Schváleno zastupitelstvem obce dne 09. 03. 2021 usnesením č. 16/2018 - 2022/10
Zpracoval: Bc. Jiří Petrovský
Listopad - prosinec 2020

Základní údaje:

Oficiální název:

Obec Tvorovice

Adresa:

Tvorovice 51, 798 23

Telefon:

582 384 772

E-mail:

tvorovice@tvorovice.cz

Mikroregion:

Němčicko

Místní akční skupina:

MAS Hanácký venkov, z. s.

Obec s rozšířenou působností: Prostějov
Kraj:

Olomoucký

NUTS II:

Střední Morava

Pošta:

ne

Zdravotnické zařízení:

ne

Policie:

ne

Škola:

ne

Vodovod:

ano

Plynovod:

ano

Kanalizace:

povrchová (dešťová)
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Program obnovy vesnice na období 2021 – 2025
Úvod
Cílem Programu obnovy vesnice (dále jen POV) je vytvořit ekonomické a organizační
podmínky pro rozvoj obce Tvorovice. Předpokládá se zapojení místní samosprávy,
obyvatelstva, spolků a podnikatelů.
POV je v souladu s místními tradicemi a je zaměřena na hospodářský rozvoj obce,
regionu, regionálních svazků, stavební obnovu hospodářských objektů, obnovu a výstavbu
občanské vybavenosti, technické infrastruktury a péči o krajinu. Patří sem i rozvíjení různých
činností v kultuře, tělovýchově, práci s dětmi a mládeží.
POV věcně navazuje na:


Územní plán obce Tvorovice



Místní program obnovy vesnice 2016 – 2020, schválený zastupitelstvem obce dne
28. 10. 2015, č. usnesení 6/3/2015

Program

obnovy vesnice obce Tvorovice

je strategickým

rozvojovým

dokumentem obce a základním koncepčním materiálem s náměty pro plánování rozvoje
obce.
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1.

Údaje o obci
Obec Tvorovice leží na staré kulturní půdě, její kořeny lze spatřovat až v 10. (snad)

resp. 9. století. Nejstarší písemný pramen v zemských deskách k roku 1367 uvádí vlastnické
poměry majetků zpětně k roku 1357.
Nejstarší část obce, Staré Tvorovice, která byla ve 14. – 18. století klášterním dvorem,
se nachází v dolní části obce. Novější část obce, Nové Tvorovice, vznikla v 18. století, po
zrušení klášterního dvora, jako samostatná osada, která byla posléze sloučena s původní obcí
v obec jednu, s názvem Tvorovice.
Tak jako v jiných hanáckých obcích, byl v Tvorovicích svobodník, který měl v
zemských deskách olomouckých zapsán majetek a poddané. Byl jím Martin z Tvorovic, který
žil roku 1368 v Tvorovicích; jiný majetek zde např. před rokem 1371 vlastnil Sulík z Tvorovic.
Majetky byly prodávány a kupovány, jak o tom svědčí dlouhé řady vlastníků, až velmoži Albert
a Petr ze Šternberka soustředili postupem času do svých rukou celé Tvorovice a darovali je roku
1384 klášteru augustiniánů ve Šternberku, který založili. Klášterní dvůr měl soustavou 3 až 4
chovných rybníků, dokládá to také pozdní Josefínské vyměřování. Rybniční hospodářství
doplňovala pole, louky, vinice, lesík, zpracování lnu, konopí atd.– svědčí o tom záznamy v
pramenech.
Podrobné zprávy o obci se zachovaly teprve z doby po třicetileté válce, kterou Tvorovice
velmi utrpěly; trpěly vlastně po celou dobu od svého vzniku ve všech válkách a nájezdech a s
nimi spojených epidemiemi, včetně morových. Před rokem 1580 je zprostředkovaně doložena
starobylá obecní pečeť, na níž je zobrazen srp a ryba. Upomínkou na dávnou minulost obce je
jednak soudobá obnova jednoho rybníka, jednak heraldiky zpracovaný nový znak a prapor
obce. Výše zmíněný klášter byl roku 1784 zrušen a půda připadla jednak obci, jednak za mírnou
úplatu byla rozdělena mezi familianty – kolonisty, při současném vzniku satelitní osady Nové
Tvorovice. Původní osada s klášterním dvorem, byla od té doby nazývána Staré Tvorovice.
Velkostatek Výšovský, k němuž Tvorovice do zrušení poddanství patřily, koupil roku 1809
Ferdinand arcivévoda Asterik – Este.
Obec byla původně přiškolena do Klenovic na Hané. V roce 1788 pořídila si obec vlastní
školu, aby si poté (1831) postavila školu novou. Učilo se v ní až do června 1975, kdy byla škola
totalitním režimem zrušena a obec opět přiškolena do Klenovic. V letech 1826 až 1920 byl v
obci v provozu větrný mlýn, z něhož se však do současnosti nic nedochovalo. Po roce 1890
patřila obec mezi jednu z největších pěstitelů cukrové řepy. V minulosti řádilo v obci dosti
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požárů usedlostí krytých šindelovou střechou, kterých bylo 95 % ještě v letech 1890 – 1895.
Cihelna na pálené cihly vznikla v obci v roce 1896; po tragické smrti majitele byl v roce 1908
provoz ukončen. Družstevní rolnickou mlékárnu, vybudovanou v roce 1902, roku 1940
protektorátní úřady zrušily, nové zařízení demontovaly a odvezly do Nezamyslic. Tělocvičná
jednota Sokol vybudovala v roce 1920 před obecní školou pomník padlým legionářům v první
světové válce; pomník zachovaný dodnes, stal se prvním svého druhu v mladé ČSR, stejně tak
i hřbitov, vybudovaný příslušníky Církve Československé a sloužící i příslušníkům jiných
vyznání; v současnosti je hřbitovem obecním.
Historie obce byla od roku 1784 zaznamenána v několika kronikách; ne všechny se
dochovaly do dnešních dnů; jejich nejpodstatnější regest je však obsažen v Kronice Ferdinanda
Paráka z roku 1924. V jeho kronice se také nacházejí podpisy T. G. Masaryka, prvního
prezidenta ČSR a francouzského maršála Philippe Pétaina, když se v obci v roce 1929 zastavili
při inspekci vojenského cvičení u Klenovic. Ke sloučení Starých a Nových Tvorovic v jednu
obec s názvem Tvorovice však došlo teprve v roce 1929.
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Obec Tvorovice, jenž je součástí Olomouckého kraje, leží cca 17 km jihovýchodně od
města Prostějov a 4 km severně od města Němčice nad Hanou.

Obec Tvorovice se nachází uprostřed trojúhelníku, tvořeného městy Němčice nad Hanou, Kojetín a obcí
Klenovice na Hané

Pověřený úřad s rozšířenou působností je Městský úřad Prostějov. Obec je členem
Mikroregionu Němčicko (Němčice nad Hanou, Dobromilice, Doloplazy, Dřevnovice, Hruška,
Koválovice - Osíčany, Mořice, Nezamyslice, Pavlovice, Pivín, Srbce, Tištín, Tvorovice,
Víceměřice, Vitčice, Vrchoslavice a Želeč) a Místní akční skupiny (MAS) – Hanácký venkov,
z. s. (Brodek u Prostějova, Dobromilice, Doloplazy, Drysice, Dřevnovice, Hradčany-Kobeřice,
Hruška, Koválovice-Osíčany, Mořice, Němčice nad Hanou, Nezamyslice, Ondratice,
Otaslavice, Pavlovice u Kojetína, Pivín, Podivice, Pustiměř, Radslavice, Srbce, Tištín,
Tvorovice, Víceměřice, Vincencov, Vitčice, Vrchoslavice, Vřesovice, Zelená Hora, Želeč).
Dále je členem Sdružení obcí střední Moravy a Svazu měst a obcí České republiky.
V obci Tvorovice žilo k 1. 1. 2020 275 obyvatel ve 111 domech. Věkový průměr
obyvatel obce je 45,6 let.
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Vývoj v počtu obyvatel se od roku 1930 do roku 2000 vyznačoval trvalým poklesem.
V letech 2000 - 2015 počet obyvatel kolísal kolem čísla 305 a v následujících letech bohužel
pokračoval v sestupném trendu.

Vývoj počtu obyvatel v obci od roku 1900 (2020 stav k 1. 1., zdroj: ČSÚ)
rok

1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2005 2010 2014 2020

obyvatel 474

500

412
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312
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312

312
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V obci převažuje řadová zástavba rodinných domů, navazující na historický
urbanistický vývoj obce. V případě realizace novostavby je tato většinou v místě původní
zástavby, kde nahrazuje budovu starší.
V obci je víceúčelová budova (s Obecním úřadem, knihovnou, komunitním centrem,
Kulturním domem a pohostinstvím), kaple, vodní nádrž (koupaliště) se zázemím, rybník atd.
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Obec je vybavena následující technickou infrastrukturou:


trafostanice a distribuční síť elektrické energie



vodovod



plynovod



telefonní a datové linky



dešťová kanalizace



veřejné osvětlení



místní rozhlas

V majetku obce je:


víceúčelová budova (Obecní úřad, knihovna, Kulturní dům atd.)

Víceúčelová budova
(zde pohled na vchod do Obecního úřadu, v popředí vpravo Památník obětem 1. a 2. světové války)



místní komunikace
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chodníky



veřejné osvětlení



místní rozhlas



veřejná prostranství



parky



vodní nádrž (koupaliště) se zázemím



rybník



obecní hřbitov s kolumbáriem



kaple sv. Bartoloměje



fotbalové hřiště



autobusová zastávka a několik dalších nemovitostí



Sportovní a rekreační centrum Zádoláky



cca 12 ha polí

Na území obce působí tyto podnikatelské subjekty:


ZD Klenovice na Hané, farma Tvorovice



1 x obchod se smíšeným zbožím



další podnikatelé v areálu bývalého JZD



drobní živnostníci
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2.

Doprava
Přes katastrální území prochází krajská silnice III/43321 Klenovice na Hané –

Tvorovice – Němčice nad Hanou. V roce 2016 došlo k rekonstrukci křižovatky u kaple sv.
Bartoloměje a v roce 2020 k rekonstrukci silnice III/43321 do sousední obce Hruška. Zbylá
část silnice potřebuje rozsáhlejší opravy v obci (zbývá cca 70%), tak i do obce Klenovice na
Hané.
Na tuto státní silnici v majetku Olomouckého kraje navazují místní komunikace
v majetku obce. Místní komunikace jsou zpevněné (živičný povrch) i nezpevněné a doplňují
dopravní spojení a propojení v obci. Stav některých úseků těchto komunikací není uspokojivý.
Cyklistická doprava je vedena po stávajících vozovce silnice, místních i účelových
komunikacích, jelikož potřebná dopravní infrastruktura (cyklostezky) není vybudována.
Dopravní obslužnost je zajištěna autobusovým dopravcem na linkách do Prostějova a
Němčic nad Hanou a je považována za dostatečnou. Autobusová zastávka je položena
v centrální části obce. Na železnici není obec napojena.
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3.

Popis katastrálního území
Okolí obce je tvořeno převážně zemědělskou půdou, lesy jsou zastoupeny ve velmi

malé míře. Katastrální území má rozlohu 371 ha, z toho 341 ha připadá na zemědělskou půdu,
3 ha na půdu lesní. Vodních ploch jsou 2 ha, zastavěných ploch 7 ha a ostatních ploch je 18 ha
(zdroj: ČSÚ).
350
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vodní
plochy

zastavěné
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ostatní
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Katastr obce sousedí s katastry obcí Hruška, Pivín, Klenovice na Hané, Obědkovice,
Uhřičice a Polkovice.
Zastavěné území obce je v nadmořské výšce 200 – 235 m.
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4.

Zaměstnání občanů, podnikání
Do zaměstnání občané z velké části dojíždějí do Prostějova, v menší míře do Němčic

nad Hanou. Počet ekonomicky aktivních obyvatel je přibližně 130 osob. Několik pracovních
příležitostí cca 10 je přímo v obci. Jedná se o práci pro podnikatelské subjekty uvedené na str.
10 a pro Obecní úřad. V současnosti je v obci registrováno 57 podnikatelských subjektů (zdroj:
ČSÚ).

Zemědělství, lesnictví, rybářství

Průmysl

Stavebnictví

Velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba
motorových vozidel

Ubytování, stravování
a pohostinství

Profesní, vědecké
a technické činnosti

Veřejná správa

Ostatní
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5.

Školství, kultura, sport, zdravotnictví
Základní školu navštěvují žáci až na výjimky v Němčicích nad Hanou nebo

Klenovicích na Hané. Mateřskou školu pro své potomky si zajišťují rodiče v mateřských
školách v okolních obcích (Klenovice na Hané, Čelčice, Němčice nad Hanou). Střední školy a
učiliště navštěvují studenti převážně v Prostějově.
Kulturní vyžití občanů, kromě jejich individuálních zálib a potřeb, zajišťuje Obecní
úřad, prostřednictvím Kulturního výboru, buď sám nebo ve spolupráci s místními spolky (
Sokol Tvorovice, Rybářský spolek, Syslov, Myslivecké sdružení). Místní knihovna se nachází
v budově Obecního úřadu a pro občany je kromě knih vybavena i veřejným internetem.
V obci se nenachází zdravotní středisko. K praktickému lékaři občané dojíždějí
převážně do nedalekých Klenovic na Hané a ke specialistům do Prostějova či Němčic nad
Hanou.
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6.

Spolupráce se sousedními obcemi

Spolupráce existuje se sousedními obcemi, především v rámci Mikroregionu Němčicko, která
se mimo jiné projevuje při realizaci společných kulturních akcí, naplňování záměrů na úseku
ochrany přírody atd.. Město Prostějov, sídlo pověřeného obecního úřadu, zajišťuje část státní
správy pro obec, občany a firmy. Je zde nemocnice, Hasičský záchranný sbor, Záchranná
služba, soud, Finanční úřad a další instituce
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7.

Nemovité kulturní památky


Hraniční kámen na polní cestě do Němčic, parcela č. 590/6 (nedohledány)



Tři hraniční kameny v ploše, parcela č. 590/4 (nedohledány)
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8.

Památky místního významu


Kaple sv. Bartoloměje (rekonstrukce proběhla v roce 2009)

Rekonstruovaná Kaple sv. Bartoloměje



Kříž u kaple sv. Bartoloměje



Socha Panny Marie (směrem k hřišti, u č. p. 110)



Socha Panny Marie s Ježíškem (směr Klenovice na Hané, naproti č. p. 124)



Kříž na konci obce (směrem ke Klenovicím na Hané, naproti č. p. 101)



Památník obětem 1. a 2. světové války před OÚ a další
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9.

Územní plán a organizace krajiny v katastru obce
V územním plánu je popsán stav v obci na úseku přírodních podmínek, životního

prostředí, dopravy, energetiky, plynofikace, vodního hospodářství, zemědělství, lesnictví,
bydlení, dopravy, podnikání, jsou navržena různá opatření a doporučení ke zlepšení stavu a
jsou navrženy plochy pro novou výstavbu.
Územní plán (ÚP) obce Tvorovice plně respektuje nadřazenou územně plánovací
dokumentaci, kterou je ÚPD VÚC Olomoucké aglomerace. Veškeré konkrétní požadavky,
které z ÚPD VÚC pro řešení území vyplývají budou v ÚP respektovány.
Základním cílem ÚP obce Tvorovice je vytvoření předpokladů pro trvale udržitelný
rozvoj obce. Prostředkem k dosažení tohoto cíle pak je harmonizace všech funkčních a
prostorových složek nejen v obci samé, ale i v přilehlém zájmovém a spádovém území.
Hlavním klíčem řešení je zachování současné prostorové struktury obce a jejího zázemí tj.
zachování systému osídlení s důrazem na rozvoj obce.
ÚP definuje a lokalizuje plochy určené pro obnovu kulturní krajiny v katastru obce
s přihlédnutím k současnému urbanistickému a přírodnímu stavu, jakož i ke kulturní a
historické charakteristice sídla.
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10.

Hlavní zásady urbanistického řešení


dodržení původní urbanistické struktury a charakteru zástavby



zaměřit se na úpravy veřejných prostranství a prostorů vyhrazených zeleni



bytovou zástavbu směřovat do vytipovaných lokalit



zaměřit se na obnovu, případně přestavbu stávající zástavbu



postupně naplňovat záměry územního systému ekologické stability



odkanalizování obce a čistící stanice odpadních vod



obnova místních komunikací



obnova chodníků



rekonstrukce průtahu obcí



ÚP zpracovala Ing. arch. Jana Kaštánková, Brno
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11.

Program obnovy vesnice (POV) 2016 – 2020 – zhodnocení
V období 2016 – 2020 byly v obci realizovány akce investičního i neinvestičního

charakteru, které vycházeli z POV 2016 – 2020. Některé z bodů programu nebyly v uplynulém
období z rozličných důvodů (např. přílišná finanční náročnost) realizovány kompletně, a proto
jsou obsaženy i v POV 2021 – 2025. Na následujících stránkách jsou z POV 2016 – 2020
převzaty jednotlivé body uspořádané do tří prioritních oblastí. Převzaty jsou rovněž tabulky
jednotlivých priorit. Tyto tabulky byly doplněny komentářem (zrealizováno/zrealizováno
částečně/dosud nezrealizováno). Obdobný styl členění bude použit i pro program na období
2021 – 2025.
Priorita č. 1: Život v obci a zvyšování jeho kvality
1.1

rekonstrukce, modernizace a rozšíření víceúčelové budovy Obecního úřadu a
Kulturního domu – 2.etapa

1.2

rekonstrukce průtahu obcí

1.3

odkanalizování obce, ČOV a vybudování čerpací stanice odpadních vod

1.4

v případě vyššího počtu dětí a zájmu rodičů obnova a zprovoznění bývalé MŠ

1.5

výstavba, doplnění a rekonstrukce chodníků (včetně mobiliáře)

1.6

cyklostezky, cyklotrasy (výstavba, zpevnění povrchů)

1.7

průběžná rekonstrukce sportovního areálu

1.8

rekonstrukce původní infrastruktury: místní komunikace, dešťová kanalizace

1.9

opravy a údržba památek místního významu, péče o pomník padlých v I. a II.
světové válce

1.10

úpravy a péče o veřejná prostranství

1.11

úpravy a modernizace stávajících sportovišť, hřišť a parků pro veřejnost

1.12

vybudování chodníku ke hřbitovu včetně parkovacích stání

1.13

podpora kulturní, sociální a společenské oblasti:
a)

Obecní ples

b)

Obecní hody

c)

poznávací autobusové zájezdy pro občany
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d)

Sportovní odpoledne ke Dni dětí

e)

Drakiáda, letní stanování, Pálení čarodějnic

f)

Vánoční besídka, besídka ke Dni matek

g)

zajišťovat dovoz obědů pro všechny zájemce

h)

podpora Klubu Krokodýl a setkávání seniorů

i)

podpora spolků (Sokol Tvorovice, Myslivecké sdružení, Rybářský
spolek, Syslov)

1.14

vybudování komunitního centra v areálu bývalého koupaliště (včetně
rekonstrukce přístupových cest a chodníků)
a)

víceúčelové hřiště v prostoru bývalé požární nádrže

b)

venkovní posilovna

c)

rekonstrukce/oprava budovy šaten na zázemí komunitního centra (včetně
inženýrských sítí)

Priorita

Nositel projektu Financování

č. 1

(možný Plán realizace

Stav realizace

zdroj
spolufinancování

a

předpokládaná částka
v tis.)
1.1

Obec

POV, SFŽP, OPŽP – 2. etapa - 2019

zrealizováno

1.000
1.2

1.3

Olomoucký

Olomoucký

kraj

– 2016

kraj, Obec

2.500

Obec

předpoklad cca 30.000 zatím

zrealizováno
částečně
není nezrealizováno

znám
1.4

Obec

zatím není známa

dle

vývoje nezrealizováno

porodnosti
1.5

Obec

POV, SFDI – 800
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2016

zrealizováno

1.6

Olomoucká

ITI – 1.000

2020

nezrealizováno

aglomerace
1.7

Sokol Tvorovice Sokol Tvorovice, ČUS, 2016 - 2020

zrealizováno

Obec – 30/rok
1.8

Obec

Obec – 1.000

2016

zrealizováno
částečně

1.9

Obec

MO, MMR - 300

1.10

Obec

100% nákladů hradí 2015 – 2020

realizováno

obec

průběžně

1.11

Obec

2018

MMR – 350

2017

nezrealizováno

zrealizováno
částečně

1.12

Obec

POV, SFDI – 1.000

2018

1.13

Obec

Obecní ples – 100% každoročně

realizováno

nákladů hradí obec

průběžně

Obecní hody – 100%
nákladů hradí obec
Zájezdy pro občany –
2 až 3 ročně – 100%
nákladů hradí obec
Sportovní

odpoledne

ke Dni dětí, Drakiáda,
letní stanování, Pálení
čarodějnic,

Vánoční

besídka, Besídka ke
Dni matek – 100%
nákladů hradí obec
Dovoz

oběd

pro

občany – zajistí obec
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zrealizováno

Podpora
Krokodýl
seniorů

Klubu
a
–

Klubu
100%

nákladů hradí obec
Podpora spolků (TJ
Sokol,
sdružení,
spolek,

Myslivecké
Rybářský
Syslov)

–

15/spolek
1.14

Obec

Nadace ČEZ, MAS, 2019
MMR – 2.500
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nezrealizováno

Priorita č. 2: Územní plánování a péče o životní prostředí
2.1

Komplexní pozemkové úpravy katastru obce

2.2

podpora bytové výstavby, výstavba inženýrských sítí pro RD

2.3

opatření zabraňující vzniku škod při přívalových deštích

2.4

Životní prostředí a organizace krajiny.
Postupně naplňovat záměry územního systému ekologické stability (ÚSES) a to
především u velkých ploch orné půdy. Je potřebné doplnění o křoviny, remízky,
v některých případech přeměna pozemků z orné půdy na půdu lesní nebo louky.
U orné půdy se tím také omezí eroze. U lesních porostů doplnění o listnaté
stromy a podél polních cest provádění liniové výsadby. Vytipování míst pro
novou, případně náhradní výsadbu

Priorita č. 2 Nositel
projektu

Financování

(možný Plán realizace

Stav realizace

zdroj
spolufinancování

a

předpokládaná částka
v tis.)
2.1

Pozemkový

Pozemkový

úřad

neznámá

2.2

Obec

SFRB, Obec – 1.500

2017

zrealizováno

2.3

Obec

AOPK, MŽP, OPŽP – 2018

zrealizováno

400

částečně

AOPK, MŽP, OPŽP – 2019

zrealizováno

700

částečně

2.4

Obec

úřad

– 2020

Priorita č. 3: Podpora drobného podnikání
3.1

doplnění a rekonstrukce místních a účelových komunikací

3.2

využití areálu farmy Tvorovice i pro nezemědělské účely
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nezrealizováno

Priorita č. 3

Nositel

Financování

projektu

zdroj spolufinancování
a

(možný Plán realizace

Stav
realizace

předpokládaná

částka v tis.)
3.1

Obec

MMR, SFDI – 1.200

2020

zrealizováno
částečně

3.2

Subjekty

zatím není známa

podnikající

zatím
znám

v areálu
farmy
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není zrealizováno

12.

Program obnovy vesnice (POV) 2021 – 2025
Program obnovy vesnice je rozvojovým strategickým dokumentem obce Tvorovice na

léta 2021 – 2025 a obsahuje opatření zaměřená na rozvoj obce, na novou výstavbu, na zlepšení
vzhledu obce, na zlepšení životního prostředí a opatření pro rozvoj drobného a středního
podnikání a dále opatření na úseku kulturním, společenském a osvětovém. POV 2021 – 2025
koncepčně navazuje na POV 2016 – 2020, dle aktuálních skutečností, požadavků a reálných
potřeb jej aktualizuje, jakož i dále rozvíjí na období do roku 2025. Plán realizace jednotlivých
bodů se může v čase měnit, hlavně v závislosti na harmonogramu vyhlašování jednotlivých
dotačních titulů. U akcí, kde je předpoklad větší finanční náročnosti, může rovněž dojít
k rozdělení této akce do více etap. Všechny následující body Programu obnovy vesnice jsou
zahrnuty do tří prioritních oblastí.

- 26 -

Priorita č. 1: Život v obci a zvyšování jeho kvality
1.1

rekonstrukce, modernizace a rozšíření víceúčelové budovy Obecního úřadu a
Kulturního domu

1.2

rekonstrukce průtahu obcí

1.3

odkanalizování obce, ČOV a vybudování čerpací stanice odpadních vod

1.4

výstavba, doplnění a rekonstrukce chodníků

1.5

průběžná rekonstrukce Sportovního a kulturního areálu

1.6

rekonstrukce původní infrastruktury: místní komunikace, místní rozhlas, atd.

1.7

opravy a údržba památek místního významu, péče o pomník padlých v I. a II.
světové válce

1.8

úpravy a péče o veřejná prostranství (včetně mobiliáře)

1.9

úpravy a modernizace stávajících sportovišť, hřišť a parků pro veřejnost

1.10

podpora kulturní, sociální a společenské oblasti:
a)

Obecní ples

b)

Obecní hody

c)

poznávací autobusové zájezdy pro občany

d)

Sportovní odpoledne ke Dni dětí

e)

Drakiáda, letní stanování, Pálení čarodějnic

f)

Vánoční besídka, besídka ke Dni matek

g)

zajišťovat dovoz obědů pro seniory

h)

podpora Klubu Krokodýl a setkávání seniorů

i)

podpora spolků (Sokol Tvorovice, Myslivecké sdružení, Rybářský
spolek, Syslov)

1.11

vybudování komunitního centra v areálu bývalého koupaliště, včetně
rekonstrukce přístupových cest a chodníků, využití prostoru bývalé požární
nádrže, rekonstrukce/ oprava budovy šaten na zázemí komunitního centra

1.12

rekonstrukce hřbitovní zdi, rozšíření kolumbária

1.13

zpracování projektové dokumentace na výstavbu, doplnění či rekonstrukci
chodníků, vjezdů k nemovitostem a místních komunikací (prioritně v lokalitě
Staré Tvorovice od č. p. 22 po č. p. 50 s předpokládanou etapizací stavby)

- 27 -

Priorita

Nositel projektu

č. 1

Financování

(možný Plán realizace

zdroj spolufinancování
a předpokládaná částka
v tis.)

1.1

Obec

POV, SFŽP, OPŽP – 3. etapa - 2024
1.000

1.2

1.3

Olomoucký kraj Olomoucký

kraj

– 2025

(SSOK)

10.000

Obec

OPŽP, předpoklad cca zatím
40.000

1.4

Obec

není

znám

POV, IROP, MAS – 2024
5.000

1.5

Sokol Tvorovice

MAS - 320

2021

1.6

Obec

Obec – 1.300

2021

1.7

Obec

MO, MMR - 300

2023

1.8

Obec

100% nákladů hradí 2021 – 2025
obec – 100/rok

1.9

Obec

100% nákladů hradí 2021 – 2025
obec – 100/rok

1.10

Obec

Obecní ples – 100% každoročně
nákladů hradí obec
Obecní hody – 100%
nákladů hradí obec
Zájezdy pro občany – 2
až 3 ročně – 100%
nákladů hradí obec
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Sportovní odpoledne ke
Dni

dětí,

Drakiáda,

letní stanování, Pálení
čarodějnic,

Vánoční

besídka, Besídka ke Dni
matek – 100% nákladů
hradí obec
Dovoz oběd pro občany
– zajistí obec
Podpora
Krokodýl
seniorů

Klubu
a

Klubu

–

100%

nákladů hradí obec
Podpora
Sokol,
sdružení,
spolek,

spolků

(TJ

Myslivecké
Rybářský
Syslov)

–

15/spolek
1.11

Obec

IROP, MAS, MMR – 2023
1.000

1.12

Obec

POV, Mze - 400

2022

1.13

Obec

POV, RARSM - 600

2022
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Priorita č. 2: Územní plánování a péče o životní prostředí
2.1

komplexní pozemkové úpravy katastru obce

2.2

vyhodnocení územního plánu a změna č. 1 územního plánu

2.3

podpora bytové výstavby, výstavba inženýrských sítí pro RD – 2. etapa, lokalita
Staré hřiště

2.4

opatření zabraňující vzniku škod při přívalových deštích

2.5

životní prostředí a organizace krajiny.
Postupně naplňovat záměry územního systému ekologické stability (ÚSES) a to
především u velkých ploch orné půdy. Je potřebné doplnění o křoviny, remízky,
v některých případech přeměna pozemků z orné půdy na půdu lesní nebo louky.
U orné půdy se tím také omezí eroze. U lesních porostů doplnění o listnaté
stromy a podél polních cest provádění liniové výsadby. Vytipování míst pro
novou, případně náhradní výsadbu

Priorita č. 2

Nositel

Financování

projektu

zdroj spolufinancování
a

(možný Plán realizace

předpokládaná

částka v tis.)
2.1

Pozemkový

Pozemkový

úřad

– Zatím

úřad

neznámá

znám

2.2

Obec

POV, MMR - 300

2021 - 2022

2.3

Obec

Obec – 500

2021 - 2023

2.4

Obec

AOPK, MŽP, OPŽP – 2024
400

2.5

Obec

AOPK, MŽP, OPŽP – 2021
250

Priorita č. 3: Podpora drobného podnikání
3.1

doplnění a rekonstrukce místních a účelových komunikací
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není

3.2

Priorita č. 3

využití areálu farmy Tvorovice i pro nezemědělské účely

Nositel

Financování

(možný Plán realizace

projektu

zdroj spolufinancování
a předpokládaná částka
v tis.)

3.1

Obec

POV – 600

2021

3.2

Subjekty

zatím není známa

zatím není znám

podnikající
v areálu
farmy
Seznam použitých zkratek:
POV – Program obnovy venkova
SFŽP – Státní fond životního prostředí
OPŽP – Operační program životní prostření
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj
MAS – Místní akční skupina
AOPK – Agentura ochrany přírody a krajiny
MŽP – Ministerstvo životního prostředí
MO – Ministerstvo obrany
RARSM – Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy
IROP – Integrovaný regionální operační program
Mze – Ministerstvo zemědělství

V Tvorovicích dne 09. 03. 2021

Bc. Jiří Petrovský, v. r.
starosta obce
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