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STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE STRANNÝ 

Zastupitelstvo obce Stranný na svém  zasedání konaném dne 5.6.2015 schválilo záměr 
zpracovat Strategický plán rozvoje obce Stranný. Zpracovatelem Strategického plánu rozvoje 
obce Stranný (dále jen „Strategický plán“) je Obec Stranný. 

CO JE STRATEGICKÝ PLÁN? 

Strategický plán je koncepční dokument, který na základě podrobné analýzy území, která je 
zpracována v novém Územním plánu obce (dosavadní vývoj obce, demografický 
a ekonomický stav obce, slabé a silné stránky obce, aj.) definuje hlavní směry rozvoje obce 
v rámci stanoveného časového horizontu (do roku 2022). Strategickým plánem jsou 
pro hlavní oblasti života stanoveny cíle, priority a konkrétní opatření pro naplnění těchto 
cílů. Úkolem strategického plánu je rovněž definovat a zkoordinovat společné zájmy obce, 
obyvatel obce a podnikatelských subjektů tak, aby bylo dosaženo celkové prosperity obce. 
Strategický plán bude zároveň sloužit jako podklad pro žádosti o dotační tituly. 

Rozvojová vize obce Stranný  2015 - 2022: 

Obec Stranný chce být místem s kvalitním životním prostředím, místem zachovávajícím 
hodnoty středočeského venkova, místem s parametry sídla nacházejícího se v udržované a 
pestré krajině a zabezpečujícího veškeré základní potřeby svých obyvatel, a to ve vazbě na 
potenciál dopravní infrastruktury zajišťující efektivní spojení s městem Neveklov a dalšími 
regionálními centry. 

Další rozvoj kulturních, sportovních, vzdělávacích, zdravotnických a sociálních služeb bude 
realizován se zřetelem na poskytování maximální šíře těchto služeb vedoucích k naplňování 
potřeb obyvatel obce. Nadále bude podporována silná role občanského sektoru v podobě 
aktivně fungujících občanských sdružení zajišťujících širokou paletu nabídky volnočasových 
aktivit. K jejich stabilizaci bude obec využívat svůj ekonomický i koordinační potenciál ve 
vazbě na aktivity dalších subjektů veřejné správy na lokální či regionální úrovni. 

 

Další oblasti Strategického plánu jsou řešeny ve „Strategii území správního obvodu ORP 
Benešov, který je k nahlédnutí na stránkách Posázaví o.p.s. www.posazavi.com. 

  



Realizace strategického plánu rozvoje 

Po schválení strategického plánu zastupitelstvem obce bude zahájena příprava projektů a 
opatření. Prvním krokem bude, vyjma stanovení organizační struktury realizace plánu, zajistit 
finanční plán, který se soustředí na možnost využití dotací z EU a zajištění dalších finančních 
prostředků pro realizaci jednotlivých cílů a projektů strategického plánu rozvoje. Důležitým 
limitem je schopnost a možnosti obce zajistit dostatek prostředků na tzv. kofinancování, 
neboli finanční spoluúčast obce na projektech zajištěných z velké části dotacemi. 

1. Řízení realizace Strategického plánu rozvoje obce 

Realizaci Strategického plánu rozvoje zajišťuje zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo obce je 
pravidelně informováno o průběhu realizace strategického plánu rozvoje na zasedáních 
zastupitelstva. 

Zastupitelstvo zejména přijímá opatření v rámci realizace cílů uvedených ve strategickém 
plánu rozvoje, rozhoduje o uvolňování prostředků a dohlíží na realizaci a aktualizaci plánu. 

Realizace strategického plánu rozvoje obce se neobejde bez zajištění dostatku financí. Obec 
bude v řadě případů usilovat o využití prostředků z dotací, ale  v  případě neúspěchu  se 
pokusí postupně realizovat jednotlivé cíle z vlastních zdrojů. To znamená z rezervy 
naspořených peněz.  

2. Rozpracování Strategického plánu rozvoje obce 

Podle časového plánu cílů a opatření zajistí zastupitelstvo obce rozpracování projektové 
dokumentace projektů. Každý projekt musí mít svého vedoucího a řídit se zásadami 
projektového řízení  

3. Nutný předpoklad úspěchu 

Záměry obce, pakliže mají být naplněny, musí mít silnou podporu nejen v penězích, ale 
především ve víře a odhodlání lidí realizovat je a nést za ně společně zodpovědnost, jinak 
zůstane každý plán jen přáním. 

  



4. Strategie rozvoje obce pro období 2015 – 2022 

název akce, předpokládaná cena, předpoklad realizace 

oprava potoka na přítoku k rybníku                         600 000 Kč                   2016 -2018  

místní komunikace ke hřišti (p.č. 125/1)                      500 000 Kč             2016– 2018 

 multifunkční hřiště (p.č. 124/2)                     1 500 000 Kč              2016 -2017 

úprava veřejného prostranství se zabudovanými prvky dětského hřiště, posilovacím strojem, 
lavičkami a uměleckou plastikou (p.č. 124/3) 

                   700 000 Kč             2016 – 2017 

zateplení budovy OÚ, nové vytápění                          500 000 Kč            2016 – 2019 

zlepšování vzhledu obce                 300 000 Kč             2016 – 2022 

oprava stávajících místních komunikací                          500 000 Kč             2016 – 2022 

péče o obecní lesy      3 000 000 Kč              2016 - 2022 

 

Akce budou pravidelně aktualizovány na začátku roku. 

 

zpracováno září – říjen 2015  

          

 



 

        

 



 

Strategie území správního obvodu ORP 
Benešov 

v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a 
koordinace 

cestovního ruchu a kulturních aktivit 
Dokument je zpracován na období 2015–2020 
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Název obce: Rabyně 

 Počet obyvatel: 252 
Zapojení do tvorby strategie: ano  
 
Název obce: Řehenice 

Počet obyvatel: 407 
Zapojení do tvorby strategie: ano 
 
Název obce: Sázava 

pobyvatel: 3769 

Zapojení do tvorby strategie: ano 
 
Název obce: Soběhrdy 

Počet obyvatel: 384 
Zapojení do tvorby strategie: ano 
 
 

 
Název obce: Stranný 

Počet obyvatel: 105 
Zapojení do tvorby strategie: ano 
 
Název obce: Struhařov 

Počet obyvatel: 796 
Zapojení do tvorby strategie: ano 
 
Název obce: Teplýšovice 

Počet obyvatel: 468 
Zapojení do tvorby strategie: ano 
 
Název obce: Tisem 

Počet obyvatel: 214 
Zapojení do tvorby strategie: ano 
 
Název obce: Třebešice 

Počet obyvatel: 81 
Zapojení do tvorby strategie: ano 
 
Název obce: Týnec nad Sázavou 

Počet obyvatel: 5581 
Zapojení do tvorby strategie: ano 
 
Název obce: Václavice 

Počet obyvatel: 541 
Zapojení do tvorby strategie: ano 

 
 


