijí a ji utvářejí. A tak rozvoj obce je
důležité realizovat pro ně a také především s nimi.
Doufáme, že s Vaší podporou můžeme počítat, a že stanovené cíle nám pomůžete realizovat a
naplňovat.
Mgr. Uršula Waniová
starostka

Ing. Jiří Pindór
místostarosta

Vedení obce Ropice schválilo a přijalo následující strategický plán rozvoje naší obce s
dlouhodobým výhledem do roku 2035 a střednědobým upřesněním do konce volebního období
2018.
Strategický plán projednalo a schválilo zastupitelstvo obce dne xx. xx. 2016, usnesení č. xxx/2016

---------------------------------------------

---------------------------------------------

Mgr. Uršula Waniová, starostka

Ing. Jiří Pindór místostarosta
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1. ÚVOD
Tento dokument je zpracovaný na základě souboru podkladů a analýz:

Strategický plán rozvoje obce Ropice
2015 - 2035
analytická část
1.1. Předmět
„Strategický plán rozvoje obce Ropice“ (dále také jen Strategický plán obce nebo jen Strategický
plán) je vrcholový klíčový řídící dokument, který představuje vůli vedení obce a jeho pohled do
vzdálené budoucnosti obce Ropice. A tak předmětem tohoto strategického plánu je pohled na
rozvoj a budoucnost obce Ropice v období 2015 - 2035.

1.2. Určení
Strategický plán je určený:
-

Vedení obce - aby jemu samotnému bylo zřejmé, kam chce svou obec směřovat a jak
k tomu vést své pracovníky, orgány a organizace, které zřizuje.

-

Vedení všech orgánů a organizací, které obec zřizuje – aby jako jejich management měly
stanovený směr a dlouhodobý cíl (pohled do budoucnosti), kam a k čemu mají své orgány
a organizace pro potřeby rozvoje obce směrovat a vést.

-

Všem pracovníkům obce, orgánů a organizací, které obec zřizuje – aby ti věděli, kam a
k čemu bude jejich management své orgány a organizace směrovat a vést a na čem se
tedy budou podílet.

-

Orgánům veřejné správy ve vztahu k obci - aby všem bylo zřejmé, kam a k čemu obec
směřuje a vede.

-

Občanům a veřejnosti ve - aby všem bylo zřejmé, co od veřejné správy a orgánů a
organizací obce mohou očekávat.

2. NÁVRHOVÁ ČÁST
Strategický plán rozvoje obce Ropice
2015 - 2035
návrhová část - strategie
Viz dále.
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Strategický plán rozvoje obce Ropice
2015 – 2035
návrhová část – strategie rozvoje obce
2.1. Preambule
Obec Ropice je veřejnoprávní korporací, základním územním samosprávným společenstvím
občanů a územním samosprávným celkem v rámci České republiky. Nachází se v širokém údolí
řeky Ropičanky, v severovýchodní části Moravskoslezského kraje, v oblasti Těšínského Slezska,
mezi administrativně kulturním centrem na severu – městem Těšínem a územně správním
průmyslovým hutnickým centrem na jihovýchodě - městem Třincem, téměř na pomezí Česka–
Moravy, Polska a Slovenska.
Rozkládá se na území přibližně 1011 ha a žije v ní kolem 1575 obyvatel.
Postavení, činnost a působnost obce je daná zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
a dalšími souvisejícími právními předpisy. Obec je obcí I. stupně a je součástí správního obvodu
obce III. stupně s rozšířenou působností (ORP) Třinec (rozloha území správního obvodu ORP je
234,66 Km2 a počet obyvatel na tomto území je 55 807).
Obec Ropice na území správního obvodu ORP Třinec:

Strana 4 (celkem 13)
Autor dokumentu:

Ing. Vlastimil Dorotík

Datum zpracování::

tel.: 603295801, mail: vlastimil.dorotik@ictbenefit.cz

31. 07. 2016

Tento dokument je majetkem autora a organizace uvedené v záhlaví a bez jejich písemného souhlasu nesmí být (ani jeho části) kopírován, upravován nebo s ním jinak nakládáno.
Systém managementu kvality je zpracovávaný s podporou společnosti ICT benefit, a.s.

Organizace:

Obec Ropice

Druh, Typ, Název dokumentu:

Oblast – Projekt - Úsek - Odbor:

Strategický plán obce Ropice 2015 – 2035,
návrhová část – kvalita života obce (rámcová strategie)

Strategické plánování

Širší okolí obce Ropice (mapa Slezského vodohospodářského svazku):

Obec Ropice členem dobrovolného svazku obcí
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Obec Ropice členem Sdružení obcí povodí Stonávky:

Obec má svůj Obecní úřad (I. stupně). Vykonává samostatnou a přenesenou působnost na celém
území obce.
Historicky Ropice vznikla asi na přelomu 13. a 14. století a spadala pod vliv vratislavského
biskupství. Již v 15. století stála ve vsi tvrz, která byla počátkem 18. století přestavěna na barokní
zámek, později přestavěný klasicistně a doplněný zámeckým parkem. Soubor architektonických
památek doplňuje farní kostel Zvěstování Panny Marie z roku 1806 s ohradní zdí, branou a řadou
dekorativních prvků.
Původ názvu Ropice není dodnes zcela známý. Odvozuje se od polského slova „ropa“, tj. „vody
rezavé barvy“, které vystupují především v místním potoce. Jiné verze naznačují, že může
pocházet od slova „rubiež“. Obec má poměrně velkou územní rozlohu, a proto zde vznikly desítky
názvů místních částí, které přetrvávají.
Vývoj a rozvoj obce je úzce spjatý s proměnami celého regionu Těšínského Slezska. Typicky
slezská rozptýlená zástavba je výrazně koncentrována pouze kolem silnice I/11 s mezinárodní
trasou E75 spojující Slovensko s Moravou přes Jablunkovský průsmyk.
Obcí vede hlavní železniční trať Bohumín - Jablunkov - Žilina a regionální trať z Frýdku-Místku do
Těšína (obě mají v obci zastávku).
Současná Ropice nabízí návštěvníkům jak historické architektonické památky, tak zejména
možnosti aktivního trávení volného času. Obcí prochází cyklostezka – trasa Jihlava – Český Těšín
tzv. Beskydsko-karpatská magistrála. Pozoruhodné je moderní 18-ti jamkové golfové hřiště s
krytým odpalištěm a komfortně vybavenou klubovnou. Ropice představuje možnost sportovního a
rekreačního vyžití a pro blízkost obou velkých měst, jako i dobrou dopravní dostupnost výhodné
podmínky co by sídelní obec a příležitosti k individuální rodinné výstavbě.
Vedení obce a Obecního úřadu Ropice schválilo a přijalo následující strategický plán rozvoje obce
do roku 2035.
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2.2. Strategie rozvoje obce

Strategie rozvoje obce Ropice
Vize obce
Ropice je historická a současně moderní, zdravá, krásná obec,
příjemné to místo pro život.

Poslání obce
Obec Ropice naplňuje potřeby a očekávání svých občanů,
vytváří a poskytuje podmínky pro kvalitní a spokojený život.

Chceme, aby naše obec v následujících letech charakterizovalo zejména:
I.

Důstojné a příjemné bydlení pro občany

II.

Dostatečná infrastruktura a síť služeb

III. Čisté a nezávadné životní prostředí – udržovaná krajina, čistá voda a ovzduší
IV. Zachování a udržování historických památek
V.

Bezpečnost obyvatel a jejich majetku

VI. Vysoká úroveň sociálních a zdravotních služeb
VII. Dostatečné pracovní příležitosti a kvalitní vzdělávání
VIII. Bohatý spolkový, zájmový, kulturní a společenský život
IX. Turisticky atraktivní lokalita s kvalitní infrastrukturou cestovního ruchu
X.

Všestranně rozvinutá spolupráce s ostatními obcemi a městy a se zahraničními
partnery
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Politika vedení obce
Chceme ve své práci uplatňovat následující principy, styl a přístup:
1. Vedení a správu obce pojímáme jako službu – vstřícnost, kompetentnost, spolehlivost
a odpovědnost. Sledujeme a naplňujeme potřeby, požadavky, očekávání a spokojenost
našich „zákazníků“ (tj. občanů a obyvatel obce, stejně tak ostatní veřejnosti, která do
obce přijíždí, dále orgánů, institucí a organizací. Chceme být dobrým sousedem pro
naše okolní obce a města, a také respektovaným a důvěryhodným partnerem
v regionálním i celorepublikovém měřítku).
2. Respektujeme, naplňujeme státní politiku společnosti, ve které žijeme, související
platnou legislativu, příslušné regionální a lokální politiky, zasazujeme se o dodržování
zákonnosti.
3. Vše děláme v duchu současných etických, morálních a zákonných standardů a norem.
Podporujeme péči a ochranu životního prostředí, lásku k vlasti, k rodnému kraji,
našemu obci, zachovávání a ochranu jeho historického dědictví, rozšiřování povědomí
našich občanů o obci, ve které žijí, vyrůstají.
4. Usilujeme, aby občané a především mladí lidé v naší obci nacházeli svou budoucnost
– příležitosti a uplatnění, úspěšně se na ni připravovali, aktivně a plnohodnotně se
zapojovali do společenského života obce, regionu, a aby naše mládež se do obce, ze
kterého pochází, po studiích vracela jako nová úspěšná humánní a produktivní
generace.
--------------------------------------5. Obec vedeme, řídíme a spravujeme účinně a efektivně (tj. strategicky, systémově,
transparentně a s využíváním platných nadnárodních standardů, metod a technik pro
řízení kvality).
6. Stále zlepšujeme kvalitu orgánů veřejné správy a organizaci naší obce, jenž sledují a
naplňují pozitivní vývojové společenské trendy a požadavky doby, aby poskytovaly
kvalitní služby našim lidem,.
--------------------------------------7. Klademe důraz na vysokou kvalitu našich výkonných pracovníků a na neustálé
zvyšování, rozvíjení a zlepšování jejich kompetencí a způsobilostí…
8. Stejně tak klademe důraz na vysokou kvalitu řídících pracovníků a na neustálé
zvyšování, rozvíjení a zlepšování jejich manažerských kompetencí a způsobilostí…
--------------------------------------9. O majetek naší obce pečujeme s vědomím dobrého hospodáře, maximálně účelně a
efektivně jej využíváme, udržujeme, opravujeme a dále zhodnocujeme a dle potřeb jej
dále rozmnožujeme.
--------------------------------------10. Jsme si vědomi, že kvalitní služby a kvalitní veřejná správa „není zadarmo, že něco
stojí“. Proto ji finančně i materiálně podporujeme, ale s těmito prostředky pracujeme
opět s vědomím dobrého hospodáře, vynakládáme je vhodně, účelně, účinně,
efektivně a především transparentně.
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2.3. Kompozice strategických cílů

Strategické oblasti a strategické perspektivy
Plnění uvedené strategie obce vnímáme jako „Stálé zlepšování kvality života v obci“.
Dosahování tohoto vrcholového cíle spatřujeme v následujících strategických oblastech,
strategických perspektivách, strategických osách a strategických cílech, které společně
představují kompozici strategických cílů pro naplnění stanovené strategie.
Vrchol strategie
Stále zlepšující se „Kvalita života obce“.
Strategické oblasti
A. Služby občanům (strategické perspektivy 1,2,3,4,5,6,7)
B. Správa zdrojů (strategické perspektivy 8, 9)
C. Kvalita veřejné správy (strategické perspektivy 10)
Strategické perspektivy
1. Životní prostředí
2. Bezpečnost obce a v obci (ochrana a obrana života, zdraví a majetku)
3. Sociální, zdravotní a vzdělávací záležitosti
4. Hospodářský rozvoj regionu
5. Kultura, volný čas, sport, občanské záležitosti a komunikace s veřejností
6. Výstavba obce
7. Doprava, obslužnost, infrastruktura
----------------------------------------------------------------------8. Majetek obce
9. Finance a financování obce
----------------------------------------------------------------------10. Kvalita veřejné správy obce
Jednotlivé strategické perspektivy jsou případně dále zpracované jako navazující a
vzájemně související samostatné dílčí strategie. Jsou nedílnou součástí Strategického
plánu rozvoje obce Ropice do roku 2035.
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2.4. Grafická kompozice strategických oblastí a perspektiv

Kvalita života v obci

Služby veřejnosti

Správa zdrojů

1. Životní prostředí

8. Majetek obce

2. Bezpečnost
obce a v obci

9. Finance a
financování obce

Kvalita veřejné správy

10. Kvalita veřejné
správy obce

3. Sociální, zdravotní,
vzdělávací záležitosti
4. Hospodářský rozvoj

5. Kultura, volný čas, sport, občanské
záležitosti a komunikace s veřejností
6. Výstavba obce

7. Doprava, obslužnost,
infrastruktura

2.5. Kompozice strategických perspektiv, os a cílů
Jednotlivé strategické perspektivy jsou tématicky zpracované samostatné jako dílčí strategie (10
dílčích strategií). Vycházejí z této společné strategie „Kvality života obce“ jako celku, navazují na ni
a neoddělitelně s ní úzce souvisí. Společně tvoří jeden celek Strategického plánu rozvoje obce
Ropice 2015-2035, představují jednotnou vůli vedení obce a jeho pohled do blízké i vzdálené
budoucnosti obce Ropice.
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3. SKLADBA DOKUMENTŮ NÁVRHOVÉ ČÁSTI
Celá návrhová část Strategického plánu rozvoje obce Ropice 2015-2035 sestává z následujících
dokumentů:
-

Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, návrhová část
Kvalita života obce (rámcová část)

-

Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, návrhová část
Strategická perspektiva č. 1, Životní prostředí

-

Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, návrhová část
Strategická perspektiva č. 2, Bezpečnost obce a v obci

-

Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, návrhová část
Strategická perspektiva č. 3. Sociální, zdravotní a vzdělávací záležitosti

-

Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, návrhová část
Strategická perspektiva č. 4, Hospodářský rozvoj obce

-

Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, návrhová část
Strategická perspektiva č. 5, Kultura, volný čas, sport, občanské záležitosti a komunikace s
veřejností

-

Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, návrhová část
Strategická perspektiva č. 6, Výstavba obce

-

Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, návrhová část
Strategická perspektiva č. 7, Doprava, dopravní obslužnost, dopravní infrastruktura

-

Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, návrhová část
Strategická perspektiva č. 8, Majetek obce

-

Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, návrhová část
Strategická perspektiva č. 9, Finance a financování obce

-

Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, návrhová část
Strategická perspektiva č. 10, Kvalita veřejné správy obce

4. ZÁVĚR PRO REALIZAČNÍ ČÁST
Vedení obce Ropice stanovilo tuto strategii „Strategického plánu rozvoje obce Ropice na období
2015 – 2035“ jako věcný a reálný strategický plánovací dokument, jehož obsah odpovídá velikosti
a postavení obce, zdrojům, kterými obec disponuje, jako i podmínkám, ve kterých se obec nachází
a možnostem, které se jí nabízejí.
Zásadní význam této části, jako i celého strategického plánu, vedení obce spatřuje ve skutečnosti,
že chce-li obec koncepčně a strategicky vést, řídit a rozvíjet, tak musí také strategicky plánovat. A
o to se právě snaží, o to usiluje a dělá to.
Stanovená strategie a kompozice jejich cílů je dílem deseti pracovních skupin představitelů vedení,
a také řadových občanů. Ti v tomto dokumentu, po řadě předcházejících jednáních, konkrétně
pojmenovávají strategické oblasti kvality života v obci a stejně tak pojmenovávají projednané cesty
a cíle jak je dále zlepšovat, rozvíjet a naplňovat. Tímto se samotný proces strategického plánování
v obci stává významným prvkem a znakem zvyšování kvality místní veřejné správy.
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Nezbytnou a neodmyslitelnou součástí těchto pozitivních rozvojových přístupů vedení obce je
následná realizace, uplatňování a naplňování stanovených cílů a strategie v každodenním životě
(jelikož nerealizovaný plán ztrácí na svém významu). S tímto také souvisí průběžná správa
strategického plánu, a to s ohledem na nové skutečnosti, poznatky, změny podmínek, …. To
představuje průběžné sledování jeho aktuálnosti a případnou aktualizaci. Protože žádný plán není
dokonalý a také okolní prostředí a podmínky se stále mění. A tak řízená změna strategického
plánu je nedílnou součástí celého procesu strategického plánování a řízení.

5. REALIZAČNÍ ČÁST
Kompozice strategických cílů je dále rozpracovaná do realizační části strategického plánu rozvoje
obce, tzv. akčního plánu, viz dokument:
Strategický plán rozvoje obce Ropice
2015 - 2035
realizační část – akční plán
--------------------------------------Všechny 3 části SPRO (analytická, návrhová a realizační) tvoří komplementární celek.
Stanovená kompozice (půdorys) strategických oblastí-perspektiv, dílčích oblastí-os a strategických
cílů je integrovaná „strategií úspěšnosti vedení obce“ a stanovenou vrcholovou strategií „Kvality
života obce“ (vše směřuje k naplnění stanovené vize, poslání a politiky), dále je konzistentní
v celém rozsahu SPRO (zmíněná stanovená kompozice-půdorys je takto zachovávaná a
udržovaná ve všech třech částech SPRO).
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V Ropici, dne 05. 09. 2016

Mgr. Uršula Waniová
starostka obce
politický garant strategického plánování a strategického plánu rozvoje obce Ropice

Jaroslava Szmeková
tajemnice
manažer strategického plánování a strategického plánu rozvoje obce Ropice

„Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015 – 2035“ projednalo a schválilo zastupitelstvo obce
Ropice dne 05. 09. 2016, usnesení č. 13/4/2016.

Mgr. Uršula Waniová
starostka obce

Ing. Jiří Pindór
místostarosta obce
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