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Předmluva starostky
Obec Mořkov je podhorská vesnice nacházející se v západním podbeskydí.
Začátky obce spadají do konce 13. století a tím se řadí k nejstarším,
ale i největším obcím novojičínského okresu. Počet obyvatel rok od roku roste
a je zvýšený zájem o novostavby. Občanská vybavenost je na poměrně vysoké
úrovni a po dobudování kanalizace je síť inženýrských sítí v obci kompletní.
Životní prostředí je na dobré úrovni a tím jsou vytvořeny příznivé podmínky
pro spokojený život všech generací.
Obec žije poměrně čilým kulturním životem, o který se starají nejen zájmové spolky a sdružení,
ale také vedení obce. Možnost kulturního vyžití je ve společenském domě, Katolickém domě
(Orlovně) a v přírodním amfiteátru na koupališti.
Pro sportovní vyžití je k dispozici areál sportovního stadionu, kde je také hojně využívané
víceúčelové hřiště. Obec má výhodnou polohu pro pěší turistiku. Přes obec vede cyklotrasa Valašsko
s možností napojení na další trasy.
Cíl dokumentu
Tento dokument vznikl za účelem definování potřebné rozvojové strategie obce Mořkov. Cílem
strategického plánování je nalezení směru rozvíjení obce a cest nebo činností, které je k tomuto třeba
vykonat. Strategický plán je možno chápat jako kompromis či dohodu o dalším využití potenciálu
zdrojů obce. Na tuto strategii navazují konkrétní projekty, které s ní budou v souladu a zároveň jsou
v souladu s územním plánem a rozpočtovým výhledem obce. Strategický plán je také nutnou
podmínkou pro zpracovávání žádostí na čerpání dotací.
Dodržováním priorit a realizací plánu rozvoje obce umožníme lépe využívat finanční prostředky
obce pro její rozvoj a zvyšování kvality života našich občanů. Strategický plán je potřebný dokument
nejen pro zastupitelstvo obce, ale i pro každého občana, který chce znát záměry samosprávy.
V konkrétních činnostech pak obec Mořkov ve strategickém plánování reprezentují dva členové
vedení obce, kteří společně se dvěmi řešiteli práce měli hlavní slovo na utváření dokumentu.
Ivana Váňová, starostka obce Mořkov
Jiří Navrátil, místostarosta obce Mořkov
Ing. Pavel Jančálek, autor dokumentu
Ing. Jan Čáň, autor dokumentu
Dokument je členěn do tří částí. Nejprve je formou situační analýzy popsán současný stav. Obsah
druhé části slouží jako syntéza neboli přemostění mezi situační analýzou současného stavu
a možnostmi strategického rozvoje obce Mořkov. Ve třetí části je definována vize, strategické oblasti,
prioritní osy a cíle. V závěru dokumentu je navržena implementace, respektive jakým způsobem
dokument vchází do praxe prostřednictvím tzv. projektového inkubátoru. Vedle tohoto je navržena
také forma a načasování aktualizace jednotlivých částí dokumentu.

Ivana Váňová
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SITUAČNÍ ANALÝZA
Situační analýza je stručné zmapování současného stavu obce, identifikující její základní
charakteristiku, geografickou polohu, historii, obyvatelstvo, podmínky pro bydlení a život, krajinu,
dopravní infrastrukturu a správu obce Mořkov.

1. Charakteristika obce Mořkov
1.1.Základní údaje
V níže uvedené tabulce jsou základní údaje o obci Mořkov.
Název obce

Mořkov

Počet částí:
Katastrální výměra
Nadmořská výška:
Počet obyvatel:

1
15 169 682 m2
357 m n. m.
ke dni 31.12.2014 - 2516 obyvatel
z toho: děti do 15+ti let 399, muži - 1026, ženy - 1091
ano
ano (obvodní lékař, dětský lékař, zubní lékař, rehabilitace)
ne
ano
ano
ano
ano

Pošta:
Zdravotnické zařízení:
Policie:
Škola:
Vodovod:
Plynofikace:
Kanalizace (ČOV):

V tabulce jsou uvedeny kontaktní údaje na obec Mořkov:
Obec Mořkov

Kontaktní údaje

Adresa:
Starosta:
Telefon:
E-mail:
IČ:
Úřední hodiny:
Telefon:
Fax:

Horní 10, 74272 Mořkov
Ivana Váňová
739 623 882
starosta@obec-morkov.cz
00298191
Po, St: 8-11.00, 12-17.00
556 759 387
556 719 099

E-mail:

podatelna@obec-morkov.cz, morkov@obec-morkov.cz

Web:

http://www.obec-morkov.cz

1.1.1. Geografická poloha
V pásemném valu západní části Moravskoslezských Beskyd od úpatí Trojačky a Huštýna se
k severu rozkládá obec Mořkov. Na základě své polohy patří k nejjižnějším obcím okresu Nový Jičín.
Průměrná výška polohy obce je 357 m.n.m. Mořkov sousedí na východě s obcí Veřovice, na západě
s Hodslavicemi a na severu s obcí Životice. Jako okrajová obec Novojičínska se dotýká na jihu
zlínského kraje. Obec Mořkov se nachází v oblasti CHKO Beskydy.
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Z hlediska hospodářského má obec Mořkov výhodnou polohu v blízkosti významných měst
regionu – obec je vzdálena méně než 15 km od města Kopřivnice, Štramberku, Frenštátu p/R,
Nového Jičína a Valašského Meziříčí. Poloha obce je z tohoto hlediska pro občany Mořkova velmi
příhodná, protože zlepšuje podmínky dojíždění do zaměstnání do těchto měst. Další výhodou je
možnost cestování za kulturou, sportem, nákupy a také možnost trávit volný čas v těchto městech
a jejich okolí.
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1.1.2. Historie obce
Historie vzniku obce Mořkov sahá až do roku 1274, ve kterém byla lokalita „MURITZ“ (nynější
obec Mořkov) věnována olomouckým biskupem Brunem manovi Mravíkovi. V dalších letech pak
sdílela obec osudy panství štramberského, patřícího pánům z Kravař. Na jejich listině se v roce 1411
poprvé objevuje název Morcov. V 16. století je zaznamenán v obci svobodný dvůr, z něhož pocházel
rytíř Jan Jeřábek z Mořkova.
V obci jsou zajímavé především tyto pamětihodnosti, které jsou významné jak svým datem
vzniku, tak také svým využitím a přínosem pro obec Mořkov.
•
•
•
•
•
•

Kostel svatého Jiří (přestavěn do současné podoby 1878)
Budova první školy z roku 1844
Soukromá evangelická škola, postavená v roce 1894 – 1895
Kaplička p. Marie Sedmibolestné – postavená v roce 1858 Janem Jeřábkem.
Památník obětem umučeným v koncentračních táborech za fašistické okupace
Pomník padlým za první světové války

Detailní popis jednotlivých pamětihodností i podrobnější popis historie je uveden v publikaci
od autora Vratislava Hanzelky – Mořkov, podhorská vesnice.
1.1.3. Partnerské aktivity
Obec Mořkov je členem Svazku obcí regionu Novojičínska vytvořena za účelem získání dotace
na výstavbu kanalizace.
Obec Mořkov je členem Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice. Svazek vznikl
za účelem zisku dotace na výstavbu cyklostezky.
Obec Mořkov provozuje kompostovací zařízení s partnerskou obcí Životice u Nového Jičína.
Obec Mořkov není přímým členem MAS Lašsko, ale přistoupila územím.

2. Socioekonomická analýza
2.1.Demografický vývoj a obyvatelstvo
Obec Mořkov má stabilně rostoucí počet obyvatel. V grafu vidíme, že se počet obyvatel v obci
Mořkov stále zvyšuje. Za posledních 8 let se počet obyvatel v obci zvýšil o 107.
Pokud srovnáme strukturu vzdělanosti v obci Mořkov, nejvíce osob je vyučeno bez maturity (800
osob). Dále jsou to středoškolsky vzdělaní s maturitou (535 osob), osoby se základním vzděláním (434
osob) a vysokoškolsky vzdělaní (167 osob).
Při srovnání obyvatelstva dle věku vidíme, že počet mužů a žen je vyrovnaný napříč všemi
věkovými kategoriemi. Největší rozdíl je ve věkové kategorii 80 let a více, kde jsou více zastoupeny
ženy. Průměrný věk v obci Mořkov je 41,3 let.
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Vývoj počtu obyvatel v obci Mořkov 2006 - 2014
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2.2.Domovní a bytový fond
Při pohledu na statistiku domovního a bytového fondu je zřejmé, že převážná většina domů
v obci Mořkov jsou rodinné domy (679 domů), z nichž většina je obydlených (618 domů). Nejvíce
domů v obci Mořkov je vlastněno fyzickými osobami (595 domů a bytových domů). Menší počet
domů je spoluvlastněna vlastníky bytů (26 domů a bytových domů).
Obecní domy jsou ve špatném technickém stavu. Jedná se např. o budovu staré školy, objekt
zeleniny a prodejny Hruška, budova pracovní technické čety atd. U těchto budov je potřeba provést
rekonstrukci.
Při srovnání stáří domovního a bytového fondu je vidět, že největší počet rodinných a bytových
domů byl postaven nebo rekonstruován v letech 1920 – 1970.
Přehled domovního a bytového fondu v obci Mořkov v roce 2011
rodinné
domy

Celkem
Domy úhrnem
Domy obydlené

694
633

ostatní
budovy

bytové domy

679
618

11
11

4
4

Přehled domovního fondu v obci Mořkov v roce 2011 podle vlastnictví domu
Typ vlastnictví
fyzická osoba

rodinné
domy

Celkem

ostatní
budovy

bytové domy

595

593

1

1

obec, stát
bytové družstvo

3
3

0
0

1
3

2
-

spoluvlastnictví
vlastníků bytů

26

21

5

0

Přehled domovního fondu v obci Mořkov v roce 2011 podle roku výstavby nebo rekonstrukce
Rok výstavby nebo
rekonstrukce
1919 a dříve
1920 - 1970
1971 - 1980
1981 - 1990

Celkem

ostatní
budovy

rodinné domy

bytové domy

40
255
113
91

38
247
111
91

1
5
2
-

1
3
-

1991 - 2000

72

69

3

-

2001 - 2011

56

56

-

-

2.3.Ekonomické subjekty a trh práce
Mezi nejvýznamnější ekonomické subjekty v obci Mořkov patří
KON-KYS s.r.o. – výroba a potisk auto plachet, výroba stanů a hal.
KLADEXA s.r.o. – dodávka kladkostrojů, skladovací techniky, zvedacích zařízení.
L+L Bečva v. o. s. – výroba a prodej stavebního a truhlářského řeziva.
APS, s.r.o. - Výroba nástrojů, nářadí a konstrukcí forem pro strojní výrobu.
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Machač Malokapacitní jatka s.r.o. – výroba masa a masných výrobků.
GOLDYS - reálnou cestou, s.r.o. – zakázková výroba nábytku a interiéru.
Art Beton s.r.o. – firma specializující se na výrobu betonových prvků.
Míra nezaměstnanosti v obci Mořkov je stabilní na průměrné úrovni 6,26%. V dubnu 2014 byla
míra nezaměstnanosti 6,79%. V prosinci 2014 byla míra nezaměstnanosti 7,21%.

Míra nezaměstnanosti v obci Mořkov (%)
8,00%
7,00%

7,21%

6,79%
5,90%

6,00%

6,13%

6,43%

6,49%

6,02%

5,90%

10-14

11-14

5,48%

5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
4-14

5-14

6-14

7-14

8-14

9-14

12-14

2.4.Občanská vybavenost
Z hlediska technické vybavenosti je obec Mořkov velmi dobře vybavena. Po vybudování
kanalizace má obec všechny nezbytné inženýrské sítě.
Technická vybavenost
Obec Mořkov
Pošta
PSČ
Veřejný vodovod
Kanalizace (ČOV)
Plynofikace obce
Skládka komunálních odpadů
Hasičský záchranný sbor
Sbor dobrovolných hasičů obce
Požární nádrž
Požární hydrant
Obvodní oddělení policie ČR
Detašované pracoviště policie
Městská, obecní policie*

Technická vybavenost rok
2014
1
742 72
ano
ano
ano
ne
ne
ano
ano
ano
ne
ne
ne

V obci Mořkov je jak mateřská škola, tak devítiletá základní škola. Problémem je budova staré
školy, která je ve špatném technickém stavu a potřebuje celkovou rekonstrukci.
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Školská zařízení
Školské zařízení
Mateřská škola
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.)

Počet
1
1

Sportovních zařízení je v obci Mořkov několik, mnohé jsou ovšem ve špatném stavu a vyžadují
rekonstrukci. Dále v dolní části obce chybí dětské hřiště a prostor pro venkovní sportovní vyžití
mládeže.
Sportovní zařízení
Sportovní zařízení
Koupaliště a bazény (s prov.,správ.)
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.)
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.)
Stadiony otevřené
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.)

Počet
1
1
1
1
1

Zdravotnická zařízení
Zdravotnická zařízení
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa
Ostatní samostatná zařízení

Počet
2
1
1
1

Kulturní zařízení
Kulturní zařízení
Sakrální stavba
Hřbitov
Veřejná knihovna vč. poboček
Kulturní zařízení ostatní

Počet
2
2
1
1

2.5.Tradice, společenské akce a spolková činnost
V obci Mořkov jsou různé spolky a kluby. Mezi nejvýznamnější patří tyto:
Jednota Orla Mořkov (http://www.orel-morkov.estranky.cz/)
Tělovýchovná jednota Mořkov
Oddíl kopané (http://www.tjmorkov.estranky.cz/)
Oddíl volejbalu (http://www.volejbalmorkov.wz.cz/)
Oddíl šachů
Oddíl ASPV
Oddíl KČT
Oddíl stolního tenisu
Sbor dobrovolných hasičů Mořkov (http://www.sdhmorkov.ic.cz/)
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Klub českých turistů Mořkov (http://www.kctmorkov.ic.cz/)
Kynologický klub Veřovice (http://kkverovice.websnadno.cz/)
Mateřské centrum Vláček (http://www.mcvlacek.morkov.cz/)
Jezdecký klub u Juráška (http://www.ujuraska.cz/)
Skautský oddíl Atlantida (http://oddilskautek.webnode.cz/)
Římskokatolická farnost Mořkov (http://www.farnostmorkov.estranky.cz/)
Farní sbor ČCE Hodslavice – Kazatelská stanice Mořkov
Český svaz včelařů Mořkov
Klub šikovných žen (ZŠ)
Zájmový klub agility Just fun (http://just-fun.wbs.cz/)
Možnost kulturního vyžití jsou v těchto místech:
Společenský dům
Přírodní amfiteátr na koupališti
Katolický dům - Orlovna
Areál TJ
Z akcí, kterých se účastní lidé z širokého okolí, jsou nejznámější tyto:
Plesová sezóna v obci
Pouť
Den obce
Pochod Okolo Mořkova
Vánoční koncert
Živý betlém
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2.6.Dopravní infrastruktura
Obec Mořkov se nachází v lokalitě s dobrou dojezdovou vzdáleností do několika okolních měst.
Tím je zajištěna kvalitní dostupnost zaměstnání a škol.

Silniční doprava
Příjezd do obce je po státní silnici II/483 od Hodslavic a Frenštátu p./R. V obci je rozmístěno
celkem 5 autobusových zastávek. Silnou stránkou obce je dokončený kruhový objezd v centru obce,
zpomalovací polštáře, autobusové zastávky v centru obce a zpomalovací semafor v části Nové domky.
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Cyklistická doprava
Cyklistická doprava je možná pouze okrajovou částí obce Mořkov Nové Domky. Stávající
cyklostezka z Nového Jičína do Hodslavic není napojena na centrum obce. V tom je potenciál do
budoucna – propojení s centrem a zvýšení bezpečnosti pro cyklisty.

Železniční doprava
Železniční doprava v obci Mořkov je zajišťována společností České dráhy, a.s. V obci Mořkov je
v provozu vlaková zastávka Mořkov hl. trať na železniční trati Ostrava – Frýdek Místek – Frýdlant n. O.
– Frenštát p. R. – Valašské Meziříčí – Kojetín.

2.7.Životní prostředí
Katastrální území obce Mořkov má celkovou rozlohu 1517 ha. Obec Mořkov má koeficient
ekologické stability 1, což je vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně v souladu
s dochovanými přírodními strukturami. Struktura pozemků je následující:
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Druhy pozemků rok 2013
Celková výměra pozemku (ha)
Zemědělská půda (ha)
Orná půda (ha)
Chmelnice (ha)
Vinice (ha)
Zahrady (ha)
Ovocné sady (ha)
Trvalé trávní porosty (ha)
Lesní půda (ha)
Vodní plochy (ha)
Zastavěné plochy (ha)
Ostatní plochy (ha)
Jiné plochy (ha)

výměra (ha)
1 517
549
428
0
0
46
1
74
404
9
25
84
446

V obci Mořkov je vybudována kompostárna. Pro všechny domácnosti je zajišťován pravidelný
svoz bioodpadu. Dále obec Mořkov provozovatelem Sběrného dvora. Bližší specifikace je uvedena na
webových stránkách obce Mořkov.

2.8.Řízení a hospodaření obce
Na obecním úřadě v obci Mořkov pracují zkušení a motivovaní pracovníci se zájmem aktivně
podpořit činnosti obecního úřadu. Součástí vedení obecního úřadu je Rada obce, která se pravidelně
schází každých 14 dní k řešení otázek koncepčního rozvoje, dále k řešení problémů, stížností
a nedostatků v obci. Obecní 15-ti členné zastupitelstvo je složeno ze zástupců politické strany KDUČSL a politického hnutí Nestraníci. Zastupitelstvo pravidelně dochází ke konsensu a řeší problémy
v obci věcně a společně.
Rozpočet obce je vždy stanoven jako vyrovnaný. V tabulce je zobrazen rozpočet za rok 2014
(skutečný) a rozpočtový výhled na roky 2015 - 2018.
Bilance (tis. Kč)
Rozpočtové příjmy
Rozpočtové výdaje
Financování
Součet

2014
2015
2016
2017
2018
26 465,5
28 303,0
28 134,0
28 134,0
28 134,0
-29 160,5
-30 920,0
-26 672,0
-26 546,0
-26 485,5
-2 695,0
-2 617,0
1 462,0
1 588,0
1 648,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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V roce 2014 byly hlavními zdroji příjmu obce Mořkov příjem z DPH (10 mil Kč), daň z příjmů
právnických osob (5mil Kč) a daň z příjmů fyz.osob (4,5 mil Kč). Mezi hlavní položky výdajů patřily
komunální služby a územní rozvoj (5,9 mil Kč), činnost místní správy (3,4 mil Kč), provoz ZŠ (3 mil Kč),
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (2,5 mil Kč).
Hlavní položky majetku obce ke dni 1.10.2014 v Kč byly: Stavby – inženýrské sítě (115 mil Kč),
Stavby - Budovy pro služby obyvatelstvu (58 mil Kč), Stavby – ostatní (30 mil Kč), Stavby –
komunikace a veřejné osvětlení (16 mil Kč). Samostatné hmotné movité věci a soubory - dopravní
prostředky (10 mil Kč) a Stavby - Bytové domy a byt. Jednotky (6 mil Kč).
V níže uvedené tabulce jsou zobrazeny investiční výdaje v obci Mořkov v letech 2010 – 2014:
Investice v obci Mořkov (Kč)

2010

Pozemky

188 979

Dětské hřiště

701 333

Plot stadion (severní strana)

166 500

Autobusové zastávky Mořkov střed

139 992

Budova č. p. 498

284 120

Most u č. p. 94
Pomník neznámému vojínu v Říkách
Plechový sklad - parcela u 498

2011
446 335

2012

2013

98 510

864 107

0
26 620
663 870

Pergola DPS

165 064
8 295

Odvodnění ulice Za sušárnou a U kaple

230 747

Dešťová kanalizace ulice Zahradní

942 759

Kanalizace splašková
Silniční váha

467 240

1 767 000

Dětské hřiště - revitalizace zahrady MŠ
Plot kolem SD

2014

108 699 837
450 280

MOK sil. II/483 x ul. Zahradní x ul. Horní

380 332

Semafor Nové domky

620 313

Ozvučovací technika

51 939

Posuvná brána

75 454

Šípová radlice

110 110
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SYNTÉZA
Hlavním cílem syntézy je vytvořit most mezi analytickou částí a návrhovou částí strategie rozvoje.
Na základě podrobné a problémově orientované analýzy jsou pojmenovány klíčové oblasti a k nim
spadající klady a zápory současné situace v obci Mořkov a s tím související možné příležitosti
k zlepšení nebo naopak hrozící rizika. K tomuto je použita rozšířená verze SWOT analýzy (matice).

3. SWOT matice
Současnost (vnitřní vlivy)
Silné stránky

Příležitosti
Hrozby a rizika

Budoucnost (vnější vlivy)

OBLAST
Ekonomický rozvoj a
kvalita života

Využití atraktivity obce pro
další nárůst počtu rodin
Revitalizace a zatraktivnění
centra obce
Potenciál pro rozšíření
sociálních služeb a péče
Revitalizace a zatraktivnění
sportovišť v obci

Odchod zejména mladých a
vzdělaných obyvatel z obce
do měst
Riziko nárůstu vandalství a
kriminality v souvislosti se
spolčováním osob
v nerevitalizovaných
částech obce např. hřiště)

Atraktivní poloha obce pro
bydlení a život
Dobrá podnikatelská základna
pro tvorbu zaměstnanosti a
poskytování služeb
Nárůst počtu obyvatel a počtu
rodin
Dostatečná kapacita MŠ a ZŠ,
kvalitní zázemí
Služby ve zdravotnictví: lékaři
vč. dětského, zubní lékař,
rehabilitace
Sociální služby: dům
s pečovatelskou službou
Sportovní a rekreační zázemí
(hřiště, koupaliště)
Kultura dle možností obce a
obecních spolků
Nízký výskyt vandalství a
kriminality

Slabé stránky
Nízká výměra stavebních
pozemků v majetku obce a
tím jen malá možnost
podpořit výstavbu rodinných
domů
Nevyužitý potenciál centra
obce pro hodnotné trávení
volného času např. absence
laviček, málo zeleně apod.
Nedostatečné využití
potenciálu sportovního hřiště
a potřeba jeho revitalizace

VYUŽITÍ PŘEDNOSTÍ K ROZVOJI

PŘEKONÁNÍ NEDOSTATKŮ

Stále zlepšování kvality života
občanů obce Mořkov
v oblastech bydlení,
zaměstnanosti, dostupnosti
služeb, sportovního zázemí,
kulturního vyžití a zajištění
bezpečnosti.

Podporovat udržitelnou míru
výstavby rodinných domů a
zároveň vytvářet lepší
podmínky pro trávení volného
času lokalitách obce Mořkov.

VYUŽITÍ PŘEDNOSTÍ K
ELIMINACE RIZIK

PŘEKONÁNÍ NEPŘÍZNIVÝCH
PŘEDPOKLADŮ

Motivovat zejména mladé lidi
k chuti žít v obci Mořkov a
vytvářet zde hodnoty.

Podporovat výchovu mladých
lidí při utváření životních
hodnot a motivovat je k podílu
na zlepšování kvality života
v obci Mořkov.

16

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE MOŘKOV PRO OBDOBÍ 2015 – 2020

Současnost (vnitřní vlivy)
Silné stránky

Příležitosti
Hrozby a rizika

Budoucnost (vnější vlivy)

OBLAST
Infrastruktura a
životní prostředí

Zvýšení bezpečnosti na
místních komunikacích
vhodným umístěním
silničních retardérů a do
asfaltování zbývajících ulic
Bezpečné bezmotorové
spojení s částí Nové domky
a napojení obce na
cyklostezku vč. vybudování
osvětlení
Vybudování nového
informačního značení v obci
Pokračování v revitalizaci
budov v majetku obce a
jejich snížení energetické
náročnosti
Aktualizace zmapování
potřebné kapacity
kontejnerů v jednotlivých
částech obce dle sezony

Zvýšení nehodovosti a
úrazů při nedodržovaní
povolené rychlosti v obci
Škody na majetku a zdraví
při výskytu bleskových
povodní

Atraktivní poloha obce z
hlediska dopravního spojení
s okolními městy
Nově vybudované asfaltové
místní komunikace v téměř
celé obci a tím výrazné snížení
prašnosti
Pravidelná údržba místních
komunikací tj. zimní údržba,
jarní čištění a sečení břehů
apod.
Vybudována cyklostezka do
Nového Jičína
Vybudována technická
infrastruktura (vodovod,
plynofikace, kanalizace)
Relativně čisté životní
prostředí v podhůří Beskyd
Relativně dobrá poloha
z hlediska povodňových rizik
Fungující systém hlavního
třídění, odvozu a likvidace
odpadu vč. sběrného dvoru
Postupné snižování
energetické náročnosti budov
v majetku obce tj. revitalizace
ZŠ

Slabé stránky
Zneužívání kvalitních místních
komunikací k rychlé jízdě
(mnohdy i pod vlivem
alkoholu) motorovými vozidly
některými občany a tím
zvyšování rizika nehod
Dlouhodobé parkování
osobních aut na místních
komunikacích a omezené
možnosti obce toto změnit
Absence bezpečného spojení
s částí Nové domky pro pěší a
bezmotorovou dopravu
Bezpečné pěší spojení středu
obce s ulicí Horní a Nádražní
Nedostatečná kapacita
odvodnění v některých
částech obce

VYUŽITÍ PŘEDNOSTÍ K ROZVOJI

PŘEKONÁNÍ NEDOSTATKŮ

Stále zlepšování a udržení
kvalitního stavu místních
komunikací, technické
infastruktury a životního
prostředí v obci Mořkov pro
bezpečný pohyb po obci
v čistém prostředí.

Zajištění potřebných investic
do bezpečnosti na místních
komunikacích,
plnohodnotného propojení
středu obce s částí Nové
domky a horní částí a zvýšení
kapacity odvodnění některých
částí obce Mořkov.

VYUŽITÍ PŘEDNOSTÍ K
ELIMINACE RIZIK

PŘEKONÁNÍ NEPŘÍZNIVÝCH
PŘEDPOKLADŮ

I při relativně nízké
nehodovosti a úrazech na
místních komunikacích a
zároveň nízkém výskytu
povodní, provádět informační
osvětu k eliminaci rizik.

Snaha o předcházení možného
ohrožení, prevence a nutné
restrikce.
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Současnost (vnitřní vlivy)
Silné stránky

Příležitosti
Hrozby a rizika

Budoucnost (vnější vlivy)

OBLAST
Správa obce

Monitoring dotační
příležitostí k získávání
finančních zdrojů ze SR a
fondů EU
Zlepšení informovanosti
občanů, medializace a
propagace činnosti obce
Zlepšení zázemí pro
komunální služby

Nezískání dotačních
prostředků pro plánované
investice
Nenaplnění plánovaných
daňových příjmů
Snižující se příspěvky na
samosprávu při nárůstu
požadované agendy

Zkušené vedení obce
s výraznou podporou
v zastupitelstvu a kontakty na
krajské a státní úrovni při
získávání dotačních
investičních zdrojů
Znalost místních problémů
I přes výrazné investiční
náklady v minulém období
zachování udržitelného
zadlužení obce
Rozpočtový výhled
předpokládající vyrovnané
hospodaření
Zkušení pracovníci na obecním
úřadu
Dobře fungující komunální
služby
Aktivní podpora školství,
občanské osvěty, sportu,
zdravotnictví, sociálních služeb
a kultury v obci
Otevřená komunikace
s veřejností a pravidelná
informovanost občanů o dění
v obci
Obec Mořkov získala certifikát
Důvěryhodná firma od roku
2015

Slabé stránky

Nepřehledné a ne vždy
aktualizované internetové
stránky

Absence bezbariérového
vstupu do kulturního domu a
na obecní úřad

VYUŽITÍ PŘEDNOSTÍ K ROZVOJI

PŘEKONÁNÍ NEDOSTATKŮ

Stabilně fungující obec Mořkov
s vyrovnaným hospodařením,
rovnoměrně rozloženou
dluhovou službou, schopna
efektivně využívat dotační
zdroje a náležitě se umět
propagovat.

Efektivně využívat příjmy
rozpočtu obce, adekvátně a
přehledně o jejich užití a
celkové činnosti obce Mořkov
informovat.

VYUŽITÍ PŘEDNOSTÍ K
ELIMINACE RIZIK
Využití zkušeností a kontaktů
k zajištění finančních
prostředků pro provoz a
investice obce Mořkov a
v případě nepříznivého vývoje
adekvátně aktualizovat
rozpočtový výhled a investiční
plán.

PŘEKONÁNÍ NEPŘÍZNIVÝCH
PŘEDPOKLADŮ

Udržet běžný chod obce
Mořkov a s tím související
poskytované služby.
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STRATEGIE ROZVOJE
Na základě situační analýzy a během formulace SWOT matice byly identifikovány tři strategické
oblasti, jejichž řešení je klíčové pro další rozvoj obce Mořkov.
Strategické oblasti:
1. Ekonomický rozvoj a kvalita života
2. Infrastruktura a životní prostředí
3. Správa obce
K těmto oblastem jsou vytvořeny prioritní osy a na ně navázány konkrétní projektové záměry.
Z diskuze s vedením obce o celkovém rozsahu strategického plánu vyplynula shoda v pojmenování
strategické vize. Strategická vize představuje požadovaný budoucí stav, kterého by mělo být
naplňováním Strategického plánu rozvoje obce Mořkov dosaženo.

4. Vize obce Mořkov
„OBEC PRO VŠECHNY GENERACE“
Mořkov příjemné místo pro život s kvalitní občanskou vybaveností, čistým životním
prostředím v podhůří Beskyd a hospodárnou správou obce zajišťující prosperitu.

5. Strategické oblasti a priority pro období 2015 – 2020
Struktura strategických oblastí a prioritních os obce Mořkov

EKONOMICKÝ ROZVOJ A

INFRASTRUKTURA A

KVALITA ŽIVOTA

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE A BYDLENÍ

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

ŠKOLSTVÍ, SPORT A KULTURA

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A
ZDRAVOTNICTVÍ

SPRÁVA OBCE

FINANCE, INVESTICE A MAJETEK

INTERNÍ PROCESY A
KOMUNIKACE

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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5.1.Ekonomický rozvoj a kvalita života
Prioritní osa

Rozvoj obce a bydlení

Školství, sport a kultura

Sociální služby a zdravotnictví

Prioritní cíle
Zpříjemnit lidem místo pro život, pobyt a práci a nadále
zvelebovat střed obce i jednotlivé části.
Nabídnout občanům Mořkova klidné prostředí pro moderní
a kvalitní bydlení.
Udržet a rozvíjet školská zařízení s kvalitní technickou úrovní
budov a vnitřního vybavení poskytující různorodé způsoby
vzdělávání.
Vybudovat a udržovat moderní zázemí pro sport a další
volnočasové aktivity.
Podporovat pořádání různorodých kulturních akcí pro občany
a návštěvníky obce.
Zajistit odpovídající standard sociálních a zdravotnických
služeb se systematickým plánováním péče.

5.2.Infrastruktura a životní prostředí
Prioritní osa

Prioritní cíle

Dopravní infrastruktura

Udržovat kvalitní místní dopravní infrastrukturu, zajistit
bezpečnost dopravy a pohybu v obci pro motorovou
a bezmotorovou dopravu.

Technická infrastruktura

Zajistit pro obyvatelé Mořkova veškeré potřebné služby
technické infrastruktury v požadované kvalitě.

Životní prostředí

Trvale zlepšovat životní prostředí v obci Mořkov, snižovat
energetickou náročnost objektů, omezovat rizika povodní
a podporovat ekologickou osvětu v oblasti ochrany životního
prostředí.

5.3.Správa obce
Prioritní osa

Prioritní cíle

Finance, investice a majetek

Dlouhodobě vyrovnaně hospodařit s přiměřenou úrovní
zadlužeností a likviditou umožňující realizaci investic a správu
majetku.

Interní procesy a komunikace

Otevřeně a srozumitelně komunikovat s veřejností a vstřícně
poskytovat profesionální služby obecního úřadu.
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6. Implementace strategického plánu a tzv. projektový inkubátor
Implementací neboli promítnutím strategie a jednotlivých prioritních cílů do praxe je
zpracovaný a průběžně aktualizovaný tzv. „projektový inkubátor“, který obsahuje konkrétní
projektové záměry dle strategických oblastí, prioritních cílů, předpokládané časové realizace, výše
nákladů, financování a fáze rozpracovanosti.
Tento projektový inkubátor je tzv. „živý dokument“ a je nedílnou součástí Strategického plánu
rozvoje obce Mořkov pro období 2015 – 2020 jako průběžně aktualizovaná příloha č. 1.
Pro udržení reálnosti plnění prioritních cílů strategického plánu je zároveň důležité
aktualizovat i další části dokumentu.
Aktualizace Strategického plánu rozvoje obce Mořkov pro období 2015 - 2020
Dílčí část dokumentu
Situační analýza

SWOT matice

Strategie rozvoje

Projektový inkubátor

Termín (interval)
aktualizace
2020

(ročně)

Zpracování
Součástí nového strategického dokumentu obce na další
období.
Posouzení a vyhodnocení jednotlivých bodů ve SWOT
matici a jejich aktualizace.

2020

Součástí nového strategického dokumentu obce na další
období. V nezbytném případě aktualizace dříve.

(ročně)

Čtvrtletní vyhodnocení plnění plánu přípravy a realizace
projektů. Doplnění nových projektových záměrů nebo
naopak odstranění plánovaných projektových záměrů co
z odůvodněných příčin nebudou realizovány.

Formální stránka procesu průběžné aktualizace SWOT matice a projektového inkubátoru je
na rozhodnutí vedení obce Mořkov.
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Seznam příloh
Příloha č. 1: Projektový inkubátor
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