
 

Vážení a milí spoluobčané, 

Jedním ze základních dokumentů pro současný a budoucí rozvoj naší obce je Strategický plán rozvoje 

obce Fryčovice na období 2021 - 2027. Snahou Zastupitelstva obce Fryčovice je přiblížit Vám všem, jak 

by se měla naše krásná obec Fryčovice dále rozvíjet v následujících letech. 

Strategický plán rozvoje obce je důležitým dokumentem pro veškeré aktivity zakotvené v zákoně 

č.128/2000 Sb. O obcích a určuje rozvojové priority Fryčovic, současné potřeby i náhledové náměty, 

kterými se podle možnosti bude naše obec postupně zabývat. Tento plán navazuje na Strategický 

rozvojový dokument Obce Fryčovice, který byl schválen Zastupitelstvem obce Fryčovice na svém                   

18. zasedání dne 15.12.2017 usnesením číslo 18/185 a následně rozšířen 5. Zastupitelstvu obce 

Fryčovice dne 25.9.2019 usnesením č. 19/05/68 a následně rozšířen na 21. Zastupitelstvu obce Fryčovice 

ze dne 23.6.2021 usnesením č.21/13/156. 

Tento dokument nastavuje priority v dalším rozvoji naší obce ve všech oblastech života. Vytváří 

podmínky pro udržitelný rozvoj obce ve všech oblastech života. Vytváří podmínky pro udržitelný rozvoj 

obce a lepší kvalitu života našich spoluobčanů. Zabývá se nejen vizí obce a jejími strategickými cíli,                

ale reaguje taky na potřeby občanů. 

Realizace konkrétních projektů a opatření bude individuálně schvalovat Zastupitelstvo obce Fryčovice 

podle finančních možností obce a závislosti na možnostech získání dotací na tyto jednotlivé projekty. 

 

 

Naši občané jsou pro nás nejdůležitější. To oni tvoří a rozvíjí obec – obec, ve které stojí za to žít. 
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Strategický rozvojový dokument  

Obce Fryčovice 2021 - 2027 
 
 

 

 

1. Základní údaje o obci 
Označení subjektu: Obec Fryčovice, č. p. 83, 739 45 Fryčovice 

Kraj: Moravskoslezský 

Okres: Frýdek-Místek 

Katastrální území: Fryčovice 

Katastrální výměra: 16,46 km2 

Počet obyvatel: 2.446 (2019) 

Bližší informace: www.frycovice.cz 

Emailová adresa: frycoviceou@iol.cz 

Starosta obce: Leo Volný 

Místostarosta obce: Ing. Vratislav Konečný  

 

Umístění obce Fryčovice v rámci kraje 

 

http://www.frycovice.cz/
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2. Preambule 
 

Strategický rozvojový dokument je souborem projektů, jejichž postupná realizace by měla zajistit 

koordinovaný rozvoj obce.  

 

Nepředpokládá se, že všechny navržené projekty budou uskutečněny v plném rozsahu. Tento dokument 

totiž není závazným rozpisem přesně stanovených akcí, ale spíše zásobníkem kvalitně zpracovaných                

a v rámci obce schválených námětů, jehož existence umožní obci jednak efektivně vyhledávat existující 

finanční zdroje na realizaci projektů a také rychle využívat příležitosti, které se v tomto směru objevují. 

 

Jsou zde vyjmenovány takové projekty, které jsou považována za potřebné podle názoru většího počtu 

významných lokálních aktérů, a jednak jsou pokládány za uskutečnitelné. Jedním z podkladů pro návrh 

strategie bylo dotazníkové šetření, jež proběhlo v obci na přelomu roku 2016/2017 a dotazníkové šetření 

v roce 2019 (červen – červenec 2019). 

 

Za zajištění přípravy a realizaci jednotlivých akcí (projektů) zodpovídá vždy jeho nositel (většinou 

obec), který si rozhodne, zda bude projekt zpracovávat sám vlastními silami nebo ve spolupráci s dalšími 

subjekty. 

 

Z hlediska financování se jedná o projekty, které jsou hrazeny z rozpočtových prostředků samotného 

nositele, nebo z vnějších finančních prostředků, které ovšem nemůže nositel sám příliš ovlivňovat.  

 

Jedním z důležitých faktorů při rozhodování o realizaci, a tudíž zařazení jednotlivých projektových 

záměrů do tohoto dokumentu, byla snaha reagovat na nejnovější trendy ekonomického rozvoje                             

a přizpůsobit strategii dotační politice EU, státu a Moravskoslezského kraje, případně dalším 

možnostem. 

 

Vzhledem k omezeným zdrojům (finančním, materiálním, lidským), které jsou pro každou obec 

limitující, a potenciální provázanosti jednotlivých akcí, není možné začít 

jednotlivé akce realizovat všechny současně. Výběr a realizace jednotlivých aktivit, stejně tak jako 

naplňování vlastní strategie, bude záviset zejména na aktivitě a schopnostech místních aktérů, na míře 

jejich spolupráce, množství disponibilních finančních zdrojů a celkové koordinaci jednotlivých 

aktivit.  

 

Vzhledem ke značné proměnlivosti místního i vnějšího prostředí nelze individuální aktivity či projekty 

plánovat na příliš dlouhou dobu dopředu. 

 

Každoročně k ultimu roku dojde k vyhodnocení úspěšnosti realizace jednotlivých aktivit radou obce                  

a případné aktualizaci na další období.  

 

Je nutno akceptovat, že strategie bude, zejména vzhledem k postupné konkretizaci finančních možností 

na jednotlivé aktivity, také postupně doplňována o nově vznikající projekty, které budou zapadat                     

do záměrů obce. 
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3. Návrh projektů 
Název akce Předpokládané zdroje financování Odhadované náklady Pozn. 

1. Kvalita života a péče o občany 
Předškolní a základní vzdělávání 
Modernizace učeben ZŠ a MŠ, bezbariérovost, 
konektivita, úprava prostředí, kuchyň, družina 

   

Modernizace školních hřišť a tělocvičen Dotace MMR (podpora obnovy sportovní 
infrastruktury) 

Zatím nespecifikováno --- 

Kultura, volnočasové a sportovní aktivity 

Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace) 
a výstavba vybraných prvků venkovské zástavby, 
infrastruktury a občanské vybavenosti 

Dotace MSK, MMR SFPI 12 mil. Kč Např. revitalizace zázemí TJ Sokol 
Fryčovice 

Vybudování zařízení pro volnočasové aktivity Dotace MMR Zatím nespecifikováno Např. výstavba venkovní posilovny              
u nového pečovatelského domu                  
pro seniory, parkové úpravy centra 
obce 

Kavárna na návsí MMR, SFPI 1,5 mil. Kč  

Zdravotnictví a sociální služby    
Výstavba sociálního bydlení Dotace IROP, MF, MMR 14 mil. Kč Zřízení sociálních bytů v budově 

technických služeb 

Pečovatelský dům pro seniory Dotace MMR (pečovatelské byty) 40 mil. Kč Připravuje se podání žádosti o dotaci 

2. Doprava a bezpečnost 
Optimalizace stavu komunikací    
Obnova (oprava/rekonstrukce) místních komunikací 
a jejich součástí vč. mostů a lávek 

Dotace MMR (podpora obnovy místních 
komunikací) 

5 mil. Kč Příprava projektové dokumentace 
(mosty, lávky), opravy lávek 

Vybudování chodníků Dotace IROP 
Státní fond dopravní infrastruktury 

5 mil. Kč Podána žádost o staveb. povolení pro 
chodník Chodura - Rychaltice 

Kruhový objezd „U Kříže“ IROP, SFDI, správa silnic MSK  9 mil. Kč  

Zvýšení bezpečnostní prvků    

Doplnění osvětlení v obci  Dotace MSK, MMR 3 mil. Kč Provádí se analýza současného stavu 

Obnova rozhlasu v obci Dotace MSK, OPŽP Zatím nespecifikováno Provádí se analýza současného stavu 

3. Technická infrastruktura a životní prostředí 
Ochrana životního prostředí a udržení rázu 
krajiny 
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Zadržování vod v krajině Dotace OPŽP, MŽP, MZ 5 mil. Kč Příprava pro výběrové řízení pro 
rybník v Zámrklí - dolní 

Energetické úspory veřejných budov  Dotace OPŽP Zatím nespecifikováno ---- 

Energetické úspory u bytových domů s více jak             
4 bytovými jednotkami 

Dotace IROP Zatím nespecifikováno ---- 

Výsadba zeleně Agentura ochrany přírody 
Dotace OPŽP 

Zatím nespecifikováno Současně s prováděním pozemkových 
úprav v obci 

Úprava veřejného prostranství, obnova a zřizování 
veřejné zeleně  

Dotace MMR (podpora zapojení generací 
do komunitního života v obci) 

Zatím nespecifikováno Po vybudování bydlení pro seniory               
se předpokládá ozelenění prostranství  

Nákup techniky Dotace MZ (Program rozvoje venkova) Zatím nespecifikováno  

Sběrné místo Dotace MŽP   

Obnova mostů a lávek Dotace MMR, MSK  Zadán projekt pro „most u koupaliště“ 

Rozšíření splaškové kanalizace Dotace OPŽP, MŽP, MSK   

Cyklostezka Fryčovice - Brušperk Dotace IROP, SFDI 5 mil. Kč Připravena PD 

Cyklochodník Fryčovice - Staříč Dotace IROP, SFDI 6 mil. Kč Smlouva obcí Fryčovice a Staříč 

Veřejná víceúčelová zemědělská komunikace 
Fryčovice - Kateřinice 

Dotace MZ, MF, SFPI  Současně s prováděním pozemkových 
úprav v obci 

Ostatní akce    

Obnova drobných sakrálních staveb v obci (kaple, 
kapličky, sochy, boží muka, kříže) a jejich okolí 

Dotace MMR (podpora obnovy drobných 
sakrálních staveb v obci) 

Zatím nespecifikováno  

Rekonstrukce hájenky v Zámrklí popř. výstavba 
nového multifunkčního domu 

Fond spravedlivé transformace MSK 12 mil. Kč --- 

Využití bývalého areálu OKD – Důl Staříč 3 Fond spravedlivé transformace MSK 15 mil. Kč  
 

Vysvětlení zkratek: 

MMR = Ministerstvo pro místní rozvoj, více na www.mmr.cz 

IROP = Integrovaný regionální operační program, více na www.strukturalni-fondy.cz 

OPŽP = Operační program životní prostřední, více na www.opzp.cz 

SFDI = Státní fond dopravní infrastruktury, více na www.sfdi.cz 

MZ    = Ministerstvo zemědělství, více na www. eagri.cz 

SFRI = Státní fond podpory investic, více na www.sfpi.cz 

MF = Ministerstvo financí, více na www.mfcr.cz 

MSK = Moravskoslezský kraj, více na www.msk.cz 

http://www.mmr.cz/
http://www.strukturalni-fondy.cz/
http://www.opzp.cz/
http://www.sfpi.cz/

