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ÚVOD
Program rozvoje obce (PRO) je základním plánovacím dokumentem, který je zakotven
v zákoně č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Jde o strategický dokument,
v němž jsou stanovený rozvojové priority obce. Zároveň dokument přispívá k efektivnějšímu
využívání finančních prostředků obce z vlastního rozpočtu i dostupných dotací. PRO by mělo
sloužit jako hlavní nástroj řízení obce.
Samotný dokument obsahuje dvě základní části - část analytickou, zaměřenou na
charakteristiku současné situace v obci a identifikaci hlavních problémů. A část návrhovou
shrnující zvolené budoucí cíle a možné cesty k jejich dosažení.
Do procesu vzniku PRO Troubky byli zapojeni občané obce, podnikatelé, místní zájmové
organizace, kteří měli možnost formulovat svou vizi o budoucím vývoji obce prostřednictvím
předložených dotazníků.
Program rozvoje obce byl zpracován pro období 2018–2022. Na tvorbě dokumentu se
podílela MAS Střední Haná (Mgr. Klára Řezáčová, Ing. Jarmila Matoušková), v obci Troubky
byl zvolen řídící tým tvořený: Mgr. Radkem Brázdou, Mgr. Martinem Frgalem, Ing. Jarmilou
Matouškovou. Zároveň byla Radou obce zvolena skupina podpůrné činnosti tvořená:
Vladímírou Rozsypalovou, Hanou Obrtelovou, Hanou Kamelandrovou, Ivanou Plhalovou,
Monikou Hruškovou a Ilonou Sychravou.

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Program rozvoje obce schválilo v souladu s §84 odst. 2 písm a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, Zastupitelstvo obce Troubky.
Datum schválení:
Číslo usnesení:
Text usnesení:
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ANALYTICKÁ ČÁST
1. Charakteristika obce
1.1 ÚZEMÍ
1.1.1

Popis území

Obec Troubky leží v oblasti úrodné Hané, v jižní části Olomouckého kraje asi 8 km
jihozápadně od města Přerov nedaleko soutoku řeky Bečvy a řeky Moravy. Celková výměra
katastru obce představuje 2 112,95 ha (k 31. 12. 2016).

Obr. 1: Poloha obce Troubky v rámci ČR a v rámci Olomouckého kraje
Spádovými sídly jsou hlavně města Přerov (vzdálené 8 km) a Prostějov (19 km).
Nebližším dostupným městem je Tovačov (asi 4 km). Obcí s pověřeným úřadem a zároveň obcí
s rozšířenou působností je statutární město Přerov.
Charakter krajiny katastru obce je zemědělský. Z celkové výměry 2 112,95 ha
představuje zemědělská půda asi 55,20 %. Největší plochu v rámci katastru obce zaujímá orná
půda (51,00 %), následuje lesní půda (34,42 %). Troubky mají na svém území největší
zastoupení lesů v rámci ORP Přerov. A zároveň nejmenší zastoupení zemědělské půdy v rámci
ORP1.
Významným přírodním útvarem na území obce je Chropyňský luh, ten je pro zdejší
výskyt významných druhů a stanovišť zařazen na seznam Evropsky významných lokalit. Při
1
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hranicích katastru obce se nachází NPR Zástudánčí. Rezervace představuje zachovalý lužní les
s charakteristickou flórou a faunou podél neregulovaného toku Moravy, který je významnou
lokalitou pro migraci a hnízdění ptáků. Žádná jiná plošná ochrana přírody se na území obce
nenachází. Celé území katastru obce spadá do ochranného pásma vodních zdrojů (CHOPAV)
– Kvartér řeky Moravy a do ochranného pásma letiště Přerov. Část území spadá do ochranného
pásma vodních zdrojů2. Hlavním tokem katastrálního území obce je vodní tok Bečva, který
protéká severozápadní částí katastru. Na hranici jihozápadní části katastru protéká vodní tok
Malá Bečva, který se vlévá do vodního toku Moštěnka. Na území se nachází také několik
bezejmenných vodních toků, které většinou protékají Chropyňským luhem3.
1,6%

1,9% 6,9%

34,4%

2,1%

51%

2%

orná půda

zahrada

trvalý travní porost

vodní plocha

zastavěná plocha

ostatní plocha

lesní pozemek

Graf 1: Struktura využití krajiny na území katastru obce Troubky (Zdroj: ČSÚ)
1.1.2 Historické souvislosti
První písemná zmínka o obci je z roku 1348 a je spojena se jménem Heralt z Kunštátu.
Do roku 1380 byly Troubky samostatným panstvím s vlastní tvrzí, následně se na dlouhá staletí
staly součástí tovačovského panství. K nejvýznamnějším postavám z řad majitelů
tovačovského panství patřil Jan Tovačovský z Cimburka, či jeho syn Ctibor Tovačovský
z Cimburka, který zastával po skončení husitských válek funkci moravského zemského
hejtmana. Avšak pro obec je významnější osobností Vratislav z Pernštejna, majitel
tovačovského panství, který v roce 1570 coby nejvyšší kancléř českého království udělil
Troubkám vlastní pečeť, která patří k nejstarším vesnickým znakům v celé České republice.
Podle pověsti zapsané v obecní kronice byly Troubky založeny kolonisty z původní osady
Člunek, ta ležela na ostrůvku obtékaném řekou Bečvou. Poněvadž se řeka často rozvodňovala,
rozhodli se údajně usídlit výše na břehu. Vedl je svobodný pán Trúbek, podle něhož se obec
začala nazývat. Dalším hláskoslovným vývojem se pak název přetvořil až do dnešní podoby
Troubky. Jiný výklad názvu obce uvádí, že se jednalo o název místa, kde se napájela koňská
spřežení obchodních karavan, místo kde se „voda přivádí trubkami“. Od roku 1850 byla
vrchnostenská správa nahrazena samosprávou, v jejímž čele stojí volený starosta obce. Tuto

2
3
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správu přerušilo období let 1948–1989, kdy byla obec v podstatě řízena shora. Stará zástavba
obce byla zničena při povodni v roce 1997. A tak současní návštěvníci mohou sledovat
proměnu vesnice po této tragické události4.
1.2 OBYVATELSTVO
1.2.1 Demografická situace
V obci Troubky žilo k 31. 12. 2016 celkem 2 039 obyvatel. Hustota zalidnění na území
obce byla 96,5 ob. /km2. V roce 2016 žilo v Troubkách celkem 290 osob (14,22 %) ve věkové
kategorii 0–14 let, 1 345 (65,96 %) osob ve věku 15–64 let a 404 (19,81 %) obyvatel ve věku
65 a více let. Průměrný věk obyvatel dosahoval 43,8 let.

14,22%
19,81%

65,96%

0-14

15-64

65+

Graf 2: Věková struktura obyvatel obce Troubky k 31. 12. 2016 (Zdroj: ČSÚ)
V obci dochází ke stárnutí obyvatel, v období 2004–2017 došlo k trvalému nárůstu
obyvatel ve věkové kategorii 65+. Za období 10 let (2007–2017) se zvýšil počet obyvatel nad
65 let o 59 osob. U nejnižší věkové kategorie 0–14 let došlo za posledních 10 let k menšímu
nárůstu (+ 41), avšak u obyvatel produktivního věku došlo k výraznému úbytku o 60 obyvatel
(Graf 3)5.
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Graf 3: Věková struktura obyvatel obce Troubky v období 2004–2017 (Zdroj: ČSÚ)
4
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Stárnutí obyvatel lze nejlépe vyjádřit pomocí Indexu stáří (vyjadřuje, kolik je v populaci
obyvatel ve věku 60 let a více na 100 dětí ve věku 0–14 let). V roce 2017 měl v Troubkách
index hodnotu 139,31, v roce 2004 byla hodnota indexu 134,39. V ČR celková hodnota indexu
stáří dosáhla podle posledního SLDB (2011) hodnoty 110, což znamená, že na 110 osob starších
65 let připadalo 100 osob ve věku 0–14 let. Pokud porovnáme situaci s výsledky z předchozího
sčítání z roku 2001, je patrné, že se index stáří v ČR za 10 let zvýšil. Index stáří v roce 2011
byl v obci Troubky 129,82, ve srovnání s ČR je v obci obyvatelstvo o něco starší. Stárnutí
obyvatel lze sledovat také na hodnotě průměrného věku obyvatel, ten byl v roce 2007 41,8 let,
v roce 2016 byla jeho hodnota 43,8 let.6
V celkovém počtu obyvatel za posledních 13 let došlo k nárůstu. Sledované období lze
rozdělit na dvě části, kdy od roku 2004 docházelo k mírnému zvýšení obyvatel až do roku 2012.
Od roku 2012 dochází v obci k postupnému snižování počtu obyvatel.
2130
2111
2110

2102
2089

2090
2070

2082

2049

2045

2043

2050

2039

2018

2030
2010

2087

2007

1999

2006

2007

1993 1993

1990
2004

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Graf 4: Počet obyvatel obce Troubky v období 2004–2017 (Zdroj: ČSÚ)
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Graf 5: Vývoj počtu obyvatel a domů od roku 1869 až do roku 2016 (Zdroj: ČSÚ)
Dlouhodobější vývoj obyvatel má kolísající trend. V roce 1869 žilo v obci 1 293 obyvatel
a evidováno bylo pouze 184 domů. Nejvyššího počtu obyvatel obec dosáhla v roce 1961, kdy
počet obyvatel dosáhl 2 358 osob, ve stejném roce zde bylo 561 domů. Právě od roku 1961
6
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započal klesající trend počtu obyvatel, který trval do roku 2001. V roce 2011 pak došlo opět
k nárůstu z 1 988 osob na 2 066 osob a 628 domů (Graf 5). K roku 2001 můžeme ve vývoji
počtu domů sledovat náhlý pokles, ten je způsoben ničivými povodněmi v roce 1997, kdy bylo
zničeno asi 380 stavení. V následujících letech muselo být postaveno kolem 200 nových domů.
Pohyb obyvatelstva v obci v roce 2016 znázorňují tabulky č. 1 a č. 2. Přirozený přírůstek
obyvatel byl v roce 2016 záporný, hlavně vlivem vysoké míry úmrtnosti a nižší míry
porodnosti. Míra porodnosti v Troubkách byla nižší než průměrná míra porodnosti v České
republice i jako v Olomouckém kraji. Naopak míra úmrtnosti byla ve srovnání s ČR vyšší.
Vyšší jsou, ve srovnání s Olomouckým krajem, také hodnoty míry imigrace a emigrace. V roce
2016 byl migrační úbytek 2 obyvatele, tato hodnota je přiměřená hodnotě celkového úbytku
v Olomouckém kraji.
Celkový přírůstek obyvatel v obci je již od roku 2012 v záporných hodnotách. Nejvyšší
celkový úbytek obyvatel byl zaznamenán v roce 2015 (-37 obyvatel). Za posledních 5 let došlo
k celkovému úbytku -72 obyvatel7. V celém sledovaném období 2002–2016 naopak došlo
k nárůstu obyvatel o 54 osob.
Tab. 1: Celkový přírůstek v obci Troubky v období 2002–2016
ROK
Celkový přírůstek
2002

21

2003

-2

2004

0

2005

14

2006

-8

2007

19

2008

25

2009

6

2010

29

2011

22

2012

-9

2013

-15

2014

-5

2015

-37

2016

-6

Celkem

54

(Zdroj: ČSÚ)

7
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Tab. 2: Pohyb obyvatelstva v obci Troubky v roce 2016 ve srovnání s územními celky
Přirozený
Míra
Míra
přírůstek
Míra
Míra
Saldo
porodnosti úmrtnosti v přepočtu imigrace emigrace
migrace
(‰)
(‰)
na 1000
(‰)
(‰)
obyv.
Troubky
9,8
11,8
-2,0
16,2
17,1
-2
ORP Přerov

8,9*

11,2

-1,3

12,2

13,6

-113

Okres Přerov

10,3

10,6

-0,2

10,3

12,3

-265

Olomoucký kraj

10,6

10,6

-0,05

7,0

8,2

-760

ČR

10,7

10,2

0,5

3,5

1,7

20 064

* uvedena hodnota za rok 2015, pro rok 2016 je hodnota nedostupná, (Zdroj: ČSÚ)

Nejvyšší dosažené vzdělání jako základní mělo v době sčítání obyvatel (2011) 20,99 %
obyvatel nad 15 let. Nejvíce obyvatel spadalo v roce 2011 do kategorie se středním vzděláním
bez maturity (41,12 %). Z toho vyplývá, že asi 62 % obyvatel obce nemělo maturitní vzdělání.
Středoškolské vzdělání s maturitou se evidovalo u 29,84 % obyvatel. Vysokoškolského
vzdělání dosáhlo v Troubkách 8,03 % obyvatel, přitom v ČR bylo vysokoškolsky vzdělaných
obyvatel 10,7 %8.
8,03%

20,99%
29,84%
41,12%

bez vzdělání nebo se základním vzděláním

střední bez maturity

střední s maturitou

vysokoškolské

Graf 6: Vzdělanostní struktura osob nad 15 let v roce 2011 v Troubkách (Zdroj: ČSÚ)
1.2.2 Sociální situace
V obci žijí pouze individuální případy sociálně slabých obyvatel, s těmito rodinami
pracuje sociální komise obce. Nevyskytují se zde sociálně vyloučené lokality. Ani v obci nežije
žádná národnostní menšina a nedochází zde k významnému výskytu sociálně-patologických
jevů.
1.2.3 Spolková činnost
V obci v současnosti působí několik spolků a sdružení, které mají aktivní činnost:
Folklorní spolek Hanák Troubky, SH ČMS–Sbor dobrovolných hasičů Troubky, TJ Sokol
8
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Troubky z.s., FK Troubky z.s., Myslivecký spolek Mezivodí Troubky, Sdružení přátel Základní
školy a Mateřské školy Troubky, z.s., Občanská beseda Troubky, z.s., spolek Troubečan o.s, Stáj
Krejčířovi z.s., Pitbike park Tovačov z.s., Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace
Troubky nad Bečvou, Český zahrádkářský svaz – základní organizace Troubky,
Charakteristika některých spolků:
SH ČMS–Sbor dobrovolných hasičů Troubky
V Troubkách funguje Sbor dobrovolných hasičů již od roku 1894. SDH má celkem
62 členů z toho 12 členů do 18 let. Sbor se v současnosti věnuje hlavně požárnímu sportu. Mezi
další aktivity sboru patří údržba techniky a
hasičské zbrojnice, organizace a pomoc při
společenských a kulturních akcích v obci. 9
Tělovýchovná jednota Sokol Troubky z. s.
V roce 1919 byla založena Tělocvičná
jednota Sokol Troubky. Od roku 1948 funguje
jako Tělovýchovná jednota Sokol Troubky.
V roce 1991 byla zaregistrována jako samostatný
Obr. 2: Hasičská zbrojnice
právní subjekt, jejímž posláním je organizovat
sportovní činnost. V současné době sdružuje 5 sportovních oddílů, konkrétně: asociaci sportu
pro všechny, volejbal, lední hokej, jezdectví a florbal. Spolek má k dispozici několik sportovišť:
sportovní halu, hokejové hřiště na Dolách a volejbalový areál na Záhumení10. Jde o početně
i aktivitou nejsilnější organizaci obce.
TJ měla ke konci roku 2016 celkem 256 členů v oddílech ASPV, volejbalu, ledního
hokeje a jezdectví, oproti roku 2015 došlo k nárůstu o 70 členů. Oddíl ASPV měl v roce 2016
143 členů, z toho 51 do 18 let. Oddíl ledního hokeje měl v roce 2016 50 členů. Kvůli
klimatickým podmínkám (mírným zimám) počet členů v oddílu ledního hokeje klesá.
FK Troubky z. s.
Fotbalový klub Troubky v současnosti organizuje činnost A–týmu dospělých, žáků,
mladší a starší přípravky a fotbalové školičky11. Fotbalový klub sdružuje asi 151 členů, z toho
52 členů do 18 let. Mezi hlavní aktivity klubu patří účast v okresních a krajských soutěžích,
údržba areálu hřiště a pořádání společenských akcí.
Myslivecký spolek Mezivodí
K aktivním spolkům v obci patří i troubečtí myslivci. Ve spolku je v současnosti 23 členů.
Spolek byl založen roku 1951. Ke svoji činnosti má spolek k dispozici své vybudované zázemí
– konírnu, která pojme kolem 60 lidí ve vnitřních prostorách a kolem stovky lidí pod

9

SDH Troubky, 2017
Webové stránky TJ Sokol Troubky, 2017
11
Webové stránky FK Troubky, 2017
10

12

zabudovaným přístřeškem. Areál je využíván pro potřeby obce, místního jezdeckého klubu
a myslivců. K hmotnému majetku patří i střelnice pro brokovou a kuličkovou střelbu12.
Obec pravidelně podporuje spolkovou činnost formou finančních prostředků, nebo
poskytnutím zázemí pro jejich činnost. Finanční podpora funguje na základě každoroční
smlouvy o poskytnutí dotace. Některé spolky užívají bezplatně prostory ve vlastnictví obce
(kulturní dům, hasičská zbrojnice), část z nich platí obci symbolický nájem. Podpora probíhá
i formou materiální pomoci a také bezplatnou dopravou na některé akce spolků.
Tabulka 3 obsahuje částky, které obec schválila na podporu spolkové činnosti v roce 2016
a 2017. Každoročně obec investuje do spolkové činnosti v obci stovky tisíc korun.
Tab. 3: Přehled schválených dotací z rozpočtu obce v roce 2016 a v roce 2017
Výše dotace
Výše dotace
Název spolku
v roce 2016
v roce 2017
HANÁK Troubky
80 000 Kč
90 000 Kč
Občanská beseda Troubky, z.s.
15 000 Kč
15 000 Kč
TJ Sokol Troubky, z.s.
495 000 Kč
475 000 Kč
FK Troubky, z.s.
170 000 Kč
170 000 Kč
Stáj Krejčířovi, z.s.
20 000 Kč
25 000 Kč
Pitbike park Tovačov,z.s.
20 000 Kč
25 000 Kč
Myslivecký spolek Mezivodí Troubky
50 000 Kč
50 000 Kč
Český svaz chovatelů, ZO Troubky
25 000 Kč
35 000 Kč
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Troubky
5 000 Kč
8 000 Kč
Český svaz včelařů, ZO Tovačov
10 000 Kč
Sdružení přátel ZŠ a MŠ Troubky, z.s.
40 000 Kč
45 000 Kč
SH ČMS–Sbor dobrovolných hasičů Troubky
50 000 Kč
60 000 Kč
Sdružení občanů nevidomých a slabozrakých ČR
15 000 Kč
15 000 Kč
CELKEM
995 000 Kč
1 013 000 Kč
(Zdroj: Troubecký zpravodaj 2016/4, 2017/1) (- nebyla podána žádost o dotaci)
Práce obce se seniory a s mládeží
Práce obce se seniory probíhá hlavně formou Troubeckého klubu seniorů, který obec
zřídila jako svou organizační složku. Klub seniorů organizuje velkou část akcí pro seniory
z obce. Zároveň se na činnosti pro seniory podílí také sociální komise obce (její stěžejní akcí je
setkání seniorů, kterého se účastní asi 300 seniorů z celé obce).
Co se týká práce s mládeží, má zde nezastupitelnou roli základní škola, která má všech
9 ročníků. S dětmi a mládeží pracují i jednotlivé spolky, jde o spolky s oblasti kultury, folkloru
či sportu. Samotná obec se pak podílí na některých akcích pro děti a mládež a buduje objekty
určené primárně pro děti a mládež, jako dětská a sportovní hřiště.

12
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Akce pořádané v obci v průběhu roku:
Leden:
Školní ples, Myslivecký ples,
Únor:
Hasičský ples, Sportovní šibřinky, Vepřové hody spojené s masopustním
průvodem (voděním medvěda) folklorního souboru,
Březen:
Obecní ples, Dětské šibřinky, divadelní představení (2× v roce)
Duben:
Rej čarodějnic, Velikonoční dílny,
Květen:
Den světla a Svatý Florián, Myslivecká a rybářská burza,
Červen:
O pohár Hané, Dětský den, Poznávací zájezd pro seniory po ČR, Zlatý kotlík,
Troubecký pohár ve střelbě tříčlenných družstev, O pohár starosty obce (turnaj
v pétanque klubů seniorů z okolí),
Letní prázdniny (červenec, srpen) – Hodové zábavy, Hodové folklorní slavnosti,
Troubecký pohár ve střelbě jednotlivců, Myslivecké slavnosti,
Září:
Chovatelská výstava, Zahrádkářská výstava (jednou za 2 roky),
Říjen:
Lampionový průvod, Pohodová sobota (cvičení ve sportovní hale),
Listopad:
Setkání seniorů,
Prosinec:
Zpívání u betléma, Rozsvěcení vánočního stromku spojené s vánočními dílnami
a mikulášskou nadílkou, Posezení u cimbálu (akce folklorního souboru Hanák).
Informování občanů o akcích v obci probíhá pomocí webových stránek obce, obecního
rozhlasu, Troubeckého zpravodaje, SMS info kanálu, TV info kanálu, úřední desky, pozvánek
na konkrétní akce a plakátovacích ploch v obci.
1.3 HOSPODÁŘSTVÍ
1.3.1 Ekonomická situace
Charakter území Hané předurčuje obec především k zemědělské činnosti. Již v minulosti
převažovala v obci zemědělská činnost a řemesla související s touto činností a zpracováním
dřeva. Teprve 20. století přineslo rozmach dalšího drobného podnikání v obci. Typické je
zastoupení většího počtu podnikatelských subjektů, jedná se zejména o podniky zařazené do
kategorie malých podniků. Zaměření firem je především na zpracovatelský průmysl
a zemědělskou prvovýrobu.
V roce 2016 bylo v obci Troubky celkem 346 registrovaných podniků (183 se zjištěnou
aktivitou). V roce 2015 bylo v obci celkem 116 podniků bez zaměstnanců. Malých podniků
s 1–9 zaměstnanci bylo celkem 30. Dva podniky spadaly do kategorie 10–19 zaměstnanců
a stejný počet podniků má 20–49 zaměstnanců. Až 200 podniků je evidováno v kategorii, kde
nebyl zjištěn počet zaměstnanců. Převládají soukromí podnikatelé.
V obci převažují podnikatelské subjekty spadající do kategorie velkoobchod,
maloobchod, oprava a údržba motorových vozidel (22,54 %), následuje průmyslová výroba
(19,08 %) a stavebnictví (14,74 %).
V Troubkách mírně převažuje charakter rostlinné zemědělské výroby – pěstování
obilovin a řepky. V živočišné výrobě převažuje chov skotu a slepic. Zemědělské subjekty mají
zastoupení 6,36 % mezi podnikatelskými subjekty v obci (viz. Graf. 7). Podle aplikace
Evidence zemědělského podnikatele je na území obce evidováno 17 zemědělských
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podnikatelů (viz. Tab. 4)13. Pozemkové úpravy byly v obci prováděny pouze jednou. Jednalo
se o scelování pozemků, které proběhlo v roce 2008.
Mezi významnější podniky v obci patří zemědělské podniky: Troubecká hospodářská a.s.
(bývalé zemědělské družstvo), Zeltr Agro a.s., Zeltr spol s.r.o. Mezi menší podniky patří
například: Autojeřáby Frgal, PARAMAT CZ s.r.o. (stolařská výroba), OSG – Gregovský s.r.o.
Mimo zástavbu obce je několik firem soustředěno v bývalém areálu drůbežářských závodů
u Přerova, které jsou však z větší části na katastru Troubek - k těm významnějším patří
PREKONA Přerov spol s.r.o.
Spolupráce s podnikateli funguje na průměrné úrovni, podnikatelé podporují obecní akce
a obec využívá jejich služeb. Co se týká podpory podnikání, tak obec nemá žádné programy
podpory podnikání. Mezi hlavní potřebu podnikatelů v současnosti patří dobrá infrastruktura.
Plochy pro podnikání jsou k dispozici ve starých průmyslových areálech: areál
zemědělského družstva, areál bývalé mlékárny.
zemědělství, lesnictví, rybářsví

3,18%
0,87%
0,58%
1,16%

průmysl celkem

7,51%

stavenictví

6,36%

velkoobchod a maloobchod, oprava a údržba
motor. vozidel
doprava a skladování

0,58%

19,08%

6,65%

ubytování, stravování a pohostinství
informační a komunikační činnost

2,60%

peněžnictví a pojišťovnictví

4,34%

činnost v oblasti nemovitostí
profesní, vědecké a technické činnosti

1,16%

3,47%
14,74%

administrativní a podpůrné činnosti
veřejná správa a obrana, povinné sociální
zabezpečení
vzdělávání

2,60%

zdravotní a sociální péče

22,54%

kulturní, zábavní a rekreační činnosti
ostatní

Graf 7: Odvětvová struktura podnikatelských subjektů v Troubkách k roku 2016 (Zdroj: ČSÚ)
Tab. 4: Vybrané zemědělské subjekty zapsané v Evidenci zemědělského podnikatele
Podnikatel
IČO
Adresa
František Gregovský
11558571 Loučka II. 207/16, 75102 Troubky
Hospodářské družstvo Troubky
25825879 Roketská 786/21, 75102 Troubky
Petr Raška
65495586 Pusty 738/6, 75102 Troubky
Stanislav Berčík
40288579 Krátká 437/2, 75102 Troubky
Yvona Zelenková
48776386 Příčná 202/7, 75102 Troubky
Troubecká hospodářská a.s.
25357972 Roketská 786/21, 75102 Troubky
MAL CZ s.r.o.
25876040 Roketská 790/23, 75102 Troubky
13
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Zbyněk Smolka
Alena Mišáková
Jiří Mišák
HEPADRU CZ s.r.o.
TONY spol s.r.o.
ZELTR AGRO a.s.
Bronislava Krejčířová
ZELTR spol. s.r.o.
Miroslav Mlčoch
Aleš Rusek

60047259
66180295
01646389
26950332
42868122
25541439
04063201
64618641
47185511
45224684

Dědina 716/18, 75102 Troubky
Vlkošská 422/11, 75102 Troubky
Vlkošská 422/11, 75102 Troubky
Čechova 656/4, 75002 Přerov
K Zavadilce 785/3, 75102 Troubky
Roketská 790/23, 75102 Troubky
Roketská 731/6, 75102 Troubky
Roketská 790/23,75102 Troubky
Roketská 790/23,75102 Troubky
č. p. 226, 75642 Choryně

(Zdroj: Evidence zemědělského podnikatele, 2017)

1.3.2 Trh práce
Podle dat ze Sčítání lidu, domů a bytů, které proběhlo v roce 2011, se na území obce
evidovalo celkem 999 ekonomicky aktivních obyvatel. Stejný zdroj uvádí, že za prací z obce
vyjíždělo celkem 427 občanů, z toho denně 340 osob. Za prací se z obce vyjíždí především do
Přerova, Tovačova a Olomouce (Tab. 5). Do Troubek za prací dojíždí celkem 92 obyvatel.
Nejvíce dojíždějících je z Přerova, Olomouce a Kokor14. Počtem obsazených pracovních míst
se obec řadí mezi významná pracovní centra v ORP Přerov, v roce 2015 počet míst činil 40515.
Tab. 5: Počty osob vyjíždějících z obce Troubky za prací v roce 2011
Celkem vyjíždějících do práce
Denně vyjíždí do práce
427
340
z toho:
z toho:
213
41
36
9
7
6
5
4
4

195
41
29
9
7
4
4
3
4

Přerov
Tovačov
Olomouc
Prostějov
Lobodice
Bochoř
Brno
Hulín
Kroměříž

*Tabulka obsahuje pouze nejpočetnější toky (Zdroj: ČSÚ)

Tab. 6: Počty osob dojíždějících do Troubek za prací v roce 2011
Dojíždějících do obce
Z obce
92
X
z toho:
45
Přerov
14
15

SLDB, 2011
ÚAP Přerov, 2016

16

Do obce
X

9

Olomouc

6
4
4
3
3
3
2

Kokory
Brodek u Přerova
Tovačov
Záříčí
Polkovice
Rokytnice
Vlkoš

*Tabulka obsahuje pouze nejpočetnější toky (Zdroj: ČSÚ)

Podíl nezaměstnaných osob k lednu 2017 dosáhl hodnoty 5,5 %. Nezaměstnanost tak byla
nižší, než v Olomouckém kraji (6,1 %) a jen lehce zaostávala za průměrem ČR (5,3 %).
V okrese Přerov byl podíl nezaměstnaných 7,1 %. Uchazečů o zaměstnání bylo v Troubkách
(ke stejnému datu) evidováno 75 a pracovních míst bylo dostupných 8816. Nejvíce
zaměstnaných osob bylo v roce 2011 ve službách (46,76 %), následoval průmysl (34,94 %),
stavebnictví (9,66 %) a zemědělství (8,64 %)17. V obci je dlouhodobě nízká nezaměstnanost.
Obec využívá každoročně zaměstnávání osob k veřejně prospěšné práci, dle potřeb
zaměstnává od 2 do 10 zaměstnanců, aktuálně je v obci zaměstnáno 5 zaměstnanců.

7,70%
8,60%

52,70%

31,00%

služby

průmysl

stavebnictví

zemědělství

Graf 8: Podíl zaměstnaných obyvatel obce Troubky v jednotlivých odvětvích v roce 2011
(Zdroj: ČSÚ)

1.3.3 Služby v obci
V obci se nachází dvě prodejny se smíšeným zbožím, pekařství, dvě prodejny
zahrádkářských a kutilských potřeb, tři kadeřnictví, manikúra, pedikúra i masáže. Stravování je
možné v restauraci ,,U Peluhů“ a v restauraci Zavadilka. Další občerstvení je možné v dalších
4 restauracích, hospodách a bistrech. Dostupná je i základní lékařská péče viz podkapitola
1.5.3 Zdravotnictví. Z veřejných institucí je zde pošta.
Provozována je místní knihovna, která poskytuje půjčování knih a časopisů,
meziknihovní výpůjčky, besedy o knihách, exkurze do knihovny, informační službu, přístup na
16
17

MPSV, 2017
ČSÚ, 2011
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internet a kopírování. Knihovna je organizační složkou obce, je otevřena v pondělí
a čtvrtek od 15 do 18 hod. Registrace čtenáře v knihovně je za poplatek 30 Kč pro dospělé
a 20 Kč pro děti18. Fond knihovny je 6 081 knih. V roce 2014 bylo v knihovně registrováno
celkem 265 čtenářů, počet výpůjček činil 9 447.
1.3.4 Cestovní ruch
Obec Troubky má z pohledu cestovního ruchu a rekreace nepříliš rozvinuté zázemí.
Přímo v obci se nenachází žádné ubytovací zařízení (s výjimkou 2 pokojů v restauraci
,,U Peluhů“). Cestovní ruch má spíše lokální charakter, v rámci regionu však nalezneme mnoho
zajímavých kulturních i přírodních památek. Výhodou regionu jsou klimatické podmínky, které
jsou vhodné pro celoroční rekreaci. Poměrně rozšířená je síť cyklostezek, charakteristická
rovinným terénem a meandrujícími vodními toky. V blízkosti obce prochází dvě cyklostezky.
Již v roce 1998 byla otevřena Moravská cyklostezka, která vede z okresu Jeseník přes Olomouc
až k rakouským hranicím. Většina trasy vede podél toku řeky Moravy. V těsné blízkosti obce
vede cyklostezka Bečva, která vede z Tovačova podél toku řeky Bečvy až do Beskyd. Obě
cyklostezky jsou vyhledávané velkým počtem cyklistů.
Nejvýznamnější přírodní zajímavostí je EVL-Chropyňský luh, která se rozléhá na území
jižní části katastru obce. Tato lokalita je atraktivní pro turisty i cyklisty (prochází zde Moravská
cyklostezka) především pro bohaté lužní lesy, zdejší faunu a flóru. Tipem na výlet v blízkosti
obce může být i soutok řeky Moravy s řekou Bečvou, troubecký jez, nebo malá vodní
elektrárna.
V blízkosti obce se pak nachází poměrně známá Tovačovská jezera, ta jsou turisticky
atraktivní především pro koupání a rybaření. V blízkosti rybníků se nachází staleté duby,
vzácné druhy brouků a ptáků.
Pamětihodnosti a zajímavosti obce: Kostel svaté Markéty
(s obnoveným interiérem a postupnou obnovou vnějšího
pláště), Pomník padlých amerických letců, Pomník obětem
povodní z roku 1997, Pomník padlých z I. Světové války,
Socha svatého Amanda na místním hřbitově a socha svatého
Floriana.

1.4 INFRASTRUKTURA
1.4.1 Technická infrastruktura
Vodovod

Obr. 3: Socha sv. Amanda

Na vodovodní síť je připojena celá obec. Objekty jsou zásobovány vodou ze skupinového
vodovodu Přerov – Švédské šance – Čekyně. Tuto síť spravuje a provozuje společnost VaK
Přerov. Skupinový vodovod Přerov – Švédské šance – Čekyně zásobuje odběratele obcí
a městských částí z úpravny vody Troubky a Ostravského oblastního vodovodu.
Nejvýznamnějšími zdroji vody pro oblast Přerovska jsou odběry důlní vody jezer Tovačov
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I – sever a Tovačov II (kapacita 230 l/s) a podzemní vody prameniště Troubky (kapacita
105 l/s). Tyto vodní zdroje zásobují vodovod Přerov a skupinový vodovod Kojetín19. Kapacita
vodovodu i kvalita vody jsou dobré.
Kanalizace
Na kanalizační síť je napojeno více jak 90 % obyvatel obce. Kanalizační síť spravuje
a vlastní společnost VaK Přerov. V květnu 2002 byla v Troubkách uvedena do provozu čistírna
odpadních vod, samotnou stavbu čistírny vlastní obec a vlastníkem technologií je VaK Přerov.
Ostatní technická infrastruktura
Obec je napojena na rozvodnou plynovodní síť. Energetická síť byla rekonstruována
a nyní je síť nízkého napětí vedena z velké části pod zemí, menší část je vedena elektrickými
sloupy. Rozvody kabelové televize vlastní a provozuje společnost NEJ TV a. s., která zároveň
poskytuje v obci příjem internetu. Internet poskytují také všichni mobilní operátoři – Vodafone,
O2, T-Mobile a místní bezdrátoví operátoři – MITRANET CZ, s.r.o., LAN servis s.r.o. a další.
V obci je vybudován obecní rozhlas. Z větší části se jedná o bezdrátové hlásiče, které asi
z jedné třetiny doplňují reproduktory kabelového vedení.
Informace získávají obyvatelé obce také prostřednictvím SMS zpráv, a to pokud mají
aktivovanou službu infokanálu, kterou zřídila obec. V době krizových situací jsou SMS zprávy
zasílány na mobilní telefony všech registrovaných uživatelů, bez ohledu na zpoplatněnou část
poskytovaných služeb. Registrovaní uživatelé získávají informace i prostřednictvím
e-mailových zpráv, které zasílá obecní úřad.
Nakládání s odpady
Sběr komunálního odpadu je prováděn do popelnicových nádob, svoz i likvidaci zajišťuje
firma AVE komunální služby a.s. Tříděný odpad jako jsou plastové obaly, skleněné obaly,
papírové a lepenkové obaly a nebezpečné odpady jsou sváženy a likvidovány firmou BIOPAS,
spol. s.r.o. Obec zajišťuje 14 denní pytlový svoz plastů na sběrný dvůr, odkud je pak odvážen
do firmy Biopas k dalšímu zpracování. Sběr papíru v podzimním a jarním termínu provádí
základní škola a papír je rovněž možné odevzdat na obecním sběrném dvoře. Sběr
velkoobjemného odpadu je zajištěn na obecním sběrném dvoře. Stejně tak kovový odpad lze
odevzdat na sběrném dvoře a je možné si tímto způsobem snížit poplatek za komunální odpad.
Biologicky rozložitelný odpad svezený od občanů a z údržby veřejné zeleně je likvidován
v kompostárně obce Troubky v ulici Sadová, kde je následně uzrálý a přesetý kompost předán
občanům, a je také použit k zapravení na obecních pozemcích20. Obec vlastní a provozuje
sběrný dvůr i kompostárnu.
1.4.2 Dopravní infrastruktura
Napojení obce na silniční síť
Obcí prochází krajská komunikace II/434 spojující město Přerov s městem
Prostějov a s napojením na krajskou metropoli Olomouc. Tato komunikace byla v roce 2010
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zrekonstruována a je v dobrém stavu. Další krajskou komunikaci, která prochází obcí je
spojnice s obcí Vlkoš (III/4348), případně s městem Chropyně, odkud je to již blízko
do Kroměříže a na dálnici D1. Komunikace III/4348 je v horším stavu a připravuje se její
celková rekonstrukce. Nejbližší nájezd na dálnici (Říkovice) je vzdálen asi 12 km (18 minut
jízdy), jedná se o dálniční úsek směřující na Brno a Prahu, a navazující na D55 do
Otrokovic/Zlína. Dálnice D35 spojující Olomouc a Mohelnici je vzdálena cca 19 km, zde se lze
připojit také na D1. V případě, že by byl dokončen úsek D1 kolem města Přerov, byla by
dostupnost nájezdu z obce na dálniční síť do 10 km.
Délka místních komunikací je 15,5 km (z toho 4 km chodníky a 11,5 km silnice). Většina
místních komunikací je zrekonstruována a jejich stav je velmi dobrý. V nejhorším stavu jsou
aktuálně komunikace v ulicích Krátká, Vrbí II a část komunikace v ulici Vrbí III. Běžnou
údržbu místních komunikací provádí obec vlastními silami.
Obec má dostatečný počet parkovacích ploch. Parkovací místa jsou v několika lokalitách,
nejvíce míst je ve středu obce, jedná se o parkovací místa u kulturního domu a kostela svaté
Markéty. Další místa jsou na parkovišti u hřbitova, u fotbalového hřiště a u volejbalového
areálu. Parkovací místa mají také obyvatelé u jednotlivých bytových domů v majetku obce.
Aktuálně se připravuje výstavba parkovacích míst u mateřské školy a do budoucna u tenisových
kurtů a sportovní haly.
Dopravní obslužnost
Obec je v rámci Olomouckého kraje zapojena do integrovaného dopravního systému,
přičemž dopravní obslužnost zajišťuje společnosti Veolia Transport Morava a.s., a to na lince
Přerov - Lobodice. V obci se nachází dvě autobusové zastávky.
Autobusové spoje jezdí do Přerova, kam ve všední den jezdí až 26 spojů a doba přepravy
je 13–25 minut. O víkendu jezdí do Přerova 9 spojů. Do Prostějova jezdí z Troubek
5 spojů, do Tovačova 23 spojů za den. O víkendu jezdí do Tovačova 8 spojů. V neděli jezdí
jeden dálkový spoj až do Brna (za 1 h 25 min.). Kvalita a četnost autobusových spojení je
dostatečná.
Železniční doprava v obci neexistuje, nejbližší vlakové nádraží pro osobní dopravu je
v Přerově, kde je však kvalitní napojení na železniční tratě ve všech směrech.
Územím obce vedou dvě cyklotrasy. Intravilánem obce vede cyklotrasa Bečva (Tovačov
– Valašské Meziříčí) a jižní částí (Chropyňským luhem) vede cyklotrasa 47 (Olomouc–
Kroměříž–Uh. Hradiště–Hodonín).
Intenzita dopravy
Intenzita dopravy v obci je poměrně vysoká, silnice II/434 je vytíženou spojnicí Přerova
s Prostějovem. V roce 2016 proběhlo na území ČR sčítání dopravy, data ze sčítání jsou
dostupná na webových stránkách Ředitelství silnic a dálnic. Na území obce se nacházejí dva
sčítací úseky:
• Sčítací úsek 7–2240: úsek silnice II/434 od křižovatky s ulicí Vlkošská směrem na Přerov
• Sčítací úsek 7–2246: úsek silnice II/434 od křižovatky s ulicí Vlkošská směrem na Tovačov
Tabulky č. 7 a 8 udávají hodnoty vozidel jako roční průměrnou denní intenzitu. Úsek
7–2246 má jednoznačně vyšší dopravní zátěž, je zde vysoká také cyklistická doprava, což je
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způsobeno tím, že zde vede cyklotrasa Bečva. V obci je poměrně vysoká intenzita i těžkých
motorových vozidel.
Na stejných místech bylo sčítání provedeno také v roce 2011, proto lze vyhodnotit nárůst
dopravy v obci. Na silnici č. 435 se intenzita dopravy lehce zvýšila. Například průměrný
průjezd těžkých vozidel v pracovní dny na úseky 7-2240 byl v roce 2011 609 voz/den, k roku
2016 došlo ke zvýšení o 59 vozidel. U osobních vozidel ve stejném případě, došlo ke zvýšení
o 436 voz/den21.
Tab. 7: Sčítací úsek 7–2240
Pracovní dny
(voz/den)
686
2 949

Roční průměr denních intenzit dopravy
Těžká motorová vozidla celkem
Osobní vozidla
Jednostopá motorová vozidla
Všechna motorová vozidla celkem
Cyklistická doprava celkem

Volné dny (voz/den)
216
2 138

27
3 662

34
2 388
109

(Zdroj: ŘSD, 2017)

Tab. 8: Sčítací úsek 7–2246
Pracovní dny
(voz/den)
1 100
3 141
34
4 275

Roční průměr denních intenzit dopravy
Těžká motorová vozidla celkem
Osobní vozidla
Jednostopá motorová vozidla
Všechna motorová vozidla celkem
Cyklistická doprava celkem

Volné dny (voz/den)
339
2 277
43
2 659
550

(Zdroj: ŘSD, 2017)

1.5 VYBAVENOST
1.5.1 Bydlení
Podle databáze iRSO provozované v rámci ČSÚ bylo v obci celkem 861 bytových
jednotek k 1. 7. 2017. Z toho obydlených bytů 779. Podíl neobydlených bytů v lednu 2017 byl
asi 9,5 %. Podrobnější data o bydlení produkuje SLDB, poslední dostupné jsou z roku 2011.
Tyto data udávají k roku 2011 počet domů 628, z toho obydlených 603. Místní a obecní
statistika pak udává počet dokončených bytů v posledních letech, jejich počty znázorňuje
tabulka 9. V průběhu let 2012–2016 bylo postaveno 18 nových bytů. Minimum objektů v obci
je využíváno pro rekreaci.
Obec disponuje a spravuje celkem 89 obecních bytů (+ 1 byt krizový) postavených nebo
zrekonstruovaných po povodni v roce 1997. Co se týká bytů, je podíl obce více jak 75 %.
Většina zástavby v obci jsou však rodinné domy s jednou či dvěma bytovými jednotkami.
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Obecní byty slouží i jako sociální bydlení pro některé ohrožené skupiny obyvatelstva - seniory,
osoby se zdravotním či mentálním postižením, osoby pečující o nezletilé děti apod.
Tab. 9: Počet dokončených bytů v Troubkách v období 2012–2016
Byty
z toho v rodinných
celkem
domech
2012
3
2013
7
2014
1
2015
4
2016
3

2
7
1
4
3

(Zdroj: MOS, 2017)

O individuální výstavbu v obci je stále zájem, obec však aktuálně nemá připravené žádné
plochy pro výstavbu objektů bydlení. Volných je přibližně 40 stavebních míst, ale vlastníci tyto
pozemky vůbec neprodávají nebo je nabízejí za velmi vysokou cenu. Obec má v současné
evidenci asi 50 žadatelů o přidělení obecního bytu.
V současnosti obec nemá připravenou plochu pro bytovou výstavbu, vše je závislé na
schválení nového územního plánu (konec procesu schvalování v roce 2018) a následném
zpracování studie zástavby.
1.5.2 Školství
V obci se nachází mateřská a základní škola. Od roku 1994 je škola samostatným právním
subjektem jako příspěvková organizace obce. Od roku 2004 je součástí ZŠ také mateřská škola,
která byla dříve organizační složkou obce.
Základní škola má 9 ročníků a školní družinu v areálu školy je i školní jídelna, která
poskytuje stravu všem žákům a zaměstnancům organizace, zčásti i obyvatelům obce. Ve
školním roce 2014/2015 navštěvovalo ZŠ 173 žáků22. Celková kapacita žáků ZŠ je 205 k roku
2016.
Mateřská škola Troubky je v provozu od roku 1984. Provozovány jsou tři oddělení, které
navštěvují děti ve věku od tří let až po odchod do ZŠ. Mateřská škola se nachází ve dvou
budovách. Kapacita je 75 dětí a je v současnosti zcela využita. Mateřská škola má k dispozici

Obr. 4: Základní škola
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tělocvičnu, keramickou dílnu, velkou zahradu a travnatou zahradu se stromy, pískovištěm
a herními prvky23. Aktuálně obec připravuje záměr výstavby třetího oddělení mateřské školy
v areálu MŠ, v současnosti toto oddělení funguje v areálu základní školy.
Středoškolské a vysokoškolské vzdělání je dostupné v okolních městech (Přerov,
Olomouc) popřípadě ve vzdálenějších městech. Nejvíce studentů dojíždělo v roce 2011 do
Přerova (60 studentů), následovala Olomouc (19 studentů), Brno (11 studentů) a Ostrava
(7 studentů). Celkem z Troubek vyjíždělo 122 žáků a studentů, z nichž 95 dojíždělo denně24.
Tab. 10: Vyjížďka z obce do škol podle SLDB 2011
Celkem vyjíždějících do školy
Denně vyjíždí do školy
122
95
z toho:
z toho:
60
58
19
11
7
6
5
3
3

12
4
3
6
4
2
2

Do obce
X
Přerov
Olomouc
Brno
Ostrava
Lipník nad Bečvou
Zlín
Kroměříž
Prostějov

*Tabulka obsahuje pouze nejpočetnější toky (Zdroj: ČSÚ)

1.5.3 Zdravotnictví
V obci fungují dva obvodní praktičtí lékaři, lékařka pro děti a dorost a zubní ordinace.
Péče dětské lékařky je v obci dostupná dva dny v týdnu, ostatní dny musí pacienti dojíždět do
Přerova. Obvodní lékaři pro dospělé ordinují každý pracovní den v týdnu. Zubní ordinace je
dostupná 4 × týdně.
Nejbližší nemocnice je v Přerově, vzdálená asi 10 km, dojezdová vzdálenost je 15 minut.
V Přerově je dostupná také veškerá potřebná lékařská služba. Záchranná služba je dostupná
do 20 minut a přijíždí z města Přerov. Nejbližší Letecká záchranná služba je v Olomouci
(letecká vzdálenost asi 19 km).
1.5.4 Sociální péče
V obci v současnosti není žádné plánování sociálních služeb ani se zde nenachází
pobytová zařízení. V letošním roce však byla zřízena Pečovatelská služba, která je ovšem
teprve v rozjezdu. Jednou z hlavních náplní činnosti bude poskytování terénních sociálních
služeb pro seniory z obce. Do budoucna obec zvažuje i vybudování denního stacionáře. Senioři
z obce si mohou požádat o přidělení malometrážního obecního bytu.
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1.5.5. Kultura
Jako kulturní centrum v obci slouží
kulturní dům. Zázemí v kulturním domě mají
divadelní ochotníci, hudebníci kapely Fanynka a
Troubečanka, pěvecký sbor Troubečan,
folklorní soubor Hanák a místní organizace
zahrádkářů. Své prostory zde má rovněž
pobočka základní umělecké školy z Přerova,
Sdružení přátel ZŠ a MŠ Troubky, místní klub
Obr. 6: Kulturní dům
seniorů. V budově kulturního domu se nachází i obecní úřad a restaurace. Díky možnosti
pronájmu přilehlého přísálí kulturního domu se v prostorách restaurace mohou konat větší akce
jako oslavy, třídní srazy apod. Ke společenským zábavám, tanečním a hodovým slavnostem
slouží také sportovní areály v obci.
V obci se nachází nemovité kulturní památky zapsané na Seznamu Národního
památkového ústavu: pomník šesti americkým letců, socha sv. Amanda, socha sv. Floriána.
1.5.6 Sport a tělovýchova
Sport a sportovní život je v obci hodně rozšířený. Zázemí pro sportovní činnosti je v obci
široké a kvalitní. V obci se nachází celkem 6 sportovních areálů či hřišť, které jsou hojně
využívány:
• Sportovní hala – vlastníkem sportovní haly je
TJ Sokol Troubky, hala je využívána
místními obyvateli i sportovci z okolí. Ke
sportovní hale přiléhá asfaltové hřiště,
které
je
využíváno
v příznivých
klimatických podmínkách jako kluziště.
Záměrem TJ Sokol Troubky a obce je
přebudovat toto hřiště na víceúčelové pro
vyšší využitelnost.
Obr. 7: Sportovní hala

• Areál tenisových kurtů – jde o soukromé kurty
nacházející se nedaleko sportovní haly. Součástí areálu je malé dětské hřiště a stánek
s občerstvením. Aktuálně probíhá převod areálu na obec.
• Multifunkční dětské hřiště OSTROV – vybudované v roce 2009 v rámci projektu
podpořeného z Regionálního operačního programu Střední Morava.
• Areál na Záhumení – vlastníkem a provozovatelem je TJ Sokol Troubky. Najdeme zde
3 antukové kurty, které využívá oddíl volejbalu. Kurty slouží i pro tenisová a nohejbalová
klání. Zdejší objekt šaten disponuje veškerým potřebným vybavením (sprchy, WC,
sklad). V areálu se konají hodové taneční zábavy a folklorní slavnosti.
• Areál mysliveckého sdružení Mezivodí – areál vybudovaný místními myslivci, který
využívají k parkurovým soutěžím členové místního jezdeckého oddílu TJ Sokol Troubky.
Myslivci areál využívají k pořádání mysliveckých a rybářských burz, akcím spojeným
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s myslivostí a k zahájení a ukončení
mysliveckých honů. Myslivcům slouží
také areál na Vlažné, kde se konají
střelecké soutěže.
• Sportovní areál na Zárubě – zázemí
fotbalového klubu FK Troubky, který byl
od roku 2011 do roku 2015 účastníkem
krajského
přeboru
mužů.
Mimo
jednotlivých družstev FK Troubky fungují
Obr. 8: Fotbalové hřiště
v areálu dva týmy malé kopané. Dále areál slouží pro konání soutěží v hasičském sportu
a je využíván i ke společenským a zábavným akcím. Údržbu zajišťuje fotbalový klub
v úzké součinnosti s obecním úřadem, případně dalšími podporovateli a sponzory klubu.
Mezi nejvíce aktivní sportovními kluby v obci patří TJ Sokol Troubky se svými oddíly.
Zájem je o volejbal i jezdecký oddíl. Ve sportovní hale se koná mnoho sportovních akcí
(moderní gymnastika, kopaná, volejbal). Fotbalový klub výborně pracuje s dětmi. Mezi další
sportovní kluby v Troubkách patří: oddíl ledního hokeje, oddíl florbalu, ASPV, Stáj Křejčířovi,
Pitbike park Tovačov a hasičský sport.
V obci chybí víceúčelové sportovní hřiště a koupaliště (dostupnost koupání – Přerov,
Chropyně, Kojetín, případně jedno tovačovské jezero, jezero v Záříčí)
1.6 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1.6.1 Stav životního prostředí
Geologický a půdní fond
Dle geomorfologického členění se obec nachází v provincii Západní Karpaty, celku
Hornomoravský úval a okrsku Středomoravská niva. Reliéf krajiny má charakter akumulační
roviny, s minimální výškovou členitostí v nadmořské výšce okolo 200 m n. m. Asi 7 metrů
mocné souvrství štěrků je překryto 1–4 m mocnou vrstvou nivních hlín až jemných hlinitých
sedimentů. Reliéf je značně antropogenně ovlivněn, především v důsledku těžby štěrkopísků.
Na území se nachází převážně půdní typ fluvizemě, jedná se o nivní půdy, které se
vyskytují v říčních nivách a vznikají z povodňových sedimentů. V případě obce Troubky se
jedná o nivu řeky Bečvy. Vyskytují se zde dva subtypy fluvizemí, jde o půdy glejové a modální.
Jsou charakteristické vrstevnatostí a nepravidelností rozložení organických látek. Obsah
humusu je střední, patří často k značně úrodným. Původní vegetací jsou lužní lesy a jiné lužní
porosty. Výjimečně se na území katastru obce nachází jiné půdní typy, například černice25.
Mezi nejcennější půdy patří půdy zemědělské. Zemědělská půda je významnou hodnotou
území, jejíž ochraně by měla být věnována pozornost např. při územním plánování. Pro ochranu
zemědělského půdního fondu je důležité zařazení zemědělské půdy do tříd ochrany
vycházejících z klasifikace tzv. bonitovaných půdně ekologických jednotek. Do první třídy
ochrany jsou na území zařazeny bonitně nejcennější půdy, které jsou nejvíce zastoupené
v širokých nivách vodních toků. Na území katastru obce Troubky se nachází zemědělské půdy
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řazené do kategorie do I. (bonitně nejcennější půdy) a II. třídy (nadprůměrně produkční půdy).
Půdy zařazené do I. třídy je možné odebrat ze ZPF pouze výjimečně.
Stav krajiny odráží způsob a intenzita jejího využívání. Intenzivně zemědělsky využívaná
krajina trpí nadměrnou erozí půdy, která vede k její degradaci a ztrátě úrodnosti. Řešením je
pouze změna tvaru a velikosti pozemků či protierozní opatření. Erozi rozlišujeme vodní
a větrnou. K vodní erozi jsou náchylné půdy na svazích. Vzhledem k rovinatému terénu a za
normálních podmínek obhospodařování půdy je hrozba vodní eroze na území Troubek velmi
nízká. Větrná eroze ohrožuje především vyvýšené a exponované plochy. Podle dat
Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd jsou na území katastru obce hlavně v rámci ZPF
půdy náchylné k větrné erozi a půdy silně ohrožené. Řešením by měla být vhodná výsadba
prvků ÚSES26.

Obr. 9: Plochy ZPF ohrožené větrnou erozí na katastru obce Troubky k roku 2008 (Zdroj:
VÚMOP)
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Kvalita ovzduší
Na území obce Troubky a v jejím okolí dochází často k překročení imisních limitů pro
vybrané znečišťující látky (viz Obr. 3). Tyto limity jsou nastaveny s ohledem na lidské zdraví,
pokud dojde k jejich překročení, má to poměrně velký vliv na zdraví obyvatel v dané lokalitě,
především na zdraví starších osob a dětí. Problém představují především částice polétavého
prachu, které mají různá označení závislá na své velikosti. Kvalita ovzduší v Troubkách je
ovlivněna především průmyslovými emisními zdroji v Přerově, ale v nemalé míře mají vliv
i lokální zdroje znečištění (nevhodné topení v domácnostech) a exhalace z dopravních
prostředků. Vzhledem k blízkosti Přerova je území obce při nepříznivých povětrnostních
podmínkách zasaženo exhalacemi z průmyslových zdrojů. Tuto negativní skutečnost by bylo
vhodné omezit např. ohlídáním lokálních topenišť na tuhá paliva.

Obr. 10: Oblasti s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví za rok 2015 (Zdroj:
ČHMÚ)

Vodní toky a plochy
Vodní toky na území obce jsou popsány v kapitole Území. V blízkosti Troubek se nachází
soustava jezer a rybníků, které spadají pod katastrální území města Tovačov. Nejblíže se
nachází Tovačovské jezero II - tzv. Troubecké jezero. Tato jezera vznikla důsledkem těžby
štěrkopísku, začala vznikat v 50. letech a vzhledem k neustávající těžbě se jejich plocha nadále
zvětšuje.27
Hlavním problémem území je hrozba povodní. Katastrální území se nachází
v záplavovém území vodního toku Bečva a částečně i Moravy. Záplavové území je stanovené
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pro hadiny Q100, Q20 a Q5, povodňové území Q100 zaujímá téměř celé území katastru obce28.
Velkou hrozbu povodní dokazují události z roku 1997 a 2010, kdy se voda vylila přímo do
obce. I přesto, že od ničivých povodní je to již 20 let nemá obec dořešenou protipovodňovou
ochranu. Obec má zpracovaný povodňový plán, který je dostupný i v elektronické verzi. Je tak
možné sledovat monitoring situace vodních stavů a srážek29.
V blízkosti obce dochází k odběru povrchových vod pro lidskou spotřebu – ochranné
pásmo vodních zdrojů. Místo je důležitým zdrojem vody pro region s kapacitou 105 l za
sekundu. Mimo území katastru Troubek se nachází další zdroje pitné vody, viz podkapitola
Vodovody.
Voda z lokálních zdrojů je využívána na zalévání zahrádek, v některých domácnostech je
využívána i jako voda užitková. Pro potřeby pitné vody však není příliš vhodná.
Míra ohrožení hlukem
Nadměrná hlučnost je závažnou hygienickou závadou a má negativní vliv na životní
prostředí a pohodu, v nezanedbatelné míře i na zdraví obyvatel. Největší hlukové zatížení v obci
vyvolává provoz na průtahu komunikace II/434.
Koeficient ekologické stability
Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními plochami
(jako jsou lesy, trvalé travní porosty atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky
obdělávanými (tzv. nestabilními). Vyšší hodnota koeficientu značí příznivější stav, hodnota
vyšší než 1 znamená vyváženou (stabilní) krajinu. Koeficient katastru obce Troubky má
hodnotu 0,67 k roku 2016. Ve srovnání s ostatními obcemi MAS SH jde o nejvyšší hodnotu
tohoto regionu (viz Obr. 4).
Přírodní rovnováhu udržuje Územní systém ekologické stability (ÚSES). Jedná se
o vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných přírodě blízkých ekosystémů. Na
území obce se nachází nadregionální biokoridor a jedno nadregionální biocentrum, jedná se
o nejvyšší úrovně ÚSES podle biogeografického významu.
Brownfieldy na území
Podle národní databáze brownfieldů dostupné na webu, je v Troubkách registrována jako
brownfield budova bývalé prádelny. Rozloha areálu je 3 325 m2. V současnosti je pouze
částečně využíván. Původně byl areál využíván jako mlékárna30.
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Obr. 11: Koeficient ekologické stability na území MAS v roce 2016
1.6.2 Ochrana životního prostředí
Chráněná územní na katastru obce
Významným přírodním útvarem na území obce je Chropyňský luh, ten je pro zdejší
výskyt významných druhů a stanovišť zařazen na seznam Evropsky významných lokalit.
Chropyňský luh má rozlohu 3 205 ha a zaujímá poměrně velkou část jižního katastru obce
(Obr. 5). Na hranici katastru končí NPR Zástudánčí. Rezervace představuje zachovalý lužní les
29

s charakteristickou flórou a faunou podél neregulovaného toku Moravy, který je významnou
lokalitou pro migraci a hnízdění ptáků. Rozloha NPR je 100,63 ha31.

Obr. 12: Chráněná území na území katastru Troubky a území MAS Střední Haná (Zdroj:
ARCDATA Praha)

Problémy ochrany přírody v obci
Žádné závažné problémy s ochranou přírody nebyly v obci zaznamenány. Ojediněle se,
mohou vyskytovat případy ukládání odpadu na místa k tomu neurčená (tzv. černé skládky).
V obci nedochází k významným střetům s ochranou přírody, pouze výstavba
protipovodňového opatření se částečně dostává do střetu s biokoridorem podél vodního toku
Malé Bečvy. Možným střetem zájmů se může stát zábor části ZPF na výstavbu rodinných domů,
bude se jednat o plochy za protipovodňovým opatřením.
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1.7 SPRÁVA OBCE
1.7.1 Obecní úřad a kompetence obce
Obec Troubky leží ve správním obvodu s rozšířenou působností Přerov. Jedná se
o územně samosprávný celek I. stupně s právní subjektivitou. Činnost obce se řídí zákonem
č.128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákonem č. 367/1990 sb. o obcích
(obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní
majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Vystupuje v právních vztazích svým jménem
a nese odpovědnost vyplývající z těchto vztahů, pečuje o všestranný rozvoj svého území
a o potřeby svých občanů.
Zastupitelstvo obce, včetně starosty a místostarosty, má 15 členů. Mezi podřízené složky
zastupitelstva patří finanční výbor (5členný), kontrolní výbor (5členný), výbor pro
protipovodňová opatření (7členný).
Obec má aktuálně 14 zaměstnanců, z toho dva zaměstnance na úklid, pět zaměstnanců na
administrativní práce na OÚ, dva zaměstnance v bytovém hospodářství, čtyři zaměstnance
v komunálních službách a odpadovém hospodářství a jeden zaměstnanec pečovatelské služby.
V rámci veřejně prospěšných prací obec zaměstnává 5 pracovníků.
Obec zřizuje Základní školu a Mateřskou jako příspěvkovou organizaci obce s celkovou
kapacitou 280 dětí. Jako organizační složky zřizuje Troubecký klub seniorů, Jednotku sboru
dobrovolných hasičů obce Troubky, Místní knihovnu a nově Pečovatelskou službu obce
Troubky.
1.7.2 Hospodaření a majetek obce
Celkové příjmy obce v letech 2012–2016 se pohybovaly v rozmezí od 31 661 tis. Kč do
42 125 tis. Kč. Po většinu sledovaného období byly příjmy obce vyšší než výdaje, výjimkou je
rok 2013, kdy byly výdaje obce vyšší o 2 348 tis. Kč než příjmy. Výdaje se ve sledovaném
období pohybovaly od 25 928 tis. Kč do 39 351 tis. Kč. Celkový rozpočet je za toto období
přebytkový. Důležitým údajem jsou kapitálové výdaje, které znázorňují, kolik prostředků bylo
investováno do oprav s vytvářením nových hodnot a vznikem nového dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku, spadajícího do vlastnictví obce. Kapitálové výdaje v součtu celého
pětiletého období byly 40 989 tis. Kč.
Tab. 11: Vývoj rozpočtového hospodaření obce Troubky v letech 2012–2016 (v tis. Kč)
2012

2013

2014

2015

2016

Daňové příjmy

17 517

21 573

23 262

23 737

25 423

Nedaňové příjmy

8 080

7 504

5 830

6 261

5 877

Kapitálové příjmy

2 746

70

491

1 600

313

Neinvestiční přijaté dotace

2 311

2 224

3 398

4 067

1 789

Investiční přijaté dotace

1 531

291

5 765

6 460

2 851

Příjmy celkem

32 184

31 661

38 746

42 125

36 252

Běžné výdaje

22 706

23849

24 959

26 234

27 166
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Kapitálové výdaje

3 222

10 160

11 362

13 117

3 128

Výdaje celkem

25 928

34 009

36 321

39 351

30 294

Saldo příjmů a výdajů

6 256

-2 348

2 425

2 774

6 890

Podíl kapitálových výdajů

12,43 % 29,87 % 31,28 % 33,33 % 10,65 %

Podíl běžných výdajů na celkových
příjmech

70,55 % 75,33 % 64,42 % 62,28 % 72, 37 %

Rozpočet organizačních složek obce je součástí rozpočtu obce, škola má rozpočet vlastní,
kdy hospodaří s prostředky na financování mezd a ostatních osobních nákladů, které jí na účet
převádí kraj, dále s provozními prostředky z rozpočtu obce na zajištění provozu jednotlivých
objektů a zařízení a s prostředky z vlastní činnosti, především z fungování a provozu školní
jídelny. Rozpočet školy byl v celém sledovaném období přebytkový.
V posledních pěti letech (2012–2016) získala obec tyto nenárokové dotace:
Pořízení dýchací techniky a osobních ochranných pomůcek pro JSDHO Troubky, rok
2012, dotace 80 tis. Kč od Olomouckého kraje, celkové náklady projektu 170 tis. Kč.
Studie proveditelnosti ,,Revitalizační opatření soutoku Moravy a Bečvy“, rok 2012, dotace
částkou 1.531 tis. Kč z OP ŽP, celkové náklady projektu 1.701 tis. Kč.
Neinvestiční dotace na povodňové škody – II. Etapa, rok 2012, dotace 304 tis. Kč z Fondu
solidarity EU, celkové náklady projektu 304 tis. Kč.
Neinvestiční dotace na povodňové škody – III. Etapa, rok 2012, dotace 249 tis. Kč z fondu
Solidarity EU, celkové náklady projektu 249 tis. Kč.
Dotace na veřejně prospěšné práce, rok 2012 dotace 272 tis. Kč z úřadu práce, rok 2013
dotace 1.003 tis. Kč, rok 2014 dotace 971 tis. Kč, rok 2015 1.071 tis. Kč, rok 2016 1.049 tis.
Kč.
Příspěvek na místní knihovnu, rok 2013, dotace 50 tis. Kč z Olomouckého kraje, celkové
náklady projektu 133 tis. Kč.
Oprava hasičského vozidla JSDHO Troubky, rok 2013, dotace 20 tis. Kč z Olomouckého
kraje, celkové náklady projektu 48 tis. Kč.
Pořízení věcného vybavení, odborná příprava a zásah JSDHO Troubky, rok 2013 dotace
110 tis. Kč z MV ČR a Olomouckého kraje, rok 2014 dotace 10 tis. Kč, rok 2015 dotace 12 tis.
Kč, rok 2016 dotace 26 tis. Kč.
Zahrada – nejen místo odpočinku II. Etapa, rok 2013, dotace 291 tis. Kč z PRV, celkové
náklady projektu 416 tis. Kč.
Hasičská zbrojnice Troubky – stavební úpravy, rok 2013, dotace 169 tis. Kč přes MAS
Střední Haná z PRV, celkové náklady projektu 289 tis. Kč.
Finanční příspěvek – ocenění za krajské kolo Vesnice roku (pořízení párty stanu), rok
2014, dotace 50 tis. Kč z Olomouckého kraje, celkové náklady 175 tis. Kč.
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Revitalizace hřbitova v Troubkách – II. Etapa, rok 2014, dotace 159 tis. Kč přes MAS
Střední Haná z PRV, celkové náklady projektu 183 tis. Kč.
Revitalizace zeleně v obci Troubky – intravilán, rok 2014, dotace 1.306 tis. Kč z OP ŽP,
celkové náklady projektu 1.760 tis. Kč.
Revitalizace zeleně v obci Troubky – extravilán, rok 2014, dotace 98 tis. Kč z OP ŽP,
celkové náklady projektu 1.867 tis. Kč.
Sběrný dvůr pro obec Troubky, rok 2014, dotace 1.599 tis. Kč z OP ŽP, celkové náklady
projektu 1.895 tis. Kč.

Obr. 14: Zeleň v obci (a)

Obr. 13: Zeleň v obci (b)

Kompostárna pro obec Troubky, rok 2014, dotace 4.088 tis. Kč z OP ŽP, rok 2015 dotace
1.376 tis. Kč, celkové náklady projektu 6.897 tis. Kč.
Pořízení navijáku a osobních ochranných pomůcek pro JSDHO Troubky, rok 2014, dotace
40 tis. Kč z Olomouckého kraje, celkové náklady projektu 118 tis. Kč.
Revitalizace zeleně v obci Troubky – extravilán, rok 2015, dotace 1.769 tis. Kč z OP ŽP,
celkové náklady 1.867 tis. Kč.
Svoz biologického odpadu pro obec Troubky, rok 2015, dotace 2.376 tis. Kč z OP ŽP,
celkové náklady 3.055 tis. Kč.
Revitalizace centra obce Troubky, rok 2015, dotace 2.767 tis. Kč z ROP Střední Morava,
celkové náklady projektu 3.625 tis. Kč.
Troubky – nový chodník v ulici Dědina, stavební komunikace v ulici Záhumení II, rok
2015, dotace 2.850 tis. Kč z ROP Střední Morava, celkové náklady 3.684 tis. Kč.
Pořízení pneumatik pro zásahové vozidlo JSDHO Troubky, rok 2015, dotace 13 tis. Kč.
Z Olomouckého kraje, celkové náklady 40 tis. Kč.
Pořízení 2 ks zásahových obleků pro JSDHO Troubky, rok 2016, dotace 38 tis. Kč
z Olomouckého kraje, celkové náklady 82 tis. Kč.
Restaurování sochy svatého Amanda na hřbitově v Troubkách, rok 2016, dotace 50 tis. Kč
z Olomouckého kraje, celkové náklady projektu 168 tis. Kč.
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Majetek obce
Struktura majetku obce je uvedena v Tab. 12 Přibližně 81,44 % obecního majetku
představuje vlastnictví nemovitostí. Jejich přehled, včetně stavu a způsobu využívání je uveden
v Tab. 13.
Tab. 12: Struktura majetku obce Troubky (k 1. 9. 2017)
Účet

Hodnota
majetku (Kč)

Kategorie

018
019
021
022
028
031
CELKEM

DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
(počítačové programy)
OSTATNÍ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
(územní plán obce…)
STAVBY (budovy, historické kříže, sochy, mosty,
studny…)
SAMOSTATNÉ MOVITÉ VĚCI (traktory, čerpadla,
frézy, rozhlasová ústředna)
DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
(nábytek, hasicí přístroje, bruska, svěrák)
POZEMKY (pozemky podle parcelního čísla)

219 402 Kč
505 167 Kč
244 077 780 Kč
24 569 368 Kč
6 464 195 Kč
23 874 179 Kč
299 710 091 Kč

Tab. 13: Nemovitosti (stavby) ve vlastnictví obce (k 1. 9. 2017)
č.

Objekt

Adresa/p.č.

Stav

1.

Budova OÚ/kulturní
dům

Dědina 286/29,
p.č. 70

Dobrý

2.

Sběrný dvůr OLFIN

Kout 745/26,
p.č. 784

Dobrý

3.

Smuteční síň

K Zavadilce
114/1, p.č. 1144

Dobrý

4.

Hasičská zbrojnice

Záhumení
743/22, p.č. 442

Dobrý

5.

Dům lékaře

Kout 748/2, p.č.
251

Dobrý

6.

Sklad

Svárov č.p. 746,
p.č. 1770

Vyhovující

7.

Chovatelský areál

Jubilejní bez
č.p., na pozemku
p.č. 1194

Vyhovující
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Způsob využívání
Sídlo obecního úřadu, kulturní dům,
knihovna,
restaurace,
zázemí
spolků, třída ZUŠ B. Kozánka
(externí), kancelář finančních služeb
a kancelář pečovatelské služby.
Objekt zázemí sběrného dvora,
zázemí pracovní čety obce, skladové
prostory.
Objekt sloužící k poslednímu
rozloučení.
Víceúčelový objekt, zázemí pro
členy JSDH obce Troubky,
společenské prostory využívané
SDH, příležitostně i pro rodinné
společenské akce a v objektu jsou
také 2 obecní byty.
Objekt zdravotního střediska, ve
kterém, se nachází také byt lékaře.
Slouží jako sklad mobiliáře SDH
Troubky (stoly, lavice, židle, parket
apod.).
Objekt sloužící místní organizaci
Českého svazu chovatelů, k
pořádání chovatelských výstav.
Zároveň slouží jako společenské
prostory pro potřeby spolku a
příležitostně také pro rodinné oslavy
obyvatel obce.

8.

Základní škola

Dědina 10/36,
p.č. 53

Dobrý

9.

Mateřská škola

Sportovní 29/2,
p.č. 1242

Dobrý

10.

Bytový dům DPS
Šíma A

Dědina 759/12,
p.č. 19

Dobrý

11.

Bytový dům DPS
Šíma B

Dědina 760/14,
p.č. 22

Dobrý

12.

Bytový dům DPS
Dědina

Dědina 761/1,
p.č. 253

Dobrý

13.

Bytový dům DPS
Záhumení

Záhumení
762/12, p.č. 214

Dobrý

14.

Bytový dům DPS
Záhumení

Záhumení
763/10, p.č. 213

Dobrý

Bytový dům DPS
Kozlovská
Bytový dům na ulici
Sportovní

Kozlovská
764/2, p.č. 866
Sportovní 777/1,
p.č. 1244

15.
16.

Objekt základní školy, včetně
dvorní přístavby. Jsou zde třídy
základní školy, školní družina a také
1 oddělení
mateřské školy.
Samostatný objekt školní jídelny,
který je bez vlastního čísla
popisného.
Prostory
pro
volnočasové aktivity – kroužky.
Objekt mateřské školy, kde se
nachází 2 oddělení. Součástí je také
venkovní zahrada s herními prvky a
dalším zázemím.
Bytový dům s celkem 20 byty,
kancelář technického pracovníka
obce, pedikúra a manikúra.
Bytový dům s počtem 19 bytů.
Bytový dům s celkem 8 byty, v 1.
NP ordinace zubní lékařky a ve II.
NP má lékařka svou kancelář.
Jedná se o část areálu bytového
domu, kde se nachází 6 bytů.
Jedná se o část areálu bytového
domu s počtem 10 bytů a 1 bytem
pro krizové situace.

Dobrý

Bytový dům s celkem 16 byty.

Dobrý

Bytový dům s 6 malometrážními
byty.

1.7.3 Bezpečnost
Míra kriminality je v Troubkách nízká, dochází jen k malým přestupkům. Prevence
kriminality v obci není potřebná. V roce 2016 došlo na území obce k 7 trestným činům. Policie
ČR řešila celkem 16 přestupků, počet přestupků řešených komisí v Přerově obec nezná.
Obec je začleněna do integrovaného záchranného systému prostřednictvím jednotky
požární ochrany, spadající do kategorie JPO III. Zásahová jednotka má 12 členů.
Riziko živelné pohromy pro obec představují vodní toky protékající katastrem obce. Již
v minulosti obec čelila následkům několika ničivých povodní. Obec má již zpracovaný
a pravidelně aktualizovaný povodňový plán a dočasná protipovodňová opatření. V procesu
přípravy je velké/účinnější protipovodňové opatření.
Varování občanů probíhá pomocí SMS info kanálu, obecním rozhlasem, sirénou, na webu
obce, TV info kanálem a na úřední desce.
1.7.4 Vnější vztahy a vazby
Obec je členem několika organizací či spolků:
- Sdružení místních samospráv České republiky, členský příspěvek 2 000 Kč + 1 Kč/počet
obyvatel/rok
- Střední Haná, o.p.s.
- Svazek obcí mikroregionu Střední Haná, členský příspěvek 30 Kč/1 obyvatel/rok
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- Svaz měst a obcí České republiky, členský příspěvek 2 200 Kč + 1,8 Kč/počet obyvatel/rok
1.8 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
Dotazníkové šetření probíhalo v obci v průběhu roku 2016. Dotazníky byly obyvatelům
dostupné v tištěné i elektronické podobě. Rozdáno bylo celkem 700 dotazníků. Možnost
zúčastnit se měli, kromě občanů obce, také místní organizace a podnikatelské subjekty.
1.8.1 Vyhodnocení dotazníků – Obyvatelé
Občané odpovídali celkem na 16 otázek. Vyplněných dotazníků bylo odevzdáno 98 ks,
což znamená 14% účast obyvatel.
Otázky č. 12–16 nabízejí pohled na strukturu respondentů z hlediska pohlaví, věku,
vzdělání, délky života v obci a typu domácnosti. Mezi respondenty převažovaly ženy
(67,35 %), muži byli zastoupeni 30,61 %. Nejvíce dotazníků bylo vyplněno obyvateli ve věku
65 a více let (33,67 %). Celkem 32,65 % dotazníků odevzdali občané ve věku 50–64 let,
následovala kategorie 30–49 let (30,61 %). Nejmenší zastoupení v odpovědích má kategorie
15–29 let, kdy odpověděli 2 % obyvatel.
Mezi obyvateli převažovali občané se středním odborným vzděláním (31,63 %),
následovali respondenti se středním vzděláním s maturitou (28,57 %) a 20,41 % tvořili
respondenti s vysokoškolským vzděláním. Základní vzdělání mělo 13,27 % respondentů a vyšší
odborné vzdělání mělo 5,1 % občanů.
Celkem 58,16 % respondentů žije v obci od narození, 28,57 % respondentů se
přistěhovalo v dospělosti před více než pěti lety, 8,16 % obyvatel se přistěhovalo v dětství spolu
s rodiči a 4,08 % občanů se přistěhovalo v dospělosti v posledních pěti letech.
U respondentů převažovali domácnosti bez dětí (55,1 %). Následovali domácnosti
s nezaopatřenými dětmi do 18 let (26,53 %).
Vyhodnocení otázek týkajících se života v obci:
1. Jak se Vám v obci žije?
Na otázku odpovědělo celkem 96 respondentů. Pozitivně hodnotilo život v obci 87,76 %
obyvatel, z toho odpověď ,,velmi dobře“ zvolilo 37,76 % občanů. Odpověď ,,ani dobře ani
špatně“ zvolilo 8,16 % respondentů a negativní odpověď ,,spíše špatně“ zvolili 2,04 %
obyvatel.
8,16 % 2,04 %

37,76 %
50 %

Velmi dobře

Spíše dobře

Ani dobře ani špatně

Graf 9: Jak se Vám v obci žije?
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Spíše špatně

2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?
Při zodpovězení této otázky si občané mohli zvolit až 3 možnosti z předem definovaných
odpovědí. Celkem bylo zaznamenáno 230 odpovědí. Nejvíce se občanům líbí klidný život
v obci, tato možnost byla zvolena respondenty 53×. Celkem 37× zvolili respondenti vzhled obce
a třetí nejčastější odpovědí byla dobrá dopravní dostupnost (zvoleno 32×). 28 respondentů
zvolilo kulturní a společenský život, následovala odpověď blízkost přírody a příznivé životní
podmínky (obě 27×). Mezi nejméně zvolené odpovědi patří dobré mezilidské vztahy (15×),
sportovní vyžití (6×) a dostupnost pracovních příležitostí (4×).
Jiné
Vzhled obce
Sportovní vyžití
Kulturní a společenský život
Dobrá dopravní dostupnost
Dostupnost pracovních příležitostí
Blízkost přírody
Příznivé životní prostředí
Dobré mezilidské vztahy
Klidný život
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Graf 10: Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?
3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí?
U otázky bylo zaznamenáno 127 odpovědí. Nejvíce se respondentům nelíbí nezájem lidí
o obec (zvoleno 31×), následovala odpověď špatné vztahy mezi lidmi (25×) a nedostatek
pracovních příležitostí (zvoleno 18×). Celkem 10× byla zvolena odpověď nepořádek v obci,
následoval nedostatek/špatná dostupnost obchodů a služeb (9×), málo kvalitní ŽP (7×) a špatná
dostupnost lékaře (6×). Celkem 12 respondentů zvolilo možnost vlastní odpovědi:
- Skládky
- Kácení na mezích
- Hlášení rozhlasem
- Málo bytů pro mladé
- Vše
- Nepořádek (palírna)
- Různé zeleni
- Nepořádnost lidí
- Neudržované hospody
- Dětské hřiště u školky
- Nadbytek stálých zaměstnanců obce
- Málo akční vedení obce
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Jiné
Špatné podmínky pro podnikání
Nepořádek v obci
Nedostatečná bytová výstavba
Nevyhovující veřejná doprava
Špatná dostupnost líkaře
Nedostatečný kulturní a společenský život
Nedostatek či špatná dostupnost…
Nedostatek pracovních příležitostí
Mál kvalitní životní prostředí
Nezájem lidí o obec
Špatné vztahy mezi lidmi
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Graf 11: Co se Vám na Vaší obci nelíbí?
4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
U této otázky měli občané možnost volně stylizovat svou odpověď. Celkem bylo
zaznamenáno 75 odpovědí. Pokud byl u některé odpovědi zaznamenán vyšší počet, je uveden
v závorkách za danou službou.
Zvolené odpovědi:
-

Lékárna (18×)
Bankomat (13×)
Koupání (6×)
Cukrárna/zmrzlina (4×)
Kavárna s odpočinkovou a hrací zónou (3×)
Cyklostezka do Tovačova (2×)
Mateřské centrum (2×)
Dětské aktivity (2×)
Čistírna
Více zábavy (divadlo, zábavy)
Oprava obuvi
Kino
Opravna kol
Vyřizování dokladů
Kontejner na bio u každého domu
Autobus o víkendu
Víceúčelové hřiště
Nákupní středisko
Vývařovna
Pečovatelské služby pro seniory
Sauna
Zimní stadion-efektivnější využití
Domov pro seniory
Sportovní a regenerační centrum
Občasná přítomnost Policie ČR
Výletiště za KD
38

-

Svoz bio odpadu jako PET lahví
Cvičení s dětmi 1–3 let
Pneuservis
Masna
Květinářství
Dětské aktivity
Restaurace pro nekuřáky
Koše na psí výkaly
Klub pro děti

5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek
Tato otázka se skládá z 11 podotázek, které se týkají bydlení, školství, zdravotnictví,
veřejné dopravy, kultury a společenského života, sportovního vyžití, životního prostředí, péče
obce o své prostředí, podmínek pro podnikání, rozvoje obce a informovanosti o dění obci.
Respondenti měli možnost hodnotit každou otázku na stupnici spokojenosti od velmi spokojen
po vyjádření lhostejnosti nad danou problematikou.
5A Bydlení
S podmínkami bydlení v obci je spokojena velká většina obyvatel, 39 respondentů zvolilo
,,velmi spokojen“ a 50 respondentů ,,spíše spokojen“. Nespokojeni s bydlením jsou
4 respondenti z toho 3 zvolili ,,spíše nespokojen“.
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Graf 12: Názory občanů na Bydlení v obci
5B Školství
S dostupností a kvalitou školství v obci je ,,spíše spokojeno“ 34 respondentů ze 74.
,,Velmi spokojeno,, je 30 respondentů. Opačný názor vyjádřili 4 občané, z nichž 2 jsou ,,velmi
nespokojeni“ Celkem 6 -ti respondentům je tato otázka lhostejná.
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Graf 13: Názory občanů na Školství v obci
5C Zdravotnictví
Se zdravotnictvím v obci vyjádřilo spokojenost 60 respondentů, z toho 20 je ,,velmi
spokojeno“. Naopak nespokojeno je 24 respondentů, z toho 6 ,,velmi nespokojeno“. Jednomu
respondentovi je zdravotnictví v obci lhostejné.
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Graf 14: Názory občanů na Zdravotnictví v obci
5D Veřejná doprava
Většina obyvatel je s veřejnou dopravou v obci spokojena, celkem 25 respondentů je
,,velmi spokojeno“ a 46 respondentů ,,spíše spokojeno“. Pouze 1 respondent je ,,velmi
nespokojen“ a 4 respondenti jsou ,,spíše nespokojeni“. Otázka veřejné dopravy je lhostejná
4 občanům.
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Graf 15: Názory občanů na Veřejnou dopravu v obci
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5E Kultura a společenský život
S kulturou a společenským životem je většina občanů Troubek spokojena, celkem 34
respondentů je ,,velmi spokojeno“ a 44 respondentů ,,spíše spokojeno“. ,,Spíše nespokojeno“
je 6 respondentů a ,,velmi nespokojeni“ jsou 2 občani. Celkem 3 respondenti zvolili odpověď
,,je mi to lhostejné“.
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Graf 16: Názory občanů na Kulturu a společenský život v obci
5F Sportovní vyžití
S podmínkami pro sport je spokojeno 59 respondentů, z toho ,,velmi spokojeno“
16 odpovídajících. Devět respondentů je ,,spíše nespokojeno“ a dva respondenti jsou ,,velmi
nespokojeni“. Celkem 6 respondentů zvolilo odpověď ,,je mi to lhostejné“.
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Graf 17: Názory občanů na Sportovní vyžití v obci
5G Životní prostřední
Životní prostředí v obci považuje většina obyvatel za vyhovující. Celkem 25 respondentů
je ,,velmi spokojeno“ a 47 respondentů je ,,spíše spokojeno“. Nespokojenost se stavem
životního prostředí v obci vyjádřilo 10 respondentů, z toho 3 jsou ,,velmi nespokojeni“.
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Graf 18: Názory občanů na Životní prostředí v obci
5H Péče obce o své prostředí
S péči obce Troubky o své prostředí vyjádřila spokojenost většina občanů. Celkem
38 obyvatel je ,,velmi spokojeno“ a 30 obyvatelů ,,spíše spokojeno“. Nespokojeno je celkem
18 respondentů, z toho 1 respondent je ,,velmi nespokojen“.
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Graf 19: Názory občanů na Péči o své prostředí
5I Podmínky pro podnikání
Podmínky pro podnikání považuje 25 respondentů za dostačující, z toho 2 respondenti
jsou ,,velmi spokojeni“. ,,Spíše nespokojeno“ je 10 dotázaných a ,,velmi nespokojeno“ 6.
Podmínky podnikání v obci jsou lhostejné 24 respondentům.
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Graf 20: Názory občanů na Podmínky pro podnikání v obci
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5J Rozvoj obce
V otázce Rozvoj obce zvolila většina dotázaných možnost ,,spíše spokojen“, celkem ji
zvolilo 45 osob. ,,Velmi spokojeno“ je s rozvojem obce 29 obyvatel. Záporně vnímá rozvoj
obce 14 obyvatel, z toho 2 jsou ,,velmi nespokojeni“.
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Graf 21: Názory občanů na Rozvoj obce
5K Informovanost o dění v obci
Informovanost o dění v obci je podle občanů dostačující. ,,Velmi spokojeno“ je
40 občanů. ,,Spíše spokojeno“ je 38 občanů. Naopak ,,Spíše nespokojen“ zvolilo 6 občanů
a 1 občan zvolil odpověď ,,velmi nespokojen“.
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Graf 22: Názory občanů na Informovanost o dění v obci
6. Mezilidské vztahy v obci považujete za:
Na tuto otázku bylo možné odpovědět 5 -ti různými odpověďmi – velmi dobře, docela
dobré, ne moc dobré, špatné a nedovedu posoudit.
Mezilidské vztahy jsou vnímány spíše pozitivně, z toho 58,7 % (54 respondentů) zvolilo
odpověď ,,docela dobré“ a 3,26 % (3 respondenti) zvolilo ,,velmi dobré“. Celkem 19,57 %
dotázaných považuje vztahy za ,,ne moc dobré“ a asi 8,7 % dotázaných považuje vztahy za
,,špatné“. Devět respondentů zvolilo odpověď ,,nedovedu posoudit“.
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Graf 23: Názory občanů na Mezilidské vztahy v obci
7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům?
Jednoznačná většina respondentů zvolilo kladnou odpověď, z toho 34,74 % respondentů
zvolilo odpověď ,,rozhodně ano“ a 51,58 % respondentů ,,spíše ano“. ,,Spíše ne“ zvolilo
6,32 % respondentů a 1,05 % respondentů zvolilo ,,rozhodně ne“. Odpověď ,,nedovedu
posoudit“, zvolilo 6,32 % respondentů.
6,32%

1,05%

6,32%

34,74%
51,58%

Rozhodně ano

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne

Nedovedu posoudit

Graf 24: Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům?
8. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
Pravidelně (min. 1x za týden) navštěvuje webové stránky obce 11,46 % respondentů.
Občas (cca 1 za měsíc) navštěvuje web obce 37,50 % respondentů. Naopak vůbec nenavštěvuje
stránky 19,79 % obyvatel. Celkem 31,25 % dotázaných nemá internet.
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Graf 25: Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
Většina respondentů je ochotna pomoci při rozvoji obce. Odpověď ,,ano“ zvolilo
54 respondentů z 89, kteří na tuto otázku odpověděli. Přesně 13 respondentů zvolilo odpověď
,,rozhodně ano“ a 41 respondentů ,,spíše ano“. Odpověď ,,spíše ne“ zvolilo 10 dotázaných. Až
25 dotázaných zvolilo odpověď ,,nedovedu posoudit“.
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Graf 26: Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
10. Jak by se měla obec dále rozvíjet?
Většina respondentů je toho názoru, že by obec měla zůstat přibližně stejná a již by se
neměla, v rámci počtu obyvatel, rozvíjet. S tímto názorem se ztotožňuje celkem 51 obyvatel.
Celkem 26 respondentů zvolilo odpověď ,,nedovedu posoudit“. Že by se obec měla rozrůst na
2 500 obyvatel si myslí celkem 9 respondentů. Celkovou plochu pro bytovou výstavbu (asi
3 000 obyvatel) by využilo celkem 8 respondentů.
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Graf 27: Jak by se měla obec dále rozvíjet?
11. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na
co byste je přednostně využil/a?
Tato otázka měla 8 předepsaných odpovědí a navíc možnost vlastní interpretace
odpovědi. Bylo možné zvolit až 3 odpovědi. Celkem bylo zaznamenáno 234 odpovědí. Nejvíce
respondentů by finance využilo na rekonstrukci místních komunikací (zvoleno 37×). Celkem
34× byla zvolena péče veřejnou zeleň a prostředí v obci, následovala podpora kulturních,
společenských a sportovních aktivit (zvoleno 27×), podpora bytové výstavby (zvoleno 25×),
rekonstrukce a výstavba sportovních zařízení (zvoleno 24×). Mezi nejméně zvolené odpovědi
patří zlepšení podmínek pro podnikání (zvoleno 4×) a častější spoje veřejné dopravy (zvoleno
5×). Možnost vlastní odpovědi zvolilo 13 respondentů, počet odpovědí v závorkách:
- Protipovodňové opatření (4)
- Chodník v ulici Vlkošská (2)
- Interiér SS
- Cyklo
- Chodníky
- Domov pro seniory
- Sportovní hřiště
- Ne poplatky za odpad
- Koupání
jiné:
Opravy památek v obci
Péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
Podpora kulturních, společenských a…
Rekonstrukce a výstavba sportovních zařízení…
Rekonstrukce místních komunikací
Zařízení dalších provozoven obchodu a služebv…
Častější spoje veřejné dopravy
dobudování technické infrastruktury(NN,VO,…
Podpora bytové výstavby
Zlepšení podmínke pro podnikání
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Graf 28: Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co
byste je přednostně využili?
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1.8.2 Vyhodnocení dotazníků - neziskových organizací a spolků
Za skupinu neziskových organizací a spolků bylo vyplněno a odevzdáno 11 dotazníků.
Dotazníky vyplnily tyto organizace: ASPV, FK Troubky, z. s., Občanská beseda Troubky,
Pitbike park tovačov, z. s., Sdružení přátel při ZŠ a MŠ Troubky, z. s., TJ Sokol Troubky-oddíl
lední hokej, Troubecký klub seniorů, SDH Troubky, Spolek Troubečan, Stáj Krejčířovi, z. s.,
Základní organizace českého zahrádkářského svazu Troubky.
Dotazník tvořilo celkem 10 otázek, z toho první otázka byla Název organizace.
Odpovědi:
2. Členská základna v obci
ASPV
- Počet členů celkem k 1. 1. 2016: 143 z toho do 18 let: 51.
- Členská základna dospělých je stabilní, u mládeže jsou drobné výkyvy.
FK Troubky, z.s.
- Počet členů celkem k 1. 1. 2016: 151 z toho do 18 let 52.
- Počet členů v současné době mírně roste členská základna - mládeže z důvodu náborů
u nejmladších mládežnických kategorií.
Občanská beseda Troubky, z.s.
- Počet členů celkem k 1. 1. 2016: 27 z toho do 18 let 1.
- Počet členů mírné roste z řad mladých divadelníků.
Pitbike park Tovačov, z.s.
- Počet členů celkem k 1. 1. 2016: 10 z toho do 18 let: 4.
- Počet členů roste, způsobeno tím, že máme vlastní trať v Tovačově, kde můžeme
kdykoliv trénovat.
Sdružení přátel při ZŠ a MŠ Troubky, z.s.
- Počet členů celkem k 1. 1. 2016: 25.
- Počet členů stabilní- přirozený ,,příliv a odliv“ členů.
TJ Sokol Troubky oddíl lední hokej
- Počet členů celkem k 1. 1. 2016: 50.
- Počet členů celkem stabilní, mírně klesá-nejsou zimy na to, aby bylo možno provozovat
v obci. Hokej se musí hrát na stadionech mimo obec.
Troubecký klub seniorů
- Počet členů celkem k 1. 1. 2016: 30–50.
- Počet členů stabilní, rádi přivítáme v klubu další občany seniorského věku.
SDH Troubky
- Počet členů celkem k 1. 1. 2016: 62 z toho do 18 let: 12.
- Počet členů je stabilní.
Spolek Troubečan
- Počet členů celkem k 1. 1. 2016: 46 z toho do 18 let 9.
- Počet členů má klesající tendenci, způsobená věkem-náročností na členy.
Stáj Krejčířovi, z.s.
- Počet členů celkem k 1. 1. 2016: 33 z toho do 18 let 22.
- Počet členů je stabilní a roste.
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Základní organizace českého zahrádkářského svazu Troubky
- Počet členů celkem k 1. 1. 2016: 53.
- Počet členů klesá – nezájem o klubovou činnost.
3. Hlavní uskutečňované aktivity:
ASPV
- Pravidelné cvičení žen a mládeže, soutěže v atletice, orientace a dovednosti v přírodě,
vybíjená a přehazovaná, pódiové skladby, turnaj ve florbale, pohodová sobota-různé
druhy cvičení a tance, bowling, návštěvy bazénu.
FK Troubky, z.s.
- Organizace mužstev v soutěžích řízených krajem a okresem, pořádání mistrovských
utkání, údržba areálu hřiště, pořádání společenských akcí.
Občanská beseda Troubky, z.s.
- Ochotnické divadlo, dechovka - obecní akce, především církevního charakteru.
Pitbike park Tovačov, z.s.
- Zúčastňování se závodů - Moravia cup, pořádání závodů na trati v Tovačově.
Sdružení přátel při ZŠ a MŠ Troubky, z.s.
- Školní ples, dětské šibřinky, rej čarodějnic, dětský den, lampionový průvod, spolupráce
při mikulášské nadílce.
TJ Sokol Troubky oddíl lední hokej
- Lední hokej, pořádání zábavy štěpánská, když mrzne napouštění ledu a provozování
ledové plochy.
Troubecký klub seniorů
- Cyklovýlety za poznáním regionu, účast na akcích pořádaných místními spolky a kluby
v rámci regionu, zájezdy za zdravím a poznáním historických památek ČR, besedy
o zdraví a psychologii člověka, soutěže ve hře pétanque, besedy k cestování, výroba
vánočních a velikonočních dekorací, bowling.
SDH Troubky
- Práce s mladými hasiči, výcvik jednotky, údržba techniky, údržba hasičské zbrojnice,
charitativní činnost den světla, hasičský bál, pohár Hané, hodové zábavy, pomoc při
Hanáckých slavnostech.
Spolek Troubečan
- Každotýdenní zkoušky, zpívání společensko-občanských akcích, církevních svátcích,
vánoční koncerty-domovy pro seniory.
Stáj Krejčířovi, z.s.
- Volnočasové aktivity s využitím koní, voltížní kroužek, pony školička, jezdecký oddíl,
sportovní účast na závodech, akce i pro veřejnost.
Základní organizace českého zahrádkářského svazu Troubky
- Zahrádkářská činnost, tematické zájezdy, zpracování ovoce.
4. Jaké jsou v obci podmínky pro činnost Vaší organizace?
ASPV
- Sportovní hala, hřiště, buduje se doskočiště, dotace z obecního rozpočtu pomáhá udržet
činnost a tím umožnuje sportovní činnost občanů.
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FK Troubky, z.s.
- Podmínky pro naši činnost jsou velmi dobré.
Občanská beseda Troubky, z.s.
- Velmi dobré.
Pitbike park Tovačov, z.s.
- Nezodpovězeno.
Sdružení přátel při ZŠ a MŠ Troubky, z.s.
- Výborné.
TJ Sokol Troubky oddíl lední hokej
- Celkem dobré, bohužel počasí nám nepřeje, abychom mohli provozovat přírodní
ledovou plochu.
Troubecký klub seniorů
- Vyhovující.
SDH Troubky
- Dobré.
Spolek Troubečan
- Hodnotím jako velmi dobré – výborné.
Stáj Krejčířovi, z.s.
- Dobré.
Základní organizace českého zahrádkářského svazu Troubky
- Velmi dobrá.
5. Jak hodnotíte spolupráci s obcí?
ASPV
- Vzájemně prospěšná.
FK Troubky, z.s.
- Spolupráce s obcí hlavně v oblasti obecních dotací a údržby hřiště je na vysoké úrovni.
Občanská beseda Troubky, z.s.
- Výborně.
Pitbike park Tovačov, z.s.
- Velmi kvalitně.
Sdružení přátel při ZŠ a MŠ Troubky, z.s.
- Velmi dobře.
TJ Sokol Troubky oddíl lední hokej
- Velmi dobrá.
Troubecký klub seniorů
- Je vstřícná, pomáhá nám.
SDH Troubky
- Bez námitek.
Spolek Troubečan
- Velmi kladně, neshledávám žádná negativa.
Stáj Krejčířovi, z.s.
- Kladně.
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Základní organizace českého zahrádkářského svazu Troubky
- Velmi dobrá spolupráce.
6. Co očekáváte od obce pro podporu Vaší činnosti?
ASPV
- Propagace činnosti ASPV.
FK Troubky, z.s.
- Udržet či navýšit finanční příspěvky na chod spolku, pokračovat ve spolupráci při
údržbě hřiště, výpomoc při dopravě na utkání.
Občanská beseda Troubky, z.s.
- Zachování stávající podpory, postupnou obnovu vybavení kulturního domu (divadelní
technika).
Pitbike park Tovačov, z.s.
- Finanční podpora od obce pro spolek, pomoc při závodech.
Sdružení přátel při ZŠ a MŠ Troubky, z.s.
- Zachování dotací spolkům.
TJ Sokol Troubky oddíl lední hokej
- Podpora zřízení multifunkčního hřiště na zimním stadionu.
Troubecký klub seniorů
- Pořízení rehabilitačních kondičních fitness strojů pro všechny věkové kategorie
k pétanque hřišti, chybí nám fotoaparát.
SDH Troubky
- Finanční podporu pro fungování spolku na činnost.
Spolek Troubečan
- Možnost využívat dosavadní prostory, materiální, finanční, a logistickou podporu.
Stáj Krejčířovi, z.s.
- Z naší strany spokojenost.
Základní organizace českého zahrádkářského svazu Troubky
- Pokračování ve stejném rozsahu jako dosud.
7. Co v současnosti v obci pro Vaše fungování a rozvoj Vaší činnosti nejvíce
postrádáte?
ASPV
- Venkovní sportoviště pro seniory a mládež (pingpongové stoly, koše na basketbal).
FK Troubky, z.s.
- Vybudování tréninkové plochy pro širokou veřejnost z důvodu šetření vlastního hřiště,
vznik multifunkčního hřiště pro celoroční využití.
Občanská beseda Troubky, z.s.
- Nezodpovězeno.
Pitbike park Tovačov, z. s.
- Zázemí motokrosové tratě.
Sdružení přátel při ZŠ a MŠ Troubky, z.s.
- Výletiště (obecní výletní areál pro pořádání akcí).
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TJ Sokol Troubky oddíl lední hokej
- Zimu.
Troubecký klub seniorů
- Nezodpovězeno.
SDH Troubky
- Mít vlastní areál na pořádání svých akcí.
Spolek Troubečan
- Větší možnost propagace spolku (malá aktivní základna).
Stáj Krejčířovi, z.s.
- Prostory, chybí nám krytá hala, kde bychom mohli jezdit v nepřízni počasí.
Základní organizace českého zahrádkářského svazu Troubky
- Nezodpovězeno.
8. Jaké investiční či neinvestiční akce by měla obec v nejbližší době z hlediska
podpory vaší činnosti uskutečnit?
ASPV
- Bowlingová dráha, koupaliště.
FK Troubky, z.s.
- Výměna laviček pro diváky, výměna střešní krytiny nad F – klubem, fasáda hlavní
budovy v areálu, elektroinstalace šaten, zastřešení chodníku před šatnami, opravy
dlažby v areálu šaten.
Občanská beseda Troubky
- Výletiště za kulturním domem s možností vystupování divad. souboru či dechovky.
Pitbike park Tovačov, z.s.
- Nezodpovězeno.
Sdružení přátel při ZŠ a MŠ Troubky, z.s.
- Dokoupení vybavení kuchyně ve sklepě KD–sklenice pivní, štamprle, sklenice vinné
včetně pravidelného doplňování.
TJ Sokol Troubky oddíl lední hokej
- Zasadit se o vybudování multifunkčního hřiště.
Troubecký klub seniorů
- Podporovat život seniorů v místě bydliště: zřídit pečovatelskou službu a denní stacionář,
odvoz seniorů k lékaři, rekonstrukce DPS u zdravotního střediska na domov pro seniory,
dětské hřiště s lavičkami v ulici Chobotov.
SDH Troubky
- Nákup nové cisterny, kompletní výměna elektrických rozvodů v přízemí budovy
(garáže), výměna garážových vrat za nové, odvětrání garáží.
Spolek Troubečan
- Nezodpovězeno.
Stáj Krejčířovi, z.s.
- Nezodpovězeno.
Základní organizace českého zahrádkářského svazu Troubky
- Nezodpovězeno.
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9. Co můžete obci nabídnout?
ASPV
- Podporu zdravého životního stylu občanů obce.
FK Troubky, z.s.
- Spolupráci při pořádání obecních akcí, sportovní rozvoj fotbalové mládeže, duchaplné
využití volného času pro mládež.
Občanská beseda Troubky, z.s.
- Spolupráci a pomoc při obecních akcích (rozsvěcení vánočního stromu apod.).
Pitbike park Tovačov, z.s.
- Pozvání na závody.
Sdružení přátel při ZŠ a MŠ Troubky, z.s.
- Bohaté kulturní vyžití pro děti, mládež i dospělé.
TJ Sokol Troubky oddíl lední hokej
- Při příznivém počasí zimní zábavu pro občany.
Troubecký klub seniorů
- Pomoc při společenských akcích, které organizuje obec
SDH Troubky
- Účast na obecních akcích, společenských a kulturních akcích pořádaných obcí.
Spolek Troubečan
- Reprezentace, účast na společensko – občanských akcích.
Stáj Krejčířovi, z.s.
- Spolupráci a propagaci.
Základní organizace českého zahrádkářského svazu Troubky
- Metodickou i praktickou pomoc při údržbě a rozšiřování zeleně v obci.
10. Jaké akce plánujete v letech 2017–2021?
ASPV
- Soutěže (atletika, MS, vybíjená, florbal).
- Výlet pro děti – členy ASPV (každoročně červen).
- Pohodová sobota (každoročně říjen).
FK Troubky, z.s.
- Tradiční Šibřinky (2. sobota v únoru).
- Letní disko (červen).
- Halové turnaje mládeže (prosinec).
- Fotbalový program u příležitosti 20. výročí od povodní (pozvání družebních Zálezlic,
turnaj mládeže a kulturní program) 5. července 2017.
- 90. výročí založení kopané – červen 2020.
Občanská beseda Troubky, z.s.
- Divadelní představení (vždy 2.–4. měsíc/2017 – 2020) každý rok pro dospělé, pohádka
pro děti.
Pitbike park Tovačov, z.s.
- Závody pitbiků (červenec, září 2017).
52

Sdružení přátel při ZŠ a MŠ Troubky, z.s.
- Školní ples (leden 2017–2021).
- Dětské šibřinky (únor-březen 2017–2021).
- Rej čarodějnic, dětský den (duben, červen 2017–2021).
- Lampionový průvod (říjen 2017–2021).
- Mikulášská nadílka (prosinec 2017–2021).
TJ Sokol Troubky oddíl lední hokej
- Štěpánská zábava (25. 12. každoročně).
- Zajištění účasti mužstva v soutěži (listopad – březen).
Troubecký klub seniorů
- Zájezdy za zdravím a poznáním historických památek ČR.
- Cyklovýlety mikroregionem.
- Besedy s lékaři a psychologem.
- Turnaj ve hře pétanque.
- Výroba velikonočních a vánočních dekorací. Pečení koláčků a cukroví.
SDH Troubky
- Hasičský bál (18. 2. 2017).
- Den světla (7. 5. 2017).
- Pohár Hané (18. 6. 2017).
- Hodové zábavy (15. 7.–16. 7. 2017).
Spolek Troubečan
- Nesoutěžní zpívání amater. sborů Přerovska.
- Písničky nad splavem.
Stáj Krejčířovi, z.s.
- Den dětí u koní (každoročně).
- Mikulášská nadílka na koních (každoročně).
- Zpívání u Betléma (každoročně).
- Jezdecké závody (hlavně pro děti, pokud se podaří) (každoročně).
Základní organizace českého zahrádkářského svazu Troubky
- Tematické zájezdy (každoročně květen-září).
- Zahrádkářská výstava (9. – 10. měsíc, 2017, 2019, 2021).
- Vaření povidel (7. – 10. měsíc, každoročně).
Náměty, připomínky, komentáře
Sdružení přátel při ZŠ a MŠ Troubky, z. s.
- Ocenili bychom zakoupení kvalitnějšího výkonnějšího přenosného výčepního zařízeník zapůjčení na akce našeho spolku
Troubecký klub seniorů
- zakoupení mobilního podia pro všechny spolky
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2. VÝCHODISKA NÁVRHOVÉ ČÁSTI
Již v minulosti měla obec zpracovány dokumenty pro rozvoj obce. První z nich začal
vznikat již v roce 1997. Jako první byly realizovány projekty z místního programu obnovy
vesnice, která byla zničena ničivými povodněmi v roce 1997. Posledním strategickým
dokumentem obce byl Program obnovy a rozvoje Obce Troubky na období 2012–2017
s výhledem do roku 2018. Tento dokument byl zaměřen na oblast dopravy a dopravní
dostupnosti jednotlivých částí obce, oblast školství, vzdělávání a péče o mládež, oblast
výstavby a oprav sítí technické infrastruktury, oblast bytové výstavby a sociální péče, oblast
podpory spolkové činnosti a posilování kulturního a společenského života, oblast podpory
výstavby, úprav a oprav sportovních a kulturně společenských areálů, oblast komplexní péče
o životní prostředí obce s podporou principu energetické náročnosti, oblast podpory aktivit
v rámci partnerských vztahů, oblast aktivního členství v mikroregionu Střední Haná a dalších
obdobných organizacích. Většina naplánovaných aktivit byla realizována v období 2012–2017,
nerealizované aktivity jsou přesunuty do nového plánovacího období.
Nový předkládaný dokument je v souladu s Územně analytickými podklady správního
obvodu ORP Přerov – aktualizace 2016. Zde je pro obec vymezeno pět problémů: návrh
strategické průmyslové zóny Bochoř – Přerov, zatížení území tranzitní dopravou, řešení
protipovodňové ochrany, nesoulad vymezeného ÚSES v ÚPD a ZÚR OK, zvyšování stability
krajiny-ÚSES.
Nejdůležitější dokumenty s územní vazbou:
• Strategie ochrany půdy v ČR před erozí
• Státní program přírody a krajiny ČR 2009–2021
• Státní politika životního prostředí ČR 2012–2020
• Program rozvoje venkova ČR na období 2014–2020
• Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020
• Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava
• Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2015-2020
2.1 SWOT analýza
SWOT Analýza je komplexní metodou kvantitativního hodnocení. Metoda spočívá
v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do 4 základních skupin
(Silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby). Analýza je součástí strategického plánování
a napomáhá snadněji formulovat strategické vize.
Tab. 14: SWOT Analýza obce Troubky – Silné stránky
Silné stránky (Strenghts) a jejich zařazení do problémové oblasti
Dobré podmínky pro zemědělství
Území
Dlouhodobý přírůstek obyvatel
Obyvatelstvo
Spolková činnost (velký počet spolků)
Nízká nezaměstnanost
Hospodářství
Veřejný vodovod
Infrastruktura
Kanalizace a ČOV v dobrém stavu
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Plynofikace v obci
Významné cyklostezky a cyklotrasy
Kompostárna a sběrný dvůr v obci
Mateřská a Základní škola v obci
Základní zdravotní péče v obci
Kryté i venkovní sportovní areály a hřiště
Koeficient ekologické stability 0,67
EVL-Chropyňský luh
Členství v organizacích věnujících se rozvoji venkova

Vybavenost

Životní prostředí
Správa obce

Tab. 15: SWOT Analýza obce Troubky – Slabé stránky
Slabé stránky (Weaknesses) a jejich zařazení do problémové oblasti
Stárnutí obyvatel
Krátkodobý úbytek obyvatel
Obyvatelstvo
Záporný přirozený přírůstek
Vysoká intenzita dopravy na silnici II/434
Infrastruktura
Chybějící víceúčelové hřiště
Vybavenost
Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům
Záplavové území
Životní prostředí
Existence ploch brownfield
Starý územní plán
Správa obce
Tab. 16: SWOT Analýza obce Troubky – Příležitosti
Příležitosti (Opportunities) a jejich zařazení do problémové oblasti
Průmyslová zóna letiště Přerov
Hospodářství
Péče o stávající občanské vybavení
Modernizace a rozvoj infrastruktury
Infrastruktura
Rozvoj v oblasti bezpečnosti a venkovské turistiky
(cyklostezky, cyklotrasy)
Územní rezerva pro přeložku silnice II/434
Rozvoj bydlení pro seniory
Vybavenost
Záměr víceúčelového hřiště
Zlepšení ochrany zastavěného území před povodněmi
Životní prostředí
Využívání dotačních titulů pro rozvoj obce
Správa obce
Tab. 17: SWOT Analýza obce Troubky – Hrozby
Hrozby (Threats) a jejich zařazení do problémové oblasti
Celkový úbytek obyvatel
Emigrace mladých obyvatel za prací
Nedostatečná podpora sociálních služeb
Větrná eroze
Využívání tuhých paliv
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Obyvatelstvo
Hospodářství
Vybavenost
Životní prostředí

Zvýšení intenzity silniční dopravy
Zvýšení intenzity hluku
Nedostatečná protipovodňová ochrana

Správa obce

NÁVRHOVÁ ČÁST
1. STRATEGICKÁ VIZE
Strategická vize představuje pohled na stav obce z dlouhodobé perspektivy (tj. 10–20 let).
Troubky chtějí být rozvíjející se obcí, s příznivým životním prostředím. Základní vizí je
bezpečná obec pro klidný život občanů. A zároveň obec podporující mezilidské vztahy
a udržující společenský, sportovní a kulturní život. Obec nemůže občanům z důvodu své
velikosti nabídnout všechny potřebné služby, může však profitovat z blízké vzdálenosti
okresního města, které tyto chybějící služby poskytuje, a stát se tak atraktivním místem k životu
s dostupnými službami.
Jako vizi rozvoje si obec Troubky stanovila:
Troubky – jako rozvíjející se obec s kvalitním zázemím pro život
2. PROGRAMOVÉ CÍLE, OPATŘENÍ A AKTIVITY

Pro ujasnění vize byly stanoveny programové cíle, ty představují, čeho by obec chtěla
dosáhnout ve střednědobém horizontu. Následující stanovené programové cíle vycházejí
z dotazníkového šetření a problémů stanovených v analytické části obecně. Zahrnují
a zohledňují směr rozvoje obce.
Programový cíl 1: Rozvoj infrastruktury a občanské vybavenosti
Programový cíl 2: Ochrana a péče o životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj obce
Programový cíl 3: Zvýšení bezpečnosti obce
Programový cíl 4: Rozvoj a podpora společenského, kulturního a sportovního života
Opatření naplňují stanovené cíle rozvoje obce ve střednědobém období a odvíjí se od
programových cílů. Lze je realizovat v celém vymezeném období (2018–2022), popřípadě
kratším časovém úseku. Opatření tematického či prostorového charakteru jsou dále naplňována
prostřednictvím aktivit, kdy každé opatření obsahuje alespoň jednu aktivitu.
➢ Programový cíl 1: Rozvoj infrastruktury a občanské vybavenosti
Opatření 1.1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Opatření 1.2: Rozvoj technické infrastruktury
Opatření 1.3: Rozvoj občanské infrastruktury a vybavenosti
➢ Programový cíl 2: Ochrana a péče o životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj obce
Opatření 2.1: Ochrana a péče o krajinu
Opatření 2.2: Zlepšení životního prostředí
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➢ Programový cíl 3: Zvýšení bezpečnosti obce
Opatření 3.1: Snížení rizika živelných pohrom
➢ Programový cíl 4: Rozvoj a podpora společenského, kulturního a sportovního života
Opatření 4.1: Rozvoj zázemí pro sportovní a kulturní činnost
Opatření 4.2: Podpora pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí
Opatření 4.3: Podpora činnosti spolků a práce s dětmi a mládeží v obci
Aktivity představují konkrétní činnost, která bude v rámci opatření stanovena/vykonána.
Pro její konkretizaci je vymezen název aktivity, důležitost (vysoká, střední, nízká), termíny
naplnění aktivity, odpovědnost za její plnění, předpokládané náklady a předpokládaný zdroj
financování.
Programový cíl 1: Rozvoj infrastruktury a občanské vybavenosti
Opatření 1.1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Název
aktivity

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Náklady (s
DPH)

Zdroje financování

1.1.1 Rekonstrukce
místní komunikace
v ulici Krátká

vysoká

2018

zastupitelstvo

2.000.000,-

rozpočet obce,
žádost o podporu
z MMR ČR

Komentář: jedná se o celkovou rekonstrukci komunikace v ulici Krátká.
1.1.2
Rekonstrukce
místní
vysoká
2018-2019 zastupitelstvo 3.000.000,komunikace
v ulicích Vrbí II a
Vrbí III

rozpočet obce,
žádost o podporu
z MMR ČR

Komentář: jedná se o celkovou rekonstrukci komunikací v ulicích Vrbí II a Vrbí III.
1.1.3 Výstavba
chodníku v ulici
Vlkošská

vysoká

2018-2019 zastupitelstvo

2.000.000,-

rozpočet obce,
žádost o podporu ze
SFDI ČR

1.000.000,-

rozpočet obce,
žádost o podporu
z Olomouckého kraje

Komentář: jedná se o rekonstrukci chodníku v ulici Vlkošská.
1.1.4 Výstavba
chodníku
k zastávce v ulici
K Zavadilce

střední

2018

zastupitelstvo

Komentář: jedná se o výstavbu nového chodníku k autobusové zastávce v ulici K Zavadilce.
1.1.5 Obnova
chodníků na Nové
čtvrti

střední

2019-2022

zastupitelstvo

3.000.000,-

rozpočet obce

Komentář: jednalo by se o postupnou obnovu chodníků ve třech ulicích v lokalitě Nová čtvrť.
1.1.6 Cyklostezka
Troubky – Přerov
– Henčlov

střední

2020-2022

zastupitelstvo

10.000.000,-

Komentář: jedná se o vybudování cyklostezky na trase stávající cyklotrasy.
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rozpočet obce, SFDI
či jiné možné zdroje

Programový cíl 1: Rozvoj infrastruktury a občanské vybavenosti
Opatření 1.2: Rozvoj technické infrastruktury
Název
aktivity
1.2.1 Obnova
signalizačního
zařízení u
základní školy

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Náklady (s
DPH)

Zdroje financování

střední

2019

zastupitelstvo

750.000,-

rozpočet obce, žádost
o podporu
z Olomouckého kraje

Komentář: jedná se o potřebnou obnovu signalizačního zařízení u základní školy.
1.2.2
Rekonstrukce a
doplnění
veřejného
osvětlení v obci

střední

2018-2022

zastupitelstvo

3.000.000,-

rozpočet obce, OPŽP
či jiné možné zdroje

Komentář: jedná se o rekonstrukci a doplnění chybějícího veřejného osvětlení v obci.

Programový cíl 1: Rozvoj infrastruktury a občanské vybavenosti
Opatření 1.3: Rozvoj občanské infrastruktury a vybavenosti
Název
aktivity

Důležitost Termíny

Odpovědnost

Náklady (s
DPH)

Zdroje financování

1.3.1 Stavební
úpravy objektu
střední
2018-2020 zastupitelstvo 1.500.000,rozpočet obce
smuteční síně
Komentář: postupné stavební úpravy smuteční síně – zateplení, střecha, úpravy interiéru, včetně
nového vybavení a mobiliáře, stavební úpravy sociálního zázemí, obnova zeleně v areálu hřbitova
dle zpracovaného projektu (část byla již realizována v letošním roce)
rozpočet obce, žádost
o podporu z MZE,
1.3.2 Stavební
spolupráce s SDH
úpravy objektu
střední
2018-2019 zastupitelstvo 1.000.000,Troubky (brigádnická
hasičské zbrojnice
činnost, menší
finanční spoluúčast)
Komentář: jedná se o provedení postupných stavebních úprav hasičské zbrojnice, která postupně již
probíhá. Aktuálně by se jednalo o obnovu elektroinstalací, zateplení objektu, stavební úpravu
skladových prostor, vybavení společenských prostor objektu novým mobiliářem
1.3.3 Výstavba
parkovacích míst
střední
2018
zastupitelstvo 500.000,rozpočet obce
v ulici Sportovní
Komentář: jedná se o výstavbu několika podélných parkovacích míst u mateřské školy (projekt
zpracován, řeší se územní řízení a stavební povolení)
1.3.4 Výstavba
parkoviště v ulici
střední
2018-2020 zastupitelstvo 1.000.000,rozpočet obce
Sportovní
Komentář: jedná se o výstavbu parkoviště pro potřeby návštěvníků sportovišť u areálu tenisových
kurtů a sportovní haly. V roce 2018 by byl zpracován projekt, následně by se řešilo územní a
stavební řízení a předpokládaná realizace v roce 2020.
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1.3.5 Výstavba III.
rozpočet obce, MŠMT
oddělení mateřské
vysoká
2018-2020 zastupitelstvo 5.000.000,či jiné možné zdroje
školy
Komentář: jednalo by se o výstavbu III. oddělení mateřské školy v areálu na ulici Sportovní, když
v současnosti toto oddělení funguje v areálu školy, která by tyto prostory potřebovala uvolnit
z důvodu narůstajícího počtu žáků školy. Toto oddělení by mohlo sloužit v odpoledních hodinách
jako mateřské centrum.
1.3.6 Zateplení
objektu školního
střední
2018-2019 zastupitelstvo 1.000.000,rozpočet obce
stravování
Komentář: jedná se o zateplení budovy školní jídelny, která je součástí areálu základní školy.
1.3.7 Stavební
úpravy v areálu
školy

střední

2018-2022 zastupitelstvo

rozpočet obce

1.600.000,-

Komentář: jedná se o pravidelné stavební úpravy areálu školy menšího rozsahu.
1.3.8 Výstavba
třídy pro
technické
vzdělávání

střední

2018-2020 zastupitelstvo

2.500.000,-

rozpočet obce, žádost
o podporu z OPVV

Komentář: jedná se o výstavbu nové učebny pro technické vzdělávání.
1.3.9 Vybavení
Pečovatelské
vysoká
2018-2019 zastupitelstvo
600.000,rozpočet obce, úvěr
služby obce
Troubky
Komentář: jednalo by se o pořízení osobního vozidla pro potřeby pečovatelské služby za účelem
návštěvy klientů, odvozu klientů k lékaři a poskytnutí dalších služeb.
1.3.10 Stavební
úpravy v objektu
bytového domu
DPS Dědina za
rozpočet obce, další
střední
2018-2019 zastupitelstvo 500.000,účelem zřízení
možné zdroje
denního
stacionáře pro
seniory
Komentář: jedná se o vybudování denního stacionáře pro seniory v objektu bytového domu DPS
Dědina.
1.3.11 Zateplení
rozpočet obce, dotace
bytových domů
střední
2018-2023 zastupitelstvo 10.000.000,z OPŽP, případně
v majetku obce
zvýhodněné úvěry
Komentář: jedná se o postupné zateplení bytových domů v majetku obce.
1.3.12 Výstavba
rozpočet obce, žádost
výtahu na obecní
střední
2018/2019 zastupitelstvo 500.000,o podporu z MMR ČR
úřad
Komentář: jednalo by se o výstavbu výtahu na obecní úřad a související bezbariérové přístupy
v objektu.
1.3.13 Energetické
rozpočet obce, OPŽP
úspory objektu
nízká
2020-2022 zastupitelstvo 5.000.000,či jiné možné zdroje
základní školy
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Komentář: jednalo by se o zateplení části objektu základní školy (část už byla zateplena) a provedení
dalších úsporných opatření.
1.3.14 Příprava
území pro
výstavbu
nízká
2021-2024 zastupitelstvo 10.000.000,rozpočet obce
rodinných domů
v lokalitě
Přerovská
Komentář: jednalo by se o výstavbu technické infrastruktury v území, kde je možné stavět nové
rodinné domky. S ohledem na nezbytnou předcházející výstavbu protipovodňové ochrany obce je tato
investice možná až po jejím vybudování (v obci je ovšem cca 30-40 volných stavebních míst, avšak ve
vlastnictví soukromých osob, které je příliš nechtějí zájemcům prodávat).
1.3.15 Podpora
cca 2,5
vysoká 2018–2022 zastupitelstvo
rozpočet obce
činnosti MŠ a ZŠ
mil./rok
Komentář: pokrytí provozních nákladů na provoz ZŠ a MŠ v obci.
1.3.16 podpora
fungování
knihovny

vysoká

2018–2022 zastupitelstvo 75.000,-/rok

rozpočet obce

Komentář: náklady na knihy, drobný hmotný majetek, osobní výdaje atd.

Programový cíl 2: Ochrana a péče o životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj obce
Opatření 2.1: Ochrana a péče o krajinu
Název
aktivity
2.1.1 Obnova
parkových ploch
v obci a doplnění
zeleně v obci

Důležitost Termíny

nízká

Odpovědnost

2020-2022 zastupitelstvo

Náklady (s
DPH)
1.000.000,-

Zdroje financování
rozpočet obce, OPŽP
či jiné možné zdroje

Komentář: jedná se o postupnou obnovu parkových ploch a doplnění zeleně v obci.

Programový cíl 2: Ochrana a péče o životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj obce
Opatření 2.2: Zlepšení životního prostředí
Název
aktivity
2.2.1 Rozšíření
areálu
kompostárny

Důležitost Termíny
střední

Odpovědnost

2019-2022 zastupitelstvo

Náklady (s
DPH)

Zdroje financování

2.000.000,-

rozpočet obce, OPŽP
či jiné možné zdroje

2.000.000,-

rozpočet obce, OPŽP
či jiné možné zdroje

Komentář: jedná se o rozšíření stávajícího areálu kompostárny.
2.2.2 Rozšíření a
stavební úpravy
v areálu sběrného
dvora

střední

2018-2020 zastupitelstvo

Komentář: jedná se o rozšíření a stavební úpravy stávajícího areálu sběrného dvora.
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Programový cíl 3: Zvýšení bezpečnosti obce
Opatření 3.1: Snížení rizika živelných pohrom
Název
aktivity

Důležitost Termíny

Odpovědnost

Náklady (s
DPH)

Zdroje financování

Investor Povodí
Moravy (dotace
3.1.1 PPO
vysoká
2018-2023 zastupitelstvo 450.000.000,- z programu MZE)
Troubky
Rozpočet obce –
výkupy pozemků,
Komentář: jedná se o výstavbu komplexního protipovodňového opatření na území obce, kdy
investorem bude Povodí Moravy a předpokládaným financujícím subjektem Ministerstvo zemědělství.
Obec se bude částečně podílet řešením majetkoprávních vztahů, které započalo již v roce 2017 (výkupy
pozemků, směny pozemků).

Programový cíl 4: Rozvoj a podpora společenského, kulturního a sportovního života
Opatření 4.1: Rozvoj zázemí pro sportovní a kulturní činnost
Název
aktivity

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Náklady (s
DPH)

Zdroje financování

4.1.1 Výstavba
rozpočet obce,
objektu zázemí
spolupráce s TJ Sokol
sportovních
střední 2018-2022 zastupitelstvo 5.000.000,Troubky a dalšími
aktivit v ulici Na
spolky (FK Troubky,
Dolách
kluby malé kopané)
Komentář: jednalo by se o výstavbu objektu sloužícího jako zázemí pro sportovní aktivity ve sportovním
areálu na ulici Sportovní, především pro připravované víceúčelové hřiště realizované TJ Sokol Troubky.
V objektu by se nacházelo sociální zařízení, šatny, skladové prostory, bufet, společenské prostory.
Objekt by byl budován po jednotlivých částech na místě původní stavby ubytovacího zařízení.
rozpočet obce,
spolupráce s SDH
4.1.2 Kulturně
střední
2018-2020 zastupitelstvo 2.000.000,Troubky a dalšími
společenský areál
spolky (Hanák,
Občanská beseda)
Komentář: jednalo by se úpravy veřejného prostranství za kulturním domem (chodníky a zpevněné
plochy, skladové prostory, veřejné osvětlení, pevné oplocení) a dále především o pořízení nezbytného
mobiliáře (zastřešené pódium, mobilní parket, prodejní stánky) a doplnění zeleně.
4.1.3
Rekonstrukce WC
střední
2018
zastupitelstvo 300.000,rozpočet obce
v objektu
kulturního domu
Komentář: jedná se o potřebnou rekonstrukci WC v objektu kulturního domu.
4.1.4 Výměna
střešní krytiny a
umístění FV
střední
2019
zastupitelstvo 2.000.000,rozpočet obce
panelů na objektu
kulturního domu
Komentář: jedná se o výměnu střešní krytiny na budově kulturního domu a umístění FV panelů na
budovu KD za účelem snížení nákladů za provoz KD.
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4.1.5 Výměna
rozpočet obce, OPŽP
kotlů v kulturním
střední
2020
zastupitelstvo 1.000.000,či jiné možné zdroje
domě
Komentář: jednalo by se o zateplení části objektu základní školy (část už byla zateplena) a provedení
dalších úsporných opatření.
4.1.6 Obnova
mobiliáře
nízká
2020
zastupitelstvo 300.000,rozpočet obce
kulturního domu
Komentář: jedná se o obnovu a rozšíření stávajícího mobiliáře KD.
4.1.7 Obnova
rozpočet obce, žádost
drobných
střední
2018-2022 zastupitelstvo 1.000.000,o podporu
kulturních
z Olomouckého kraje
památek v obci
Komentář: jednalo by se o postupnou obnovu drobných památek v obci – kříž na hřbitově a v dalších
lokalitách na území obce, socha svatého Floriána v parku u školy, pomník padlých amerických letců.
rozpočet obce, MŠMT
4.1.8
či jiné zdroje,
Rekonstrukce
nízká
2021-2024 zastupitelstvo 3.000.000,spolupráce s FK
sportovního
Troubky a dalšími
areálu Zárub
spolky
Komentář: jednalo by se o rekonstrukci sportovní areálu využívaného Fotbalovým klubem Troubky a
kluby malé kopané z obce, avšak až po realizaci PPO Troubky.

Programový cíl 4: Rozvoj a podpora společenského, kulturního a sportovního života
Opatření 4.2: Podpora pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí
Název
aktivity
4.2.1 Zpracování
publikace k 670.
výročí obce a další
akce k tomuto
výročí

Důležitost Termíny

vysoká

2018

Odpovědnost

Náklady (s
DPH)

zastupitelstvo

500.000,-

Zdroje financování
rozpočet obce,
spolupráce se spolky,
sponzorské dary

Komentář: tisk publikace, výstava o obci, setkání rodáků, koncerty.

Programový cíl 4: Rozvoj a podpora společenského, kulturního a sportovního života
Opatření 4.3: Podpora činnosti spolků a práce s dětmi a mládeží v obci
Název
aktivity
4.3.1 Podpora akcí
v obci

Důležitost Termíny
vysoká

Odpovědnost

Náklady (s
DPH)

Zdroje financování

rozpočet obce,
2018–2022 zastupitelstvo 100.000,-/rok spolupráce se spolky,
sponzorské dary

Komentář: podpora pořádání společenských akcí – ples, vítání občánků apod.
4.3.2 Podpora
rozpočet obce,
práce s dětmi a
vysoká
2018–2022 zastupitelstvo 100.000,-/rok spolupráce se spolky,
mládeží
sponzorské dary
Komentář: podpora práce s dětmi a mládeží – pořádání akcí v průběhu celého roku (např. dětský den,
pálení čarodějnic apod.)
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4.3.3 Podpora
spolkové činnosti
vysoká
2018–2022 zastupitelstvo 1 mil./rok
rozpočet obce
v obci
Komentář: podpora práce s dětmi a mládeží v rámci jednotlivých spolků – pořádání akcí v průběhu
celého roku (např. dětský den, pálení čarodějnic apod.)

3. PODPORA REALIZACE PROGRAMU
Způsob zajištění, řízení, organizace naplňování PRO po jeho schválení:
Garantem Programu rozvoje obce bude zastupitelstvo obce, které za PRO zodpovídá
a schvaluje jeho finální podobu. Na základě podnětu pracovní skupiny, provede zastupitelstvo
alespoň 1× ročně (nejpozději k 31. 3. daného roku, poprvé však k 31. 3 2019) aktualizaci
dokumentu, kterou schválí na svém zasedání. Zároveň bude provedena kontrola (1× ročně),
která bude spočívat ve sledování plnění plánovaných aktivit. Jejich vyhodnocení provede
pracovní skupina, která svá zjištění přednese zastupitelstvu.
Dokument je k dispozici na webových stránkách obce a na obecním úřadě, kde je
k nahlédnutí v listinné podobě.
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