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ÚVOD
Strategický plán rozvoje obce Rapotín 2020–2025 (SPRO) je základním plánovacím dokumentem
obce zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce.
Formuluje představy o budoucnosti obce a navrhuje způsoby, jak těchto představ dosáhnout.
Slouží zejména jako manuál pro řízení rozvojových činností obce (při rozhodování zastupitelstva,
při přípravě projektů, při tvorbě rozpočtů). Slouží i jako informační materiál pro občany
a subjekty působící v obci. Strategický rozvojový plán zvyšuje připravenost obce k podání žádostí
o dotační podporu a zvyšuje šance získat vnější finanční prostředky.
Hlavní motivací k vytvoření Strategického plánu rozvoje obce Rapotín v roce 2013 bylo sestavení
koncepčního dokumentu, který pomůže koordinovaně řídit rozvoj v obci stanovený na základě
zjištění aktuální situace v obci, názorů občanů a diskuze hlavních aktérů obce. V dokumentu byly
formulovány představy o budoucnosti obce a navrženy aktivity, které měly pomoci dosáhnout
kýženého stavu. Dokument umožnil komplexní přístup k řešení problémů a podporoval efektivní
využívání finančních a personálních kapacit obce i jejího celkového potenciálu.
V roce 2019 byla zpracována nová verze Strategického plánu rozvoje obce, která hodnotí
naplňování předchozího plánu a navrhuje nové aktivity pro naplnění stanovené vize. Strategický
plán rozvoje obce, respektive jeho aktualizace je zpracována na roky 2020–2025, tj. na šest let.
Realizací SPRO by mělo dojít k přiblížení se stavu, který byl ve vizi formulován v roce 2013.
Program rozvoje obce je tvořen třemi částmi – zhodnocením naplňování SPRO 2014–2020,
analytickou částí (charakteristika obce, SWOT analýza, vyhodnocení dotazníkového šetření
s obyvateli) a návrhovou částí (opatření a aktivity, podpora realizace).
Tvorba SPRO byla projednána dne 2. 10. 2019 se starostou obce. Následně byli o tvorbě SPRO
informováni obyvatelé obce, kteří měli zároveň mezi 10. 10. a 25. 10. 2019 možnost vyplnit on-line
nebo v papírové verzi dotazník, který zjišťoval jejich spokojenost s různými aspekty života v obci.
Šetření se zúčastnilo 167 osob. První pracovní verze SPRO byla představena zastupitelům dne
11. 11. 2019. Následně bylo realizováno dotazníkové šetření se zástupci spolků. Dotazník vyplnilo
11 spolků. 25. 11. proběhlo setkání s vedením obce a jeho zaměstnanci, kde byly řešeny připomínky
k SPRO.
Dokument byl schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne 10. 12. 2019.

Program rozvoje je zpracováván dle „Metodiky tvorby programu rozvoje obce“ doporučené
Ministerstvem pro místní rozvoj.
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A. ZHODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ STATEGICKÉHO PLÁNU
ROZVOJE OBCE 2015–2022
Zhodnocení naplňování Strategického plánu rozvoje obce Rapotín 2014–2020 je doporučenou
aktivitou v podpoře realizace Strategického plánu rozvoje obce Rapotín 2014–2020 (dále jen
SPRO). Od vytvoření SPRO 2014–2020 toto hodnocení nebylo provedeno a nyní je překládáno
jako součást nového SPRO 2020–2025.
Níže uvedené vyhodnocení proběhlo vytvořením přehledu o realizovaných (zcela nebo částečně)
nebo nerealizovaných aktivitách. Na základě hodnocení jsou v návrhové části SPRO 2020–2025
plánované aktivity aktualizovány.
Plnění aktivit SPRO Rapotín 2014–2020 zobrazuje následující graf.

Počet aktivit

Zhodnocení naplňování Strategického plánu rozvoje obce 2014–2020
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Plnění konkrétních aktivit SPRO 2014–2020 ke konci října 2019 je uvedeno v níže uvedených
tabulkách. Rozlišeny jsou čtyři hlavní kategorie: splněno – plněno průběžně – v realizaci –
nesplněno. V tabulkách je uveden i komentář, jak bude s aktivitou naloženo v rámci aktualizace
SPRO 2020–2025.
Problémový okruh 01 Územní rozvoj a infrastruktura
A01.1 Oprava místních komunikací (dle plánu investic).
A01.2 Rozvoj cyklostezky (další etapy).
A01.3 Oprava kostela.
A01.4 Rekonstrukce náměstí Svobody, vytvoření klidové zóny v centra
obce.
A01.5 Rozšiřování veřejného osvětlení do dalších částí obce.
A01.6 Rozšiřování přechodů pro chodce v nejhustěji zabydlených
částech obce.
A01.7 Rekonstrukce a obnova technického zařízení bytových domů.
A01.8 Pravidelná aktualizace územního plánu obce.
A01.9 Rekonstrukce č.p. 533.
A01.10 Rekonstrukce č.p. 613.
A01.11 Rozšíření inženýrských sítí do dalších částí obce.
A01.12 Podpora rozvoje aktivit k zpřístupnění ploch k bydlení v
lokalitě na Střelnici.
A01.13 Rozhledna na Bukovém kopci.
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Plnění  plán do 2020–2025
Plněno průběžně  zůstává
Plněno průběžně  zůstává
V realizaci  zůstává
Splněno  vyřadit
Plněno průběžně 
aktualizace formulace
Splněno  zůstává
Plněno průběžně  zůstává
Plněno průběžně  zůstává
Splněno  vyřadit
Splněno  vyřadit
Plněno průběžně  zůstává
V realizaci  aktualizace
formulace
Splněno  vyřadit

Strategický plán rozvoje obce Rapotín 2020–2025

Problémový okruh 02 Rozmanitý občanský život a služby v obci
A02.1 Bezpečnost oblasti.
A02.2 Dostavba sportovního areálu TJ Rapotín.
A02.3 Rekonstrukce stávající budovy OÚ – vytvoření zázemí pro služby
a spolkovou činnost v obci.
A02.4 Rekonstrukce a úprava hřbitova a nejbližšího okolí.
A02.5 Podpora marketingu cestovního ruchu a KKC.
A02.6 Podpora zájmové činnosti mládeže.
A02.7 Podpora realizace rozvojových projektů zaměřené na praktické
dovednosti žáků.
A02.8 Podpora aktivit pro seniory (zdravé a aktivní stárnutí).
A02.9 Rozšíření možností bytů pro seniory (bezbariérovost, možnost
objednání pečovatelské služby).
A02.10 Spolupracovat s poskytovateli na rozšíření možností nabídky
zdravotních služeb.
A02.11 Podpora celoživotního vzdělávání občanů.
A02.12 Rozvíjení aktivit KKC Rapotín (využití potenciálu budovy).
A02.13 Realizovat opravy drobných kulturních památek pro zachování
kulturního dědictví.
A02.14 Podpora a rozvoj provozovaného mateřského centra.
Problémový okruh 03 Podpora podnikání
A03.1 Podpora obnovy stávajících nevyužívaných průmyslových
areálů.
A03.2 Podpora drobného podnikání.
A03.3 Podpora (přilákání) nových služeb pro občany obce (lékárna,
bankomat).
A03.4 Podporovat zaměstnanost místních obyvatel.
Problémový okruh 04 Životní prostředí
A04.1 Protipovodňové opatření na řece Desné.
A04.2 Vybudování kotelny na obnovitelné zdroje energie.
A04.3 Eliminace zdrojů znečištění ovzduší v obci.
A04.4 Zeleň v intravilánu obce.
A04.5 Prvky zeleně v extravilánu obce.
A04.6 Vybudování podzemních kontejnerů na třídění odpadu.
A04.7 Podporovat aktivity k naplňování plánu odpadového
hospodaření.
Problémový okruh 05 Veřejná správa a hospodaření
A05.1 Zajistit přátelské prostředí pro řešení problémů občanů.
A05.2 Hospodaření obce a aktivní dotační politika.
A05.3 Podpora mezilidských vztahů.
A05.4 Podpora marketingu obce a regionu.
A05.5 Rozvoj spolupráce s okolními obcemi.
A05.6 Vytváření zásobníků projektů a investic.
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Splněno  zůstává
Splněno  aktualizace
formulace
Nesplněno z důvodu změny
potřeby  vyřadit
V realizaci  aktualizace
formulace
Plněno průběžně  zůstává
Plněno průběžně  zůstává
Plněno průběžně  zůstává
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Splněno  aktualizace
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Plněno průběžně  zůstává
Plněno průběžně  zůstává
Splněno  vyřadit
Plněno průběžně  zůstává
Plněno průběžně  zůstává
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Plněno průběžně  zůstává
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B. ANALYTICKÁ ČÁST
B.1 CHARAKTERISTIKA OBCE
ÚZEMÍ
Poloha
Osm kilometrů dlouhá obec Rapotín leží na severní Moravě, v údolí řeky Desné, severovýchodně
od okresního města Šumperk. Na severu je lemována pohořím Jeseníky, na východní straně ji od
obce Vikýřovice a Petrova nad Desnou odděluje řeka Desná a na západní straně kopcovitý terén
Hanušovické vrchoviny s kopci Městské skály s nadmořskou výškou 675 m n. m. a Bukový kopec
s nadmořskou výškou 641 m n. m.
Údolí řeky Desné je po staletí vstupní branou Hrubého Jeseníku, lze zde spatřit architektonické
skvosty lidové architektury, přírodní zajímavosti i sídla bohatých šlechtických rodů. Sportovní
areály nabízí milovníkům pohybu v letním nebo zimním období velké množství nejrůznějších
aktivit.
Z celkové katastrální plochy obce (1 403,6 ha) zabírá 49,61 % zemědělská půda, z toho 72,6 %
orná půda. Lesní půdy se vyskytují na 34,2 % katastrální plochy, ostatní plochy 25,5 % plochy
katastru. Ostatní způsoby využití půdy katastru obce zabírají pouze malou část z celkové plochy
obce (zahrady, ovocné sady, zastavěné plochy, vodní plochy), chmelnice, vinice, louky se však
v obci nevyskytují vůbec.

Obr. 1: Centrum obce Rapotín
Foto: OÚ Rapotín
Historické souvislosti
První písemné zmínky o existenci obce Rapotín se datují k roku 1391. Rapotín založili němečtí
kolonisté v průběhu 13. století. Obec tehdy patřila do kraje Šumperka a Branenska pod správou
zeměpánů, kteří jednotlivé obce dávali do zástavy různým šlechtickým rodům. Mezi vlastníky
tehdejší obce Rapotín patřili postupně Čeněk z Lipé, Eberhard z Kunštátu, Beneš z Valdštejna,
Bernard z Cimburku, Jan Tunkl ze Zábřeha a nakonec Jan starší ze Žerotína.
Ve druhé polovině 17. století zasáhly život obce i obyvatel celého údolí Desné procesy
s čarodějnicemi. Inkviziční soud na zámku ve Velkých Losinách odsoudil za řízení Františka
Bobliga k trestu smrti upálením 56 lidí. Mezi nimi bylo sedm žen z Rapotína, jejichž upálení
připomínají historický sloup z roku 1678 a památník u místního kostela Nanebevzetí Panny Marie
z roku 2003.
Stará cesta procházející od nepaměti středem obce přestala být postupně hlavní dopravní tepnou
údolí Desné. V roce 1839 začali stavět podnikatelé Kleinové z Loučné nad Desnou silnici Jablonné
– Opava, která byla tehdy vedena mimo obec. K ní se začala realizovat další výstavba Rapotína.
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V období průmyslového rozmachu okolních obcí nezaostával ani Rapotín. V horní části obce
vznikly sklárny, které sem byly roku 1829 přeloženy z Andělských Žlebů. Provoz sklárny však brzy
ustal. Teprve za nového majitele Josefa Schreibera se výroba pozvedla. Majitel a obchodník
Schreiber pozval do sklárny odborníky z Čech, a tím mimo jiné položil základ české menšině v obci.
V roce 1848 se místní rodák Hans Kudlich stal nejmladším poslancem říšského sněmu a v témže
roce vystoupil s požadavkem na zrušení roboty, ke kterému došlo v roce 1848. V roce 1870 byl
postaven kostel Nanebevzetí Panny Marie, škola u skláren v roce 1872, obecní dům v roce 1880,
hřbitov v roce 1900 a fara v roce 1896.
Po druhé světové válce bylo většinové německé obyvatelstvo vysídleno, díky poloze v blízkosti
okresního města a místní sklárně nabízející možnost pracovních příležitostí byl Rapotín následně
poměrně rychle dosídlen českým obyvatelstvem. V roce 1948 byla obec administrativně spojena
se Šumperkem, ale pro četné námitky občanů byl od roku 1951 opět samostatnou obcí. V roce
1976 byly k obci administrativně připojeny Rejchartice. Po roce 1980 byly obce Rapotín
a Rejchartice i přes protesty občanů připojeny k Šumperku. K 1. lednu 1990 proběhlo oddělení
Rapotína i Rejchartic od Šumperka.
V červenci 1997 obec zasáhla rozsáhlá povodeň, která výrazným způsobem ovlivnila krajinný ráz
celého údolí Desné a napáchala v obci značné materiální škody.

OBYVATELSTVO
Demografická situace
K 31. 12. 2018 žilo v obci Rapotín celkem 3 252 obyvatel. Od roku 1991 do roku 2008 počet
obyvatel Rapotína postupně rostl, a to zejména díky migračnímu přírůstku. Od roku 2008 po
současnost se počet obyvatel stabilizoval na pomyslné hranici okolo 3 200 obyvatel.

Počet obyvatel k 31.12.
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Obr. 2: Vývoj počtu obyvatel obce Rapotín v letech 1991–2018
Zdroj: ČSÚ, 2018, zpracování GaREP

Ze srovnání vývoje počtu obyvatel Rapotína s průměrem za Olomoucký kraj a Českou republiku
lze vidět ve všech sledovaných letech výraznější nárůst u Rapotína.
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Obr. 3: Srovnání vývoje počtu obyvatel v obci Rapotín s Olomouckým krajem a ČR v období let
2001 až 2018 (v %)
Zdroj: ČSÚ, 2018, zpracování GaREP

Demografická situace je z obecného hlediska ovlivňována dvěma základními faktory, a to
přirozeným pohybem a migrací obyvatelstva. V případě přirozeného pohybu hraje zásadní roli
sledování porodnosti a úmrtnosti. Migrace, tedy přistěhování a vystěhování obyvatel, představuje
nejvýznamnější formu prostorové mobility obyvatelstva.
Ve všech sledovaných letech byl zaznamenán celkový přírůstek obyvatel kromě let 2009, 2010,
2012, 2014 a 2018, kdy byla důvodem úbytku obyvatel migrace. Naopak největší celkové
přírůstky, zapříčiněné rovněž migrací, byly zaznamenány v roce 2014, kdy celkový přírůstek činil
92 obyvatel, a v roce 2013, kdy činil celkový přírůstek 75 obyvatel.
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Obr. 4: Přirozený, migrační a celkový přírůstek pro obec Rapotín v období let 2001–2018
Zdroj: ČSÚ, 2018, zpracování GaREP

V roce 2018 byl průměrný věk obyvatel obce 41,7 let, v souladu s růstem počtu obyvatel průměrný
věk v obci vzrostl.
Průměrně se v letech 2001 až 2018 v Rapotíně ročně narodilo 33 dětí. Výkyvy v jednotlivých letech
jsou poměrně výrazné od 21 dětí v roce 2002 až po 48 dětí v roce 2007. Počet zemřelých
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v jednotlivých letech daného období vykazuje výraznější rozdíly, a i celkově se jedná o vyšší
hodnoty.
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Obr. 5: Počet živě narozených a zemřelých v obci Rapotín v letech 2001–2018
Zdroj: ČSÚ, 2018, zpracování GaREP

V rámci migrace je situace v obci Rapotín velmi proměnlivá. Do roku 2008 byl počet
přistěhovalých vůči vystěhovalým vyšší, ale od roku 2008 dochází k destabilizaci tohoto trendu
a počet přistěhovalých vůči vystěhovaným výrazně kolísá.
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Obr. 6: Počet přistěhovalých a vystěhovalých v obci Rapotín v letech 2001–2018
Zdroj: ČSÚ, 2018, zpracování GaREP

Podíl nejmladší věkové skupiny obyvatel (0–14 let) na celkovém počtu obyvatel do roku 2008 měl
vrůstající trend (s malými odchylkami v letech 2005 a 2006), ale od roku 2008 v podstatě klesá až
do současnosti. Podíl produktivní složky obyvatel (15–64 let) postupně ve sledovaných letech
mírně klesá, a to především na úkor nárůstu obyvatelstva staršího 65+. V současnosti se
do produktivní složky řadí 64 % obyvatel Rapotína, což je srovnatelné s průměrem za Olomoucký
kraj i Českou republiku.
Negativní vývoj věkové struktury obyvatelstva obce Rapotín dokresluje situace ve věkové skupině
nad 65 let věku. V letech 2002, 2003 se situace sice jevila pozitivně – ve věkové skupině nad 65 let
bylo 10 % obyvatel obce. Poté postupně dochází ke zvyšování procentuálního zastoupení věkové
skupiny nad 65 let na celkovém počtu obyvatel obce až na současných 19 %. Tento trend postihuje
nejen Rapotín, ale i Olomoucký kraj.
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Obr. 7: Srovnání věkových skupin obyvatel obce Rapotín s Olomouckým krajem a Českou
republikou v roce 2018
Zdroj: ČSÚ, 2018, zpracování GaREP

Index stáří vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel ve věku nad 65 let na 100 obyvatel do 14 let.
V obci Rapotín vzrostl index stáří poměrně výrazně, a to z hodnoty 59,3 v roce 2002 na 113,6
v roce 2018. Problematiku stárnutí populace obce lze považovat za významnou hlavně z hlediska
služeb, které je třeba občanům nabízet.
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Obr. 8: Věková pyramida v obci Rapotín k 31. 12. 2018
Zdroj: ČSÚ, 2018, zpracování GaREP

Vzdělanostní struktura obyvatel Rapotína vykazuje jednoznačně pozitivní trend. Mezi lety 2001
a 2011, kdy proběhlo poslední Sčítání lidu, domů a bytů, se zvýšil počet i podíl obyvatelstva
s vysokoškolským vzděláním, nástavbou a vyšším odborným vzděláním. Pozitivní je také snížení
podílu osob se základním vzděláním (včetně neukončeného) a podílu středoškolsky vzdělaných
osob včetně vyučených (bez maturity) na celkovém počtu obyvatel obce. V porovnání podílu osob
se základním vzděláním v obci v roce 2011 s průměrem za Olomoucký kraj i ČR lze vidět, že je
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situace v obci totožná. V roce 2011 se nejvíce liší situace u vysokoškolsky vzdělaných osob
Rapotína a průměru ČR.
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Obr. 9: Srovnání vzdělanostní struktury obyvatelstva obce Rapotín s Olomouckým krajem
a Českou republikou (2001 a 2011)
Zdroj: SLDB, 2001, 2011, zpracování GaREP

Sociální situace
Sociální situace v Rapotíně je stabilizovaná. Základní problematické sociální situace jsou řešeny
v rámci obecního úřadu, případně spolků působících v Rapotíně. Úspěšně probíhá integrace
handicapovaných dětí v rámci ZŠ. V obci se nenachází žádná sociálně vyloučená lokalita.
Dle údajů SLDB 2011 je 73,8 % obyvatel Rapotína české a moravské národnosti. 20,9 % obyvatel
svojí národnost neuvedlo a zbylá část 5,3 % je roztříštěna mezi několik národnostních menšin,
z nichž za zmínku, co do velikosti stojí pouze slovenská (0,9 %).
Spolková činnost
V Rapotíně působí 17 zájmových sdružení a 9 organizačních jednotek zájmových sdružení.
Spolkovou činnost tedy realizuje celkem 26 neziskových organizací, což je nejvyšší hodnota ze
všech obcí Olomouckého kraje. Tyto organizace svým působením spojují obyvatele obce a činí
život v ní pestřejší nejen pro své členy, ale také pro ostatní obyvatele obce. Spolky z hlediska
rozvoje obce působí hlavně v kulturní, společenské a sportovní oblasti. Významná je též práce
s mládeží v rámci spolkové činnosti. V obci vyvíjí svou činnost např. následující neziskové
organizace:
Sbor dobrovolných hasičů Rapotín – členové sboru dobrovolných hasičů se účastní nejen soutěží
v požárním sportu, ale především zajišťují bezpečnost v obci (jezdí hasit požáry, odstraňují škody
při živelných katastrofách apod.). Ve sboru je 50 členů, dětí (24) i dospělých (26). Sbor
dobrovolných hasičů se také podílí na kulturních a sportovních akcí obce, mezi nejvýznamnější
patří tradiční pochovávání basy.
TJ Jiskra Rapotín – sportovní klub, který v současné době sdružuje zájemce v oddílech kopané,
volejbalu, cvičení pro ženy a taneční oddíl. Klub zajištuje sport a stará se o sportoviště v Rapotíně.
Rybáři Rapotín – zaměření rybářského spolku je evidentní. Jedná se o činný spolek, který pořádá
celou řadu akcí, např. rybářské závody (i pro děti), rybářský kroužek, prodej rybích specialit,
starost o rybníky a vodní toky v katastru obce apod.
Cyklistický klub Buldoci – zaměření klubu je orientované na pořádání cyklistických závodů
a popularizaci cyklistického sportu v Rapotíně.
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Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Rapotín – ZO ČZS Rapotín vznikla v roce 1961
a v současné době má 47 členů. Většina členů organizace je z Rapotína a jejich zaměření je rozličné,
věnují se ovocnářství, pěstování zeleniny, okrasných dřevin a květin, které se pěstují téměř na
všech zahrádkách. Pro své členy i pro veřejnost pořádá organizace zájezdy a společenské akce.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Rapotín – Losinka – vznikla v roce 1993,
Losinka patří pod Územní sdružení Šumperk – Jeseník, aktuálně má 61 členů.
Základní organizace Českého chovatelského svazu Rapotín – ZO ČCHS Rapotín vznikla v roce 1947
a v současné době má 29 členů. Pro své členy i pro veřejnost pořádá společenské akce.
Včelaři Rapotín – zájmový kroužek, který vznikl v roce 2008. V současné době má 11 členů. Včelaři
pořádají besedy se školáky a prodávají místním občanům med.
Myslivecké sdružení Buková – myslivecké sdružení se stará o místní lesy, provádí zajišťování
krmení pro zvěř a stavbu veškerých mysliveckých zařízení.
Klub seniorů – klub seniorů se stará o využití volného času pro seniory v obci. Pořádá různé hry
a soutěže a zajištuje tematické přednášky týkající se různých oblastí, především zdravotnictví.
Taneční skupina Marly – spolek žen, který má za cíl podporovat, rozvíjet a propagovat tanec
z různých koutů světa a představovat jej široké veřejnosti. Členky vystupují na různých
kulturních, historických či společenských akcích s vlastními choreografiemi inspirovanými
například Egyptem, Indií, Persií, Kambodžou, Havají či Ruskem.
Římskokatolická farnost Rapotín – hlavní činností farnosti jsou náboženské a církevní obřady
(mše svaté, svatby, pohřby, křty). Do farnosti mimo obce Rapotín patří obce Vikýřovice, Petrov
nad Desnou a Rejchartice. V současné době je farnost spravována kněžími ze Šumperka.
Sportovní klub Miacis – klub vznikl v roce 2007, kdy začali členové objevovat psí sport jménem
agilita. Již v roce 2008 ve spolupráci s olomouckým klubem Kirican uspořádali první oficiální
závody. Skupina nadšenců se v roce 2010 změnila v zakládající členy občanského sdružení Miacis.
V roce 2011 založili tradici každoročních závodů Miacis Cup.
ZEVL team – skupina mladých lidí, kteří provozují a organizují pro sebe sama a pro mládež
sportovní aktivity všeho druhu (např. uspořádání vlastních závodů ZEVL NIGHT RIDE, nebo akce
ve spolupráci s obcí Rapotín, které je více přibližuje veřejnosti). Členové se účastní závodů
ve sjezdu horských kol, XC a Enduro. Dále spolupracují s lokálními firmami pro zajištění trvalého
růstu teamu a jeho členů.
Bližší informace o spolcích a jejich potřeby byly uvedeny v rámci dotazníkového šetření, jehož
výsledky jsou uvedeny v kap. B.2.

HOSPODÁŘSTVÍ
Ekonomická situace
Podle Veřejné databáze ČSÚ bylo k 31. 12. 2018 registrováno v Rapotíně celkem 671
ekonomických subjektů, pouze u 330 subjektů (tj. 49,2 %) však byla zjištěna ekonomická aktivita.
Tab. 1: Podnikatelské subjekty v Rapotíně podle převažující činnosti k 31. 12. 2018
Odvětví ekonomické činnosti
Počet podniků se zjištěnou aktivitou
Podíl (%)
Zemědělství, lesnictví a rybářství
22
6,7
Průmysl a stavebnictví
115
34,8
Průmysl
62
18,8
Stavebnictví
53
16,1
Služby
184
55,8
15

Strategický plán rozvoje obce Rapotín 2020–2025

Odvětví ekonomické činnosti
Počet podniků se zjištěnou aktivitou
Velkoobchod a maloobchod
58
Doprava a skladování
7
Ubytování, stravování a pohostinství
22
Informační a komunikační činnosti
1
Peněžnictví a pojišťovnictví
5
Činnosti v oblasti nemovitostí
5
Profesní, vědecké a technické činnosti
40
Administrativní a podpůrné činnosti
2
Veřejná správa a obrana
3
Vzdělávání
4
Zdravotní a sociální péče
2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
5
Ostatní činnosti
30
Nezjištěno
9
Celkem
330

Podíl (%)
17,6
2,1
6,7
0,3
1,5
1,5
12,1
0,6
0,9
1,2
0,6
1,5
9,1
2,7
100,0

Zdroj: ČSÚ (2019): Veřejná databáze

V prvním sektoru ekonomiky (tj. zemědělství, lesnictví a rybářství) působilo na konci roku 2018
celkem 22 subjektů se zjištěnou aktivitou, tedy 6,7 %. Ve druhém sektoru (tj. průmysl
a stavebnictví) působilo 115 subjektů, tedy 34,8 %. A ve třetím sektoru (služby) to bylo 184
subjektů, tedy 55,8 %. V rámci sektoru služeb se nejčastěji jednalo o subjekty z odvětví
velkoobchodu a maloobchodu (17,6 %), profesní, vědecké a technické činnosti (12,1 %) a ostatní
činnosti (9,1 %).
V případě zaměstnaného obyvatelstva bydlícího v Rapotíně je struktura mírně odlišná, protože
ekonomické subjekty jsou různě velké co do počtu zaměstnanců a svou roli hraje také dojížďka za
prací, kdy mnozí obyvatelé Rapotína přímo v obci nepracují a naopak někteří obyvatelé jiných obcí
do Rapotína za prací přijíždějí. Podle sčítání lidu z roku 2011 bylo zaměstnáno v zemědělství,
lesnictví a rybolovu 2,2 % obyvatel, v průmyslu a stavebnictví 44,1 % a ve službách 53,7 %
obyvatel. V rámci sektoru služeb dominovala odvětví velkoobchod a maloobchod (12,0 %),
zdravotní a sociální péče (7,4 %) a vzdělávání (6,0 %). Oproti průměru Olomouckého kraje a ČR
se jedná o nižší podíly u zemědělství, lesnictví a rybolovu (kraj 3,8 % a ČR 3,1 %), vyšší podíly
u průmyslu a služeb (kraj 38,8 % a ČR 36,2 %) a nižší podíly u služeb (kraj 57,4 % a ČR 60,7 %).
Tab. 2: Zaměstnaní obyvatelé Rapotína podle odvětví ekonomické činnosti k 26. 3. 2011
Odvětví ekonomické činnosti
Počet podniků se zjištěnou aktivitou
Podíl (%)
Zemědělství, lesnictví a rybářství
24
2,2
Průmysl a stavebnictví
482
44,1
Průmysl
373
34,2
Stavebnictví
109
10,0
Služby
586
53,7
Velkoobchod a maloobchod
131
12,0
Doprava a skladování
57
5,2
Ubytování, stravování a pohostinství
54
4,9
Informační a komunikační činnosti
16
1,5
Peněžnictví a pojišťovnictví
30
2,7
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Odvětví ekonomické činnosti
Nemovitosti, administrativa, věda
Veřejná správa a obrana
Vzdělávání
Zdravotní a sociální péče
Ostatní činnosti
Celkem

Počet podniků se zjištěnou aktivitou
59
52
65
81
41
1 092

Podíl (%)
5,4
4,8
6,0
7,4
3,8
100,0

Zdroj: ČSÚ (2013): Sčítání lidu, domů a bytů 2011

K 31. 12. 2018 mezi podnikatelskými subjekty se zjištěnou ekonomickou aktivitou bylo 269
fyzických osob (81,5 %), z toho 249 fyzických osob podnikajících dle živnostenského zákona
(75,5 %) a 15 fyzických osob podnikajících dle jiného než živnostenského zákona (4,5 %, nejčastěji
se jedná o zemědělské podnikatele – těch bylo v obci evidováno 5). Strukturu podle právní formy
dále doplňují právnické osoby, těch bylo registrováno 61 se zjištěnou aktivitou (18,5 %). Nejčastěji
se jednalo o obchodní společnosti – 46 subjektů (13,9 %, z toho jedna akciová společnost).
Podle dat Ministerstva financí ČR se počet pracovních míst v obci pohyboval v letech 2014 až 2018
mezi 577 až 712 osobami.
Tab. 3: Počet zaměstnanců (pracovních míst) v Rapotíně v letech 2014 až 2018 (k 1. 12.)
2018
2014
2015
2016
2017
Počet zaměstnanců

577

619

708

691

712

Zdroj: Ministerstvo financí ČR (2019): Procentní podíl jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého
výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

V roce 2019 tvořilo největší zaměstnavatele v Rapotíně celkem 7 ekonomických subjektů, z nichž
každý zaměstnával 20 a více osob a zároveň měl v Rapotíně i sídlo. Největšími zaměstnavateli
v obci jsou obec Rapotín, KARDO GROUP a Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné.
Společnost KARDO GROUP vznikla v roce 2015 přeměnou firmy Miloslav Kulhaj – KARDO, která
byla založena v roce 1998. Od svého vzniku se zabývá výrobou obalů z vlnitých lepenek,
vnitrostátní a mezinárodní kamionovou autodopravou.
Další tři zaměstnavatelé spadali do kategorie 25 až 49 zaměstnanců. Společnost Agrovýzkum
Rapotín byla založena v roce 2002 jako dceřiná společnost Výzkumného ústavu chovu skotu.
Hlavním předmětem činnosti společnosti je výzkumná a vývojová činnost zaměřená na řešení
aktuálních problémů zemědělství. Společnost MIJA-THERM dodává již od 90. let 20. století sklo
pro stavby, ať už jde o exteriéry nebo interiéry. Česká rodinná firma PRUMHOR byla založena
v roce 1990 fyzickou osobou, od roku 1992 se jedná o společnost s ručením omezeným
(provozovnu má na ulici Nemocniční v Šumperku). Zabývá se revitalizací budov, kompletní
stavební činností včetně nové výstavby, zemními pracemi, rekonstrukcemi výtahů a rekonstrukcí
střešních plášťů. Posledním zaměstnavatelem zmíněným v tabulce je společnost Profi údržba,
která zaměstnávala 20 až 24 osob. Firma zajišťuje komplexní služby v oblasti voda, topení a plyn,
a to včetně kotlíkových dotací v rámci programu Zelená úsporám.
Mezi další firmy či významné živnostníky, které mají v Rapotíně sídlo/provozovnu patří: SUEZ
využití zdrojů, a.s. (odpadové hospodářství), Agida s.r.o. (dodávka, montáž a servis klimatizačních
jednotek), PROMA Šumperk, s.r.o. (výroba tkaniček, pronájem karavanů), SUMMA spol.s r.o.
(výroba strojů a zařízení pro odmašťování součástí a dílů), DAMARUS s.r.o. (výroba
bezpečnostních skel), Elektromont Rapotín s.r.o. (montáž, opravy a revize elektrických zařízení),
Zdeněk Vondra – GAVONA (prodejce gastronomického zařízení do kuchyní), Beran – Stavební
Centrum, Leoš Prachař, Petr Švik (oba zemní práce), SKI SERVIS RAPOTÍN, Šimek stroje (obchod
s kovoobráběcími a tvářecími stroji), Jaroslav Huf (skladování), Jaroslav Giesl (kominictví), ECR
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Rapotín (bioplynová stanice), Akvazoo Rataj (příslušenství pro akvaristiku), Lubomír Šindler (pila
Rapotín) a další.
Tab. 4: Největší zaměstnavatelé se sídlem v Rapotíně v roce 2019
Název
IČO
Odvětví
Obec Rapotín
00635901
veřejná správa a obrana
KARDO GROUP a.s.
04220528
papírenský průmysl
ZŠ a MŠ Údolí Desné
71340874
vzdělávání
Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
MIJA-THERM, s. r. o.
PRUMHOR, spol. s r.o.
Profi údržba s.r.o.

26788462
25362071
47153903
29382831

profesní, vědecké a technické činnosti
stavebnictví
stavebnictví
činnosti v oblasti nemovitostí

Zdroj: ČSÚ (2019): Registr ekonomických subjektů + Bisnode / HBI (2019): On-line databáze firem

Ze základních služeb poskytovaným obyvatelům patří v obci dva tři obchody – Potraviny Petr Jahn
– smíšené zboží na ulici Družstevním, JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh – COOP na Jesenické
ulici a Večerka Marek Buriánek.

Obr. 10: JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh – COOP (vlevo), Potraviny Petr Jahn – smíšené
zboží (vpravo)
Foto: GaREP, 10/2019

Trh práce
Od roku 2010 nezaměstnanost v Rapotíně podobně jako v okrese Šumperk, Olomouckém kraji
i celé ČR postupně klesá, což dokládá i následující graf zachycující tento příznivý trend.
Dle dat SLDB 2011 bylo z celkového počtu 2 992 obyvatel obce, která byla účastná, 1 412
ekonomicky aktivních (47,2 %). Z ekonomicky aktivních obyvatel je celkem 1 235 zaměstnaných
(87,5 %). Zbytek jsou nezaměstnaní (177 osob), z nich 24 (13,5 %) hledají své první zaměstnání.
Zbytek jsou potom ostatní nezaměstnaní.
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Obr. 11: Vývoj podílu nezaměstnaných osob (%) v obci Rapotín, okresu Šumperk,
Olomouckém kraji a ČR v letech 2014 až 2018
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Statistiky nezaměstnanosti, 2018, zpracování GaREP
Pozn. Uvedené hodnoty v grafu jsou platné pro obec Rapotín.

Dle výsledků SLDB vyjíždělo v roce 2011 do zaměstnání 20,8 % obyvatel obce (zaměstnaných)
a do škol 9 % žáků a studentů obce, tj. v absolutním počtu dohromady 890 obyvatel. Absolutní
většina vyjíždějících v roce 2011 vyjížděla za zaměstnáním v rámci obce (147 obyvatel) a do jiné
obce okresu Šumperk (497 obyvatel), menší část pak v rámci obce nebo v rámci kraje. Do zahraničí
vyjíždělo za prací 15 obyvatel. Doba vyjížďky za prací je zejména v intervalu do 15 minut a 15–29
minut, z čehož vyplývá, že v rámci okresu Šumperk se dojíždí převážně do nejbližších okolních
obcí a okresního města.
Cestovní ruch
Obec Rapotín slouží v rámci cestovního ruchu spíše jako zázemí pro turisty při výletech do okolní
přírody a za památkami a atraktivitami jiných obcí a měst. Na severu sousedí Rapotín s obcí Velké
Losiny, kde se nachází zámek, ruční papírna a termální lázně. Na jihu pak obec sousedí s městem
Šumperk, které láká návštěvníky na své historické centrum. Rapotínem prochází množství
značených turistických a cyklistických tras, které vedou do okolní přírody Jeseníků. V zimní
sezóně mohou návštěvníci v blízkém okolí využít několik sjezdovek a běžeckých tratí.
Přímo
v Rapotíně
se
nachází
Zemědělský skanzen „U Havlíčků“.
V areálu mezi ulicemi U Lávky
a U Splavu se tak rozkládá skanzen,
Veteran muzeum, zoopark a dětský
zábavní koutek. Expozice Veteran
muzea obsahuje dětské kočárky, kola,
motokola, motocykly, auta, koňské
kočáry,
traktory,
zemědělskou
a vojenskou techniku; vše je doplněno
různými kuriozitami (např. pohyblivé
figuríny v životní velikosti). Areál je
otevřený celoročně s letní a zimní
sezónou.
Obr. 12: Kostel Nanebevzetí Panny Marie (vlevo), V Rapotíně jsou evidovány dvě
kaple sv. Michala (vpravo)
kulturní památky, které jsou zapsány
Foto: GaREP, 10/2019
na Ústředním seznamu kulturních
památek ČR Národního památkového
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ústavu. Jsou to kostel Nanebevzetí Panny Marie (reg. č. 101991): novogotický kostel z 19. století
na starších základech, poničen povodní v roce 1997 a v roce 2000 celkově opraven, v interiéru
cenné varhany a ve věži zvony, v blízkosti kostela mladší památky (kříž a sloup se sochou Panny
Marie) a kaple sv. Michala (reg. č. 16680/8-1103): kaple leží na náměstí Svobody, byla postavená
kolem roku 1720 jako poděkování za odvrácení moru.
Mezi další významné památky patří: starý trakt skláren (reg. č. 29487/8-1104): nachází se na ulici
Jesenická, jedná se o nejstarší budovu průmys-lového areálu z 19. století, která bývala dříve
starobincem – „špitálem“; boží muka na ulici Polní (reg. č. 102279): sloupková boží muka
vyrobená z ojedinělého materiálu, spojovaná s čarodějnickými procesy v 17. století na Šumperku,
jsou dokladem dobového výtvarného i náboženského cítění a Velké Losiny, ochranné pásmo
zámku s areálem parku a bývalé žerotínské sýpky (reg. č. 3357): pásmo zasahuje i do katastru
Rapotína v prostoru kolem ulic Jesenická a Zámecká.

Obr. 13: Naučná stezka balneo (vlevo) a rozhledna Bukovka (vpravo)
Foto: OÚ Rapotín

Katastrem obce prochází v délce 7,3 km
Naučná stezka Bukovka, která vede
kolem vrcholů Bukový kopec a Přední
Bukový kopec po žluté turistické značce.
Na Předním Bukovém kopci byla v roce
2016 otevřena v nadmořské výšce 625 m
rozhledna Bukovka s výškou 21,7 m
a kovovým schodištěm se 111 schody.
Rozhledna je otevřena celoročně bez
vstupného, v roce 2018 ji navštívilo 23 688
návštěvníků. Na zpáteční trase z rozhledny
lze od května do října využít Lesní balneo
(tj. speciální kádě s pramenitou vodou na
osvěžení a chodníčky tvořené několika
přírodními materiály), za příznivého
počasí je otevřeno též občerstvení. Na
naučné stezce je rozmístěno 10
informačních panelů, které se věnují obci
Rapotín a přírodě v jejím okolí. Začátek
i konec stezky je před obecním úřadem
v Rapotíně.
Územím Rapotína prochází i další značené
turistické trasy. Za prvé se jedná o modrou
turistickou značku, která vede od zámku
Velké Losiny přes Přední Bukový kopec do
Rejchartic a pak po hranici katastru
Rapotína do Šumperku. Za druhé přichází

Obr 14: Cyklotrasa: Rapotín (Veterán muzeum) –
Nové Domky – Rejchartice – Šumperk – Rapotín
(Veterán muzeum)
Zdroj: Svazek obcí Údolí Desné
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od zámku Velké Losiny též zelená turistická značka, která vede přes zastavení „Rapotín – V Aleji“
a „Rapotín - žst.“ dále do Sobotína. Za třetí začíná jiná modrá turistická značka u TIC Rapotín a vede
přes Petrov k Anenské studánce a za čtvrté z Šumperku vychází žlutá turistická značka, která
směřuje Veteran muzeum do Vikýřovic a postupně až do Rýmařova.
Katastrem obce Rapotín prochází rovněž 4 značené cyklotrasy, které využívají mimo jiné
stávající silniční sítě. Na webových stránkách Svazku obcí údolí Desné je doporučena především
trasa: Z Rapotína (Veterán muzeum) po červené na Nové Domky – Tulinka – po modré do
Rejchartic (u mostu) – asfaltovou silnici přes Rejchartice na okraj Kopřivné – po modré na Lužnou
– z Lužné po asfaltové silnici do Bratrušova – Šumperk (Kaufland) – Učnovská škola – dále po
zelené na Nové Domky – z Nových Domků po červené do Rapotína (Veterán muzeum). Trasa je
vhodná pro horská i trekingová kola.
Tab. 5: Značené cyklotrasy procházející katastrem Rapotína v roce 2019
Číslo
Trasa
Celková délka
Nedvězí – Vikýřovice – Rapotín – Petrov nad Desnou – Rapotín –
6114
63,5 km
Velké Losiny – Kladské sedlo
6187
25 km
Šumperk – Rapotín – Petrov n. D. – Rapotín – Velké Losiny – Vernířovice
6197
9 km
okruh kolem Velkých Losin (zasahuje okrajově u Ludvíkova)
6284
6,5 km
Ludvíkov – Pěticestí – Lesní balneo – Rejchartice – Andělská stezka
Zdroj: Mapy.cz (2019)

Jedním ze základních prvků turistické infrastruktury je Turistické informační centrum Rapotín
(TIC Rapotín), které sídlí ve zrekonstruované budově Komunikačního a koordinačního centra na
ulici Šumperská. Je otevřeno celoročně od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00 hod. a od dubna do
září také v sobotu od 9:00 do 13:00 hod. Kromě poskytování turistických informací z regionu
místním obyvatelům i návštěvníkům nabízí TIC Rapotín i další služby, např. výlep plakátů,
předprodej vstupenek na koncerty a divadla, předprodej vstupenek v síti Ticketportal, prodej
zájezdů „Seniorské cestování“ podporovaných Olomouckým krajem či Nordic Walking point
s půjčovnou příslušných holí. Dále je možné prostřednictvím infocentra rozšiřovat nekomerční
tiskoviny a jiné materiály. Od jara 2018 je cyklistům k dispozici nabíjecí stanice pro elektrokola
a servisní stojan s nářadím vedle parkoviště. V roce 2018 navštívilo TIC Rapotín 2 632 osob.
Převážnou část ubytovacích kapacit v obci tvoří hromadná ubytovací zařízení (HUZ), která jsou
podle ČSÚ definována jako zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky. V Rapotíně se
jedná o 4 takovéto subjekty, všechny s celoročním provozem. Dohromady na ně připadá 163 lůžek
a dalších 51 až 100 míst pro stany a karavany. Převažuje spíše typ ubytování pro méně náročné
turisty. Ubytovací kapacitu v obci pak ještě doplňuje řada ubytování v soukromí (počet lůžek
u jednotlivých ubytovatelů je však velmi omezený).
Tab. 6: Hromadná ubytovací zařízení v Rapotíně v roce 2019
Název

Adresa

Počet pokojů

Penzion Hawaii Rapotín
Ubytování Na Domkách
Penzion U Řízků
Holiday resort Losinka

Šumperská 461
Nové Domky 220
Šumperská 59
U Koupaliště 532

10 a méně
10 a méně
10 a méně
11 až 50

Počet míst pro
stany a karavany
0
0
0
51 až 100

Počet lůžek
10
30
30
93

Zdroj: ČSÚ (2019): Hromadná ubytovací zařízení České republiky

V Rapotíně slouží pro turisty i místní obyvatele také několik restaurací, hospod a kaváren, jedná
se především o RestWhile (ulice Šumperská), restauraci U Řízků (ulice Šumperská), restauraci Na
Domkách (Nové Domky 220), restauraci Losinka (ulice U Koupaliště), restauraci U Pomněnky
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(ulice U Pomněnky), hostinec Na Gruntě (ulice Jesenická) a kavárnu U Kafemlejnka (ulice
Šumperská). Od roku 2020 by mělo v KKC fungovat cateringová služba s názvem KKC catering.

INFRASTRUKTURA
Technická infrastruktura
Technická infrastruktura nepředstavuje pro obec Rapotín žádný problém. Obec je z velké části
vybavena vodovodem, kanalizací i plynem. Lokality, které dosud nejsou napojené na
infrastrukturu, jsou především odlehlé nebo jinak komplikované lokality, kde buď připojení není
možné realizovat, nebo budou připojovány na základě stanovených plánů rozvoje infrastruktury.
Sítě technické infrastruktury jsou vedeny přednostně v plochách veřejně přístupných,
tj. v neoplocených plochách podél komunikací. Zřizování sítí a zařízení technické infrastruktury
v i mimo zastavěné území a zastavitelné plochy je upřesněno v územním plánu.
Zásobování vodou
Pitná voda pro obec Rapotín je dodávána ze zdrojů skupinového vodovodu Kouty nad Desnou –
Šumperk, ze zdroje povrchové vody Kouty nad Desnou, zdroje podzemní vody Šumperk a zdroje
Rapotín.
Odvádění odpadních vod z obce Rapotín je prováděno splaškovou kanalizací, která je vybudována
v celé obci a odvádí odpadní vody do mechanicko-biologické čistírny odpadních vod v Šumperku.
Poslední část osada Nové Domky byla připojena v roce 2009.
Na katastru obce také leží jedna čistírna odpadních vod, neslouží ale obyvatelům obce Rapotín.
Dále se na území obce nachází šest podzemních vrtů, jedna úpravna vody a dvě přečerpávací
stanice odpadních vod.
Zásobování plynem
Územím obce Rapotín prochází vysokotlaký plynovod (VTL) s tlakem do 40 barů včetně, DN 300,
PN 25 Šumperk – Červenohorské sedlo (623 007) z roku 1974. Jižní částí území Rapotína je dále
veden VTL plynovod DN 200, PN 40 – odbočka pro RS Šumperk Pekárny. Z VTL plynovodů jsou
na území obce Rapotín napojeny tři regulační stanice plynu. Z místní plynovodní sítě v Rapotíně
je v současné době napojeno cca 750 bytů v rodinných a bytových domech, převážná část objektů
vybavenosti a podnikatelských aktivit. Délka plynovodní sítě dosahuje cca 9 km.
Pro novou výstavbu v lokalitě Nové Domky se v novém územním plánu navrhuje výstavba nové
regulační stanice plynu – RS VTL/STL s výkonem 200 m3h-1, která bude napojena krátkou
přípojkou DN 100 z VTL plynovodu DN 300, PN 40 (663007). Pro ostatní novou zástavbu je
navrženo rozšíření středotlaké plynovodní sítě v návaznosti na stávající středotlakovou síť.
V novém územním plánu je zachován decentralizovaný způsob vytápění pro stávající i novou
výstavbu a pro objekty vybavenosti a podnikatelských aktivit. V palivovo-energetické bilanci bude
preferováno využití pevných paliv s doplňkem v podobě solární energie.
V Rapotíně se také nachází Energetické centrum recyklace bioodpadů Rapotín (ECR Rapotín),
které je projektem společnosti IS ENVIRONMENT SE a vzniklo za účelem ekologického odstranění,
energetického a materiálového využití bioodpadů. Svojí technologií a parametry je v rámci ČR
centrum zcela výjimečné, a to především díky možnosti zpracování široké škály odpadů včetně
jejich obalů a jejich 100% využití. V říjnu 2019 bylo uvedeno do provozu zařízení, které plyn
filtruje na čistý metan a začíná ho posílat rovnou do plynárenské sítě. Jde o první takovou přípojku
v ČR s produkcí odpovídající energetickým nárokům dvou tisíc domácností.
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Zásobování elektrickou energií
Jediným zdrojem elektrické energie na území Rapotína je malá vodní elektrárna (MVE) na toku
Desné, s výkonem 1x30 + 1x75 kW, situovaná v lokalitě Červený dvůr. Vyrobená elektrická
energie je do sítě NN dodávána přes TR 379.
Obec Rapotín je zásobována elektrickou energií z rozvodné soustavy 22 kV linky VN 339 (dříve
VN 39) s napojením na VN 78.
Distribuční soustavu VN dále tvoří 27 distribučních trafostanic (DTS 22/0,4 kV), z toho do sítě NN
v Rapotíně dodává 18 DTS celkový výkon 6 320 kVA. Ostatní DTS slouží samostatným
odběratelům (VÚCHS – 3DTS, IntacPila, VAB, Úpravna vody, Sklárny, Skládka, Kardo) Podle
nového územního plánu bude stávající soustava distribučních trafostanic doplněna o výstavbu tří
nových (DTS N2-4) spolu s rozšířením veřejné sítě NN, jelikož kapacita energetické sítě již
v současné době není dostatečná.
Zásobování teplem
Zdrojem tepla soustavy centrálního zásobování
teplem sídliště U Skláren v Rapotíně je
centrální plynová kotelna. V ní byly původně
instalovány tři horkovodní kotle na tuhá paliva.
Po povodních v roce 1997 byla ale tato kotelna
zaplavena a po provedené rekonstrukci již byla
plynofikována. Provoz kotelny je tedy
celoroční. CZT na sídlišti v Rapotíně provozuje
RAPOS Rapotín, s.r.o. na základě právoplatně
uzavřené nájemní smlouvy s obcí Rapotín. Ta,
jako majitel nemovitosti, od roku 2009
připravovala rekonstrukci a opravy budovy
Obr. 15: Kondenzační kotle Buderus
kotelny vč. její technologické části s výhledem
Foto: OÚ Rapotín
na snížení výkonu kotelny a budoucí plánové
napojení bioplynové stanice nebo jiného obnovitelného zdroje energie. Nechala si zpracovat
posouzení stavu energetickým specialistou a na základě tohoto posouzení i prováděcí projekt s
realizací v roce 2010. Technické řešení spočívající hlavně ve výměně jednoho spalovacího zdroje
na zemní plyn – GULIOT FBG o výkonu 1 x 1160 KW za nové dva kondenzační kotle BUDERUS
o výkonu 910 KW (400 + 510 KW) a vytvoření jednoho záložního zdroje na zemní plyn – GULIOT
FBG o výkonu 1 x 1160 KW (po rekonstrukci minimální provoz 1–2 dny v roce), což z pohledu
zátěže na životní prostředí, znečistění ovzduší, zateplení a výměnu oken obecních bytů, účinnost
a efektivitu chodu kotelny přinesly mnohem pozitivnější výsledky. Tímto došlo ke změně
parametru tepelného příkonu kotelny z původních 2,3 MWt na 0,91 MWt.
Od roku 2014 se intenzivně připravovala výstavba nové bioplynové stanice, která se na CZT
připojila v roce 2017 a v tomto roce započala svůj „zkušební provoz“. V současné době, po vyladění
zkušebního provozu, došlo k odstavení záložního zdroje a tím výraznému snížení tepelného
výkonu zdroje. Bioplynovou stanici v současné době provozuje firma EFG Rapotín BPS SE.
Také původní čtyřtrubkové rozvody tepla s tepelným spádem 90 °C / 70 °C a teplé vody byly při
povodních v roce 1997 zatopeny vodou, která fatálně poškodila tepelnou izolaci, a toto potrubí
bylo z vnější strany silně napadeno korozí. To vedlo ke zvýšení tepelných ztrát, a proto byly také
venkovní rozvody tepla na sídlišti v roce 1998 v celém rozsahu zrekonstruovány. Byl zachován
systém čtyřtrubkových rozvodů. Venkovní rozvody jsou rozděleny do čtyř větví
a zrekonstruované potrubí je provedeno bezkanálovým systémem Isoplus. Potrubí pro topení je
z černých ocelových trubek pro teplotní spád 92,5 °C/ 67,5 °C, potrubí pro rozvody TUV je z plastu
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pro teplotní spád 55 °C/ 45 °C. Dimenze teplovodního potrubí je od DN 200 a DN 100 na začátku
až po DN 50, DN 40 až DN 25.
Teplovodní nízkotlaká síť má celkovou délku asi 680 m a z toho tvoří zhruba 310 m venkovní síť
a asi 370 m má vnitřní síť vedenou suterénem připojených odběrů. Tato teplovodní síť byla
zrekonstruována v letech 1998 až 1999 a byla návazně rozšířena o další nové odběry (školní
tělocvična s bazénem, budova základní školy, bytové domy č. p. 292, 613 a 533), a to v časovém
rozmezí 2000 až 2018. Do systému CZT v Rapotíně je aktuálně zapojeno celkem 18 odběrných
míst. Z toho je nejvíce bytových domů – celkem 14, mateřská školka, tělocvična základní školy
s výukovým bazénem 6 x 8 m pro první stupeň a hasičská zbrojnice. Nadstavby na bytových
domech, které byly postupně budovány v letech 2000 až 2010, jsou připojeny samostatnými
přípojkami vzhledem k odlišným tepelně-technickým vlastnostem těchto nadstaveb. Všechny
odběry na patách domů jsou vybaveny regulačním ekvitermním systémem a také patním měřením
bez dálkového přenosu dat. Prodejna Jednoty Zábřeh se v roce 2017 odpojila od CZT a pořídila si
svůj samostatný plynový zdroj.
Veřejné osvětlení
Obec Rapotín se od roku 2000 snaží rekonstruovat a obnovovat veřejné osvětlení v obci. V roce
2005 byla provedena stavba „Alej + Zámecká“ s celkovým rozpočtem cca 1,7 mil. Kč. V roce 2007
bylo vystavěno nové osvětlení v ulicích Polní, Jižní, Na Výsluní a na Nových Domkách v celkové
výši cca 2,7 mil. Kč. V roce 2010 bylo vybudováno nové osvětlení v ulicích U Splavu a Říční
v celkové hodnotě 1,8 mil. Kč. V roce 2012 byly provedeny stavby veřejného osvětlení v ulici Lesní
a v roce 2013 pak v ulici U Koupaliště. V říjnu 2013 došlo u Energorozvodů a u zdravotního
střediska k napojení části cyklostezky II. etapa a na sídlišti k realizaci IV. etapy (7 ks)
a U Koupaliště (4 ks). V roce 2014 došlo na Nových Domcích k napojení 4ks svítidel a 8 ks svítidel
v ulici Za Humny. V listopadu 2015 došlo k napojení VO za Hutí (24 nových svítidel) a náměstí
Svobody (11 nových svítidel) a ulici Pod Bukovou (10 nových svítidel). V srpnu 2016 došlo
k napojení chat pomocí 5ks svítidel. V listopadu 2007 došlo k doplnění 10 ks LED svítidel v areálu
TJ Jiskra a nové VO v ulici Farská (10 ks LED svítidel). Došlo také k výstavbě a rozšíření VO po
rekonstrukci NN – ČEZ a napojení 12 ks svítidel kolem 1. třídy Pod Holubím vrchem. V říjnu 2017
došlo k vybudování nového pilíře VO – cyklotrasa II. a vybudování nového chodníku Jesenická,
kolem OÚ. V červenci 2018 došlo k výměně 54 ks svítidel díky cyklotrase I. etapa za LED a 50 ks
svítidel díky II. etapě. V září 2018 byl vystaven chodník Šumperská, vzniklo nové VO od hřiště až
po odbočku k zahrádkám Losinka (25 ks LED).
V roce 2019 byl v obci realizován projekt vedoucí k modernizaci stávající sítě veřejného osvětlení
v téměř celém zastavěném území obce Rapotín (výměna stávajících svítidel za úspornější LED
svítidla). Jednalo se o obnovu stávajících světelných bodů v úseku ulic Nová, Stará, Pod Holubím
vrchem, část ulice U Splavu, sídliště, Zámecká, V Aleji, Za Hutí a část ulice Jesenická. Na přelomu
roku 2019/2020 vznikla VO smíšení stezka Jesenická, nové VO a dvě nová odběrná místa.
Napájení svítidel je provedeno kombinací zemního vedení a nadzemního vedení (většinou
integrováno na energetických betonových sloupech).
Dopravní infrastruktura
Základ dopravní infrastruktury v Rapotíně tvoří silnice I. třídy I/11, která do katastru obce
vstupuje na jihu od Šumperku, prochází větší částí intravilánu v severojižním směru a následně
pokračuje východním směrem přes Petrov nad Desnou do Rýmařova a Bruntálu. Přímo v obci se
z ní odděluje další silnice I. třídy I/44, která opouští katastr obce v jeho severovýchodní části
a prochází obcemi Velké Losiny a Loučná nad Desnou a dále až do Jeseníku. Jelikož se jedná
o silnice I. třídy, tak je vlastní český stát a spravuje Ředitelství silnic a dálnic ČR.
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Obr. 16: Silniční síť obce Rapotín v roce 2019 (žlutá plocha = katastr obce Rapotín)
Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR (2019): Silniční a dálniční síť ČR

Silnice II. třídy se v katastru obce Rapotín nevyskytují, zato však 3 silnice III. třídy. Nejdelší z nich
je silnice III. třídy III/44640 Rapotín – Rejchartice (a dále do obce Kopřivná). Další silnice III. třídy
vedou na území Rapotína jen krátkými úseky, do sousedních Vikýřovic (III/44637) a do Petrova
nad Desnou (III/01122). Silnice III. třídy vlastní Olomoucký kraj a spravuje Správa silnic
Olomouckého kraje.
Tab. 7: Charakteristika silniční sítě obce Rapotín v roce 2019
Označení
Trasa
Celková délka na území Rapotína
I/11
I/44
III/44640
III/44637
III/01122

Šumperk – Rapotín – Rýmařov – Bruntál
Rapotín – Červenohorské Sedlo – Jeseník
Rapotín – Rejchartice – Kopřivná
Rapotín – Vikýřovice
Rapotín – Petrov nad Desnou

3,6 km
2,7 km
3,0 km
600 m
40 m

Zdroj: Mapy.cz (2019)

Na silniční síti jsou navrženy dvě úpravy – přestavba křižovatky silnic I/11 a I/44 a přeložka
silnice I/44 v prostoru křižovatky silnice I/44 se silnicí III/01122.
Obec Rapotín spravuje téměř 30 km místních komunikací. Na těchto komunikacích probíhá
každoroční základní údržba firmou RAPOS Rapotín, která je ze 100 % vlastněna obcí, a najatými
soukromníky. Nové trasy místních komunikací jsou dle územního plánu navrženy v Rapotíně
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v lokalitách Nové Domky, U Pomněnky, Pod Bukovou a U Skláren. Stávající trasy místních
komunikací je navrženo stavebně upravit na jednotné kategorie pro jednopruhové a dvoupruhové
komunikace dle normových hodnot. Tyto přestavby budou zahrnovat šířkové úpravy na
dvoupruhové kategorie s chodníky, eventuálně pásy nebo pruhy pro cyklisty. Jednopruhové
stávající komunikace budou doplněny výhybnami a uslepené komunikace obratišti. Významnější
úpravy jsou navrženy v ulicích U Splavu, Zámecká, K Mlýnu a v lokalitě Nové Domky.
Vzhledem k poloze obce podél řek Losinka a Desná je v obci velké množství mostů a lávek. Ve
vlastnictví obce je 14 mostů a 2 lávky. V současné době (11/2019) je budován jeden nový most
a u dvou probíhá rekonstrukce. Předpokládá se i výstavba dvou nových lávek.
Místa pro parkování osobních automobilů v obci nedostačují potřebám obyvatel. Proto byla
v posledních letech vybudována parkoviště na ulici Polní, Na Výsluní, u hřiště TJ Jiskra, u obecního
úřadu či u areálu bývalých skláren. Do budoucna se předpokládá vybudování dalších nových
parkovišť – u železniční zastávky Rapotín (plocha č. Z27 v územním plánu), u hřiště v lokalitě
Školní (plocha č. Z25), na ulici Šumperská (plocha č. Z16), na sídlišti a u koupaliště.
Celostátního sčítání dopravy 2016 uskutečnilo Ředitelství silnic a dálnic ČR na všech úsecích
silnic I. třídy a na vybraných úsecích silnic III. třídy (nikoliv však na těch ležících v Rapotíně).
Rapotína se tak týkaly dva úseky silnice I/11 a jeden úsek silnice I/44. Nejvyšší intenzitu dopravy
vykazoval úsek I/11 mezi koncem zástavby města Šumperk a křižovatkou silnic I/11 a I/44
v Rapotíně, a sice průměrně 8 095 vozidel za 24 hodin (z toho připadalo na těžká motorová
vozidla 1 089 vozidel, tj. 13,5 %). Dále pak úsek I/44 mezi křižovatkou silnic I/11 a I/44
v Rapotíně a křižovatkou silnic I/44 a III/3697 ve Velkých Losinách, a sice průměrně 5 072 vozidel
za 24 hodin (z toho 616 těžkých motorových vozidel, tj. 12,1 %). Poslední byl úsek I/11 mezi
křižovatkou silnic I/11 a I/44 v Rapotíně a křižovatkou I/11 a III/01122 v Petrově nad Desnou,
a sice průměrně 3 311 vozidel za 24 hodin (z toho 566 těžkých motorových vozidel, tj. 17,1 %).

Obr. 17: Intenzita dopravy na úsecích silnic I. a II. třídy a vybraných silnic III. třídy v roce 2016
Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR (2017): Celostátní sčítání dopravy 2016
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Rapotínem prochází také železniční trať Železnice Desná, dříve označená jako regionální
železniční trať č. 293 a od roku 2016 součást regionální železniční tratě č. 291. Jedná se o úsek
železniční tratě o celkové délce 20,8 km ze Šumperku do Koutů nad Desnou s tříkilometrovou
odbočkou Petrov nad Desnou – Sobotín. Celá železnice je vlastněna Svazkem obcí údolí Desné
a byla po povodních v roce 1997 kompletně zrekonstruována, v roce 2015 byla elektrifikována.
Na území obce Rapotín se nacházejí dvě zastávky, a sice „Rapotín“ a „Rapotín zastávka“.
V prostorech křížení silnice I/44, místních a účelových komunikací s dráhou budou dle územního
plánu uvolněna a respektována rozhledová pole podle příslušných předpisů (tj. budou odstraněny
překážky bránící v rozhledu). Provozovatelem dráhy je od roku 2005 šumperská firma SART –
stavby a rekonstrukce a.s. Vlastní provozování dopravy přešlo na akciovou společnost České
dráhy, ale v roce 2020 se bude soutěžit nový provozovatel.
Po poslední povodni byla rekonstruována nejen samotná trať s mosty, ale modernizací prošlo
i zabezpečovací zařízení (dálkové přestavování výhybek, železniční přejezdy chráněné světelným
výstražným zařízením, instalace průmyslových kamer v železniční stanici Kouty nad Desnou).

Obr. 18: Železnice v Rapotíně
Foto: www.sart.cz

Kromě značených cyklotras, které procházejí katastrem obce a slouží primárně cykloturistům,
vede podél silnice I. třídy I/11 asi 3 km dlouhá smíšená stezka. Začíná na křižovatce ulic Pod
Holubím vrchem a Šumperská a končí na ul. Za Hutí, kde by na ni měla navazovat cyklostezka ve
Velkých Losinách. Pro bezkolizní pohyb cyklistů budou dle územního plánu realizovány stezky
pro cyklisty podél silnice I/11 v úseku od KKC do Petrova nad Desnou k hasičské zbrojnici.
V zastavěném území bude dále na vybraných komunikacích realizováno rozšíření dopravního
prostoru o pruhy nebo pásy pro cyklisty.
Pro bezkolizní pohyb chodců v zastavěném území budou dobudovány chodníky podél všech
silničních průtahů zastavěným územím. Zároveň jsou pro bezpečnost na vhodných místech
budovány přechody. Vedení chodníků bude řešeno dle prostorových možností a v souladu
s platnými právními předpisy a normami.
Dopravní obslužnost
Dopravní obslužnost Rapotína je zajišťována prostřednictvím veřejné hromadné dopravy, a to
autobusovou i železniční dopravou.
Autobusovou dopravu zajišťuje společnost ARRIVA MORAVA, a.s., v případě některých
dálkových spojů ČSAD Vsetín a.s. Na katastru obce se nachází 7 autobusových zastávek, z toho tři
při silnici I. třídy I/11 („Rapotín, U Ptáčka“; „Rapotín, pila“ a „Rapotín, u hřiště“), jedna v centru
obce („Rapotín, kostel“), dvě při silnici I. třídy I/44 („Rapotín, č. 167“ a „Rapotín, rest. U skláren“)
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a jedna při silnici III. třídy III/44640 do Rejchartic („Rapotín, samota“). Zastávky v obci jsou
postupně vyměňovány za nové, jsou tedy v dobré stavu.

Obr. 19: Zastávky veřejné dopravy v Rapotíně
Foto: GaREP, 10/2019

Železniční dopravu zajišťuje od prosince 2016 opět národní dopravce České dráhy, a.s., který již
na trati jezdil do roku 1997. Na katastru obce se nachází 2 železniční stanice, a sice „Rapotín
zastávka“ a „Rapotín“.
Tab. 8: Počet přímých autobusových a vlakových spojů (tj. bez přestupu) z Rapotína do
Šumperku a Olomouce v říjnu 2019
Trasa
Pracovní den
Sobota
Neděle
Rapotín – Šumperk (BUS)
38
14
15
Rapotín – Olomouc (BUS)
1
0
2
Rapotín – Šumperk (VLAK)
21
17
17
Rapotín – Olomouc (VLAK)
14
15
13
Zdroj: IDOS.cz

V pracovní dny spojuje Rapotín s Šumperkem průměrně 38 autobusových a 21 vlakových spojů,
během víkendových dnů klesá jejich počet na 14/15 autobusových a 17 vlakových spojů. Jízdní
doba autobusu trvá v průměru 10 minut, vlaku pak 15 minut. Počet přímých spojů s krajským
městem Olomouc je nižší, zejména u autobusových spojů, kdy je nutný přestup v Šumperku.
Přímých vlakových spojů z Rapotína do Olomouce je více, v pracovní dny 14 spojů, o sobotách
15 spojů a o nedělích 13 spojů. Jízdní doba vlaku trvá v průměru 1 hodinu 10 minut, přímého
autobusu pak 1 hodinu 40 minut.

VYBAVENOST
Bydlení
Dle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 bylo v Rapotíně celkem 1 266 bytů, z toho 88 %
obydlených a 12 % neobydlených. Za nejčastější příčinu neobydlenosti bytu byla definována
nezpůsobilost k bydlení či probíhající přestavba. Oproti roku 2001 došlo ke zvýšení počtu
obydlených a neobydlených bytů (viz tabulka níže). V roce 2011 bylo celkem 785 bytů v rodinných
domech (62 %), z toho v 699 obydlených bytech v rodinných domech bydlelo 2014 obyvatel obce
(67,6 % z celkového počtu obyvatel). V bytových domech se nacházelo 448 bytů, přičemž
obydlených jich bylo 85,5 %.
Obecních nájemních bytů bylo v Rapotíně v roce 2019 celkem 348 (což znamená necelých 700
nájemníků).
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Tab. 9: Srovnání vývoje domovního a bytového fondu v obci Rapotín (2001, 2011)
Počet
Podíl
Počet obyvatel
Počet domů
Počet bytů
obydlených bytů
Rok
neobydlených
na 1 obydlený
celkem
celkem
na 1 000
bytů (%)
byt
obyvatel
2011
679
1 266
12,2
2,91
343
2001
562
985
4,0
3,06
326
Zdroj: SLDB, 2001, 2011, zpracování GaREP

Obr. 20: Panelové sídliště U skláren
Foto: GaREP, 10/2019 (vlevo), OÚ Rapotín (vpravo)

Během období 2001 až 2018 bylo v Rapotíně postaveno celkem 121 bytů, z nichž nejvíce (22 bytů)
bylo postaveno v roce 2007. Ve srovnání s okolními obcemi výrazně vybočuje Nový Malín, který
dosáhl globálního maxima v roce 2010 (31 bytů) a lokálního v roce 2012 (24 bytů), což je dáno
také populační velikostí samotné obce.
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Obr. 21: Počet dokončených bytů v Rapotíně a okolních obcích v období let 2001–2018
Pozn.: Uvedené absolutní hodnoty se týkají počtu dokončených bytů v obci Rapotín
Zdroj: Bytová výstavba, stavební povolení a stavební zakázky – časové řady, ČSÚ, zpracování GaREP
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Školství a vzdělávání
V Rapotíně zajišťuje výchovu a vzdělávání mateřská škola a základní škola spadající pod
svazkovou školu „Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné“. Školská právnická osoba je
netradiční forma svazkového školství. Svazková škola vznikla 1. ledna 2008, jejím zřizovatelem je
Svazek obcí údolí Desné (SOÚD). Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné se skládá ze tří
mateřských školek – MŠ Beruška, MŠ Skleněnka, MŠ Sluníčko, tří základních škol – ZŠ v Petrově
nad Desnou, ZŠ v Rapotíně, ZŠ v Sobotíně a jedné školní jídelny a prádelny.

Obr. 22: Pracoviště ZŠ a MŠ Údolí Desné
Zdroj: Bulletin ZŠ a MŠ Údolí Desné

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje dle školního vzdělávacího programu „Začít spolu“
a v základních školách dle ŠVP „Tvořivá škola pro život“. MŠ a ZŠ nabízí žákům výuku anglického
jazyka již od MŠ, informatiku od třetího ročníku. Kvalitní výuce napomáhají plně vybavené
odborné učebny zřízené v rámci projektů vyhlášených Evropskou Unií. V době mimo vyučování
mohou děti aktivně trávit svůj volný čas ve školních družinách, či školním klubu. Při škole pracuje
občanské sdružení rodičů a přátel školy – SRÚD, které pomáhá škole organizovat zábavné
a sportovní akce pro žáky i dospělé.
Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné je jednou z prvních svazkových škol, zřízených na
území České republiky, neboť vznikla k 1. 1. 2008. Hlavní výhodou je úspora nákladů na
ekonomické zajištění provozu škol (účetnictví, mzdová agenda), které je vykazováno souhrnně
pouze za jeden subjekt, nikoliv za každou školu zvlášť. Jednotlivé sdružené školy však mají
značnou míru autonomie, protože jejich účetnictví je vedeno navzájem odděleně – takže školy de
facto hospodaří s vlastními prostředky – a někdejší ředitelé škol jsou v pozici vedoucích
odloučených pracovišť (takže jejich rozhodovací pravomoci jsou z velké části zachovány). Zřízení
svazkové školy je výhodné zejména pro obce, které ve svém obvodu žádnou školu nemají a musí
tedy hradit neinvestiční náklady na žáky dojíždějící do škol v jiné obci ze svého rozpočtu; toto
u svazkové školy odpadá.
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Obr. 23: ZŠ a MŠ údolí Desné
Foto: GaREP, 10/2019 (vlevo), OÚ Rapotín (vlevo)

Mateřská škola Skleněnka v Rapotíně má kapacitu 81 dětí, ve školním roce 2019/2020 je zde 66
dětí. Je rozdělena na tři oddělení A, B, C (Oddělení A „Vrabčáci“ má kapacitu 25 dětí, oddělení B
„Koťata“ 28 dětí, oddělení C „Berušky“ 28 dětí), které má na starosti 6 učitelů a 2 provozní
pracovnice. U zápisu žáků do 1. třídy na pracovišti v Rapotíně bylo v letošním roce 40 žáků, z nichž
33 nastoupilo.
Základní školu k 30. 9. 2019 navštěvovalo 137 žáků, poskytuje komplexní vzdělávání od 1. do
5. třídy. Dále zajišťuje služby školní jídelny a družiny, její součástí je také školní klub na 2. stupni.
Na prvním stupni ZŠ Rapotín probíhají tyto kroužky (SNAG golf, keramický kroužek, klub Be bold,
badminton rodiče s dětmi, florbal, pěvecký kroužek, tvořivá dílna a malí kutilové). Druhý stupeň
základní školy (6. až 9. třídy) je zajištován v Petrově nad Desnou v rekonstruovaném objektu.
Počet žáků k 30. 9. 2019 činil 147. Počet pedagogických pracovníků na pracovišti v Rapotíně činil
14 (k 31. 12. 2018) a úvazkově 12,7. V roce 2010 byla dokončena rekonstrukce školy, kdy na místě
původní školy vyrostl moderní komplex budov (viz obrázek výše vpravo).
Učňovské a střední školství není v obci zastoupeno. V rámci Olomouckého kraje mohou studenti
dojíždět za dalším vzděláním do Šumperka, případně do jiných středních škol v okolí. Obou
vzdělávacím zařízením je dáván příspěvek skrze Svazek obcí údolí Desné.
Zdravotnictví
V roce 2019 působí v obci jeden praktický lékař pro dospělé, jeden lékař pro děti a dorost, dvě
stomatologické ordinace a jedna rehabilitační ordinace. Částečnou činnost zde zajištuje jeden
lékař ORL (ušní, nosní, krční) a jeden gynekolog. Ordinace lékařů jsou umístěny v lékařském
středisku na nám. Svobody. Z pohledu dostupnosti můžeme hodnotit základní zdravotní péče jako
dostatečnou.
Za ostatními specializovanými lékaři a lékařskými obory dojíždí obyvatelé obce do Šumperka.
Zdravotnická záchranná služba přijíždí do Rapotína ze Šumperka.
Sociální péče
Rapotín poskytuje služby Pečovatelská služba. Obec provozuje dům s pečovatelskou službou,
který má k dispozici 22 bytů. Nachází se zde 18 jednolůžkových a čtyři dvoulůžkové pokoje (z toho
dva bezbariérové) pro 26 občanů obce a blízkého okolí. V domě je k dispozici též malá kuchyňka
a společenská místnost. Kapacita domu s pečovatelskou službou je plně využita. Požadavky
seniorů na umístění v současné době převyšují stávající kapacitní možnosti DPS. O provoz DPS se
stará jedna pečovatelka a jedna uklízečka.
Základními službami, které pečovatelská služba poskytuje, jsou:
 pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu,
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poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
pomoc při zajištění chodu domácnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Obr. 24: Lékařské středisko (vlevo), Pension pro seniory (vpravo)
Foto: GaREP, 10/2019

Kultura
Obec Rapotín prostřednictvím Kulturního domu Rapotín s.r.o., informačního centra a obecní
knihovny zajišťuje či podporuje řadu kulturních a společenských akcí. Na pořádání akcí se podílí
i spolky (občanská sdružení působící v obci) – aktivity spolků byly specifikovány v kapitole
2. Obyvatelstvo (Spolková činnost).
Kulturní představení (koncerty, divadlo apod.) se konají v opravené budově kulturního centra
Rapotín, kde jsou kromě kulturních akcí pořádány besedy, výstavy, společenské akce. Toto místo
je vnímáno jako centrum kulturního dění.
Mezi nejvýznamnější kulturní památky obce patří:


Kostel Nanebevzetí Panny Marie;



Sloup a socha Panny Marie;



Misijní žulový kříž z roku 1896;



Pamětní deska padlým za 1. světové války na kostele Nanebevzetí panny Marie; Kaple sv.
Michala;



Barokní rám obrazu z kaple sv. Michala;



Boží muka – památka na čarodějnické procesy;



Kamenný kříž u hřbitova;



Mramorový kříž, Družstevní 112.

Jednou z významných společenských aktivit v obci jsou tradiční rapotínské slavnosti, které se
konají v srpnu. Tradici získává i obecní ples. Pro místní obyvatele je organizována řada akcí typu
pálení čarodějnic, den dětí, drakiáda. Divadla, koncerty, výstavy a besedy navštěvují lidé ze
širokého okolí.
Sport a tělovýchova
Zázemí pro sportovní aktivity poskytují v obci Rapotín zejména Tělovýchovná jednota Jiskra
Rapotín s nově vybudovaným sportovním areálem včetně multifunkčního hřiště, venkovního
fitness, workoutu a dětského hřiště (viz foto níže). Sportovní areál TJ Jiskra byl otevřen 1. 5. 2015,
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rekonstrukce byla podpořena dotacemi MMR. Celkové výdaje na akci činily 2 656 888Kč, z toho
dotace z MMR byla ve výši 1 328 444 Kč.
TJ jiskra Rapotín sdružuje oddíly fotbalu (128 členů), volejbalu (45 členů), cvičení žen (17 členek)
a tanečního oddílu (6 dětí). Další organizací je cyklistický klub Buldoci, který každoročně pořádá
závody v rámci Jesenického šneku a v této soutěži také reprezentuje obec. Aktivní činnost zejména
pro mládež nabízí i ZEVL tým.

Obr. 25: Areál TJ Jiskra Rapotín
Foto: GaREP, 10/2019 (horní foto), OÚ Rapotín (dolní foto)

Fotbalový klub Rapotín v současné době čítá celkem 128 členů hráčů, které reprezentují klub
v těchto týmech: muži A (krajská soutěž) a muži B (okresní přebor). Dále dorostenci A (krajská
soutěž, pro 17–18leté muže), dorostenci B (okresní přebor, 16 letí muži), mladší žáci (okresní
přebor), malá přípravka (okresní přebor). V sezóně od března do září hrají fotbalové týmy venku
v areálu TJ Jiskry, kde jsou 2 přírodní fotbalové hřiště (tréninkové a zápasové). V zimě se pak
scházejí v tělocvičně ZŠ. Fotbal si chodí neoficiálně zahrát i skupinka starších (bývalých)
fotbalistů.
Volejbalový klub TJ Jiskra Rapotín je organizovaný ve třech skupinách: muži – 14 členů (okresní
přebor), ženy – 14 členů (hrají jen pro zábavu) a rekreační (smíšený) – 15 členů. V areálu TJ Jiskra
je také 1 hřiště na volejbal a 1 malé hřiště s umělým povrchem pro tenis či kopanou. V zimě se
schází volejbalové týmy v tělocvičně v Šumperku.
Dále je součástí TJ Jiskry také cvičení žen, které probíhá jednou týdně v prostorách tělocvičny ZŠ.
Aktuálně je zaznamenána i poptávka pro vytvoření dalšího cvičení pro mladší věkovou kategorii
(ženy po mateřské dovolené), proto bude od ledna 2020 vytvořen nový oddíl pilatesu.
Taneční oddíl využívá tanečního sálu KKC.
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Celoroční údržba areálu je z velké většiny hrazena z obecního rozpočtu. Další příjem plyne ze
členských příspěvků, dotací (MŠMT, Olomouckého kraje) či České unie sportu, Fotbalové asociace
ČR či občasných sponzorů. Od některých členů klubu vzešla poptávka pro výstavbu kryté haly,
která by byla využívána zejména v zimním období. Navrhovaná lokalita je na místě, kde bylo
původně antukové hřiště, ze kterého se udělala umělá plocha.
Celý areál TJ Jiskry je zpřístupněný všem. Vzhledem k velkému zájmu byl vytvořen rezervační
systém, který může využívat i nečlen či osoba žijící jinde než v Rapotíně. Běžně je areál využíván
sportovci z Šumperka či Losinky.
K realizaci sportovních potřeb obyvatel obce v krytých prostorách slouží moderní sportovní hala
při ZŠ Rapotín. ZŠ Rapotín má také k dispozici multifunkční sportoviště s umělým povrchem
včetně běžeckého oválu (financováno z dotace EHP/Norsko, dokončeno v srpnu 2009). Hřiště
samotné slouží zejména školní mládeži, ale je možné sportovní areál využít i ke sportovním
a rekreačním aktivitám široké veřejnosti. Provozovatelem tohoto hřiště je obec Rapotín. Hřiště
má svého správce.
Pro požární sport je využívaná louka za fotbalovým hřištěm.
Pro aktivity dětí školního věku je v obci několik dětských hřišť (v parku u skláren, u č. p. 249
a u bikrosové dráhy ve spodní části obce).

Obr. 26: Dětská hřiště v obci
Foto: GaREP, 10/2019 (vlevo), OÚ Rapotín (vpravo)

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Geologie
Na území se vyskytují dvě geologické jednotky různého stáří a charakteru. V jižní části obce se
rozkládá geologická jednotka kvartér, což jsou spraše, písky a štěrky. V další části obce jsou
proterozoické horniny assyntsky zvrásněné v různě silném variském přepracování (tj. hlavně
břidlice, svory a pararuly). Hranice mezi těmito jednotkami jsou na západě v oblasti mezi silnicí
I. třídy I/11 a lokalitě Nové Domky, na severu dosahuje kvartér k oblasti odbočky na Rejchartice.
Východní a jižní hranice je dána hranicí katastrálního území.
Území má mírně zvlněný pahorkatinný až vrchovinný charakter, nachází se v poměrně značné
nadmořské výšce 325 až 641 m n. m. (střední nadmořská výška obce činí 345 m n. m.). Nejnižším
bodem je místo na jižní hranici území, kde řeka Desná opouští katastr obce. Nejvyšší část území
leží na severozápadě katastru obce v lesním komplexu okolo nejvyššího vrchu Bukový kopec (641
m n. m.). Území katastru obce Rapotín se nachází v Jesenické oblasti, v Hanušovické vrchovině
a východní část katastru obce je v Šumperské kotlině, tvořené poměrně širokými a hlubokými
údolími s plochými rozvodnými hřbety. Druhá, zbývající část území leží v podcelku Branenské
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vrchoviny. Hranice mezi podcelky je vymezena zlomem na západní straně intravilánu obce, kde
se území prudce zvedá.
Klima a vodstvo
Území leží na rozhraní klimatických oblastí MT2 a převažující oblasti CH7. Jedná se tedy o mírně
teplou oblast a chladnou oblast. Její rozhraní je dáno nadmořskou výškou v západní části katastru,
kde se prudce zvyšuje nadmořská výška území. Roční úhrn srážek je částečně pod vlivem
srážkového stínu Hrubého Jeseníku spíše průměrný, mírně překračuje 700 mm.
Z hlediska vodstva na hranici katastru obce protéká řeka Desná. V severní oblasti katastru obce
teče potok Losinka, který přitéká ze severní části území a je pravostranným přítokem řeky Desné.
Dále obcí protéká Rejchartický potok s několika menšími přítoky. Rejchartický potok v podstatě
kopíruje cestu na Rejchartice. Tento potok je také pravostranným přítokem řeky Desné.
Posledním významnějším vodním tokem na katastru obce je Holubí potok, který vzniká v oblasti
skládky a kopíruje silnici I. třídy I/11, na jižní hranici katastru obce se také vlévá do řeky Desné.
Významným levostranným přítokem řeky Desné je Merta, která kopíruje směr silnice I. třídy I/11
směr Bruntál a vlévá se na hranici katastru obce.
V obci Rapotín je také několik rybníků (rybník Červeňák, tři rybníky v lokalitě Na Střelnici, které
byly vybudovány z OP ŽP a slouží pro rybáře; plánuje se obnova starého sudetského rybníka),
které slouží místním rybářům k chovu ryb. V lokalitě Pod Tulinkou vznikla na začátku roku 2019
nová vodní nádrž o rozloze asi 0,38 ha. Nádrž má pomoci v boji se suchem a stát se vyhledávaným
turistickým cílem. Náklady na vybudování činily více než 3 mil. Kč.

Obr. 27: Malá vodní nádrž Pod Tulinkou (vlevo) a rybník Červeňák (vpravo)
Foto: OÚ Rapotín

Zemědělství a lesnictví
Pokrytí katastru obce lesy, loukami, ornou půdou a souvislou zástavbou je dobře vidět na
přiložené mapě využití krajiny. V porovnání let 2006 a 2012, kdy se snímkování vytvářelo, je
patrné zvětšení plochy luk a pastvin a jehličnatých lesů.
V rámci katastru obce došlo ke snížení o 0,2 ha rozlohy orné půdy mezi lety 2010 až 2012. Její
rozloha se od roku 2012 nemění a čítá 505 ha. Celkově je tedy ornou půdou pokryto přibližně
35 % území. Z celkové výměry se podíl lesů (34,2 %), ani zemědělské půdy (49,5 %) za posledních
pět let neměnil. Podíl orné půdy ze zemědělské půdy tvoří 72,6 %. Podíl zastavěných a ostatních
ploch z celkové výměry, který tvoří 15,6 %, je shodný s podílem trvalých travních porostů ze
zemědělské půdy. Z celkové výměry (1 404 ha) tvoří tedy největší podíl zemědělská plocha
(695 ha) následovaná lesní půdou (480 ha).
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Obr. 28: Mapa land cover území obce v roce v 2018
Zdroj: Cenia (2019), zpracování GaREP

Jakost a zdroje vod
V katastru obce je ochranné pásmo I. stupně vodních zdrojů Rapotín. V katastru obce není žádné
místo dotčené chráněnou oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV). V katastru obce se také
nenacházejí zranitelné oblasti (území, kde se vyskytují povrchové nebo podpovrchové vody,
využívané zejména jako zdroje pitné vody). Nedaleko katastru obce se nachází Losinský park
a lázně a do katastrálního území zasahuje ochranné pásmo II. stupně přírodních léčivých zdrojů
lázeňského místa Velké Losiny. V obci je jeden vrt ke sledování podzemní vody, který spravuje
ČHMÚ. Dále je dle ÚAP v obci šest vrtů podzemních vod.
Protipovodňová opatření
V roce 1997 postihla obec Rapotín ničivá povodeň. Od roku 2012 probíhalo zpracování studií
protipovodňové ochrany, avšak až v září 2018 byly zahájeny práce na realizaci protipovodňových
opatření, která by obec ochránila před ničivou sílou vody. Obec Rapotín, ve spolupráci s obcemi
Vikýřovice, Petrov nad Desnou a státním podnikem Povodí Moravy, připravila jeden z největších
projektů přírodě blízkých protipovodňových opatření v ČR. Řešená stavba ochrání zástavbu všech
tří obcí v záplavovém území řeky Desné v úseku dlouhém 2,6 km (říční kilometr 14,231 až 16,840)
a poskytne ochranu až proti padesátileté vodě (Q50).
Staveniště bylo předáno v září 2018, stavební dílo se skládá ze dvou etap. První etapa řeší úsek od
jezu Červený Dvůr po povodňový park č. 4 na pravém břehu a po Rybářskou ulici na levém břehu
Desné, druhá etapa pokračuje dále až po zaústění Merty. Celkové náklady budou přibližně 384
mil. Kč, akce bude financována z dotace Státního fondu životního prostředí do výše 85 %
uznatelných nákladů. Termín dokončení díla se předpokládá v září 2021.
Hlavním účelem akce je realizace protipovodňových opatření po obou březích řeky Desné, a to
kombinací technických a přírodě blízkých staveb či terénních úprav. Doprovodným účelem stavby
je rozšíření a posílení stávajícího biokoridoru a údolní nivy. Protipovodňová ochrana obcí bude
spočívat ve vybudování odlehčovacích revitalizovaných ramen s biotopy, ochranných hrází
a zídek a rozšíření koryta Desné. Současně dojde k rekonstrukci pevného jezu, který bude upraven
na vakový jez s rybochodem. Součástí opatření je i rekonstrukce dvou mostů, které budou
dimenzovány na stav Q100.
Nerostné bohatství
V rámci katastru obce se nachází chráněné ložiskové území č. 71301000000, kde je uložena
cihlářská surovina. Cihlářská hlína v ložisku nerostných surovin označena kódem 3130100 – hlína
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nebyla dosud těžena. V katastru obce se také nachází dvě bodová poddolovaná území, na kterých
byla provedena sonda na výskyt rudy.
Ochrana ovzduší
V roce 2013 byl obcí realizován projekt v rámci podpory Státního fondu životního prostředí
a Operačního programu Životní prostředí s názvem akce „Snížení imisní zátěže omezením
prašnosti v obci Rapotín“. Za podpory SFŽP a OP ŽP obec koupila zametací stroj. Uskutečněním
projektu došlo v Rapotíně ke snížení tuhých znečišťujících látek o 2,545 t za rok.
Obec se také snaží zateplovat budovy ve svém vlastnictví a v posledních letech tak rekonstruovala
kotelnu pro centrální vytápění. Těmito kroky také dochází ke snižování emisí v ovzduší.
Ochrana přírody
V rámci katastru obce se nenachází žádné
velkoplošné a maloplošné chráněné území.
Přes území obce je veden nadregionální
biokoridor vodní a nivní (NRBK 89 Praděd –
Vrapač, Doubrava), který kopíruje nivu řeky
Desná. Další nadregionální biokoridor je
mezofilní bučinný (NRBK K91 Raškov –
Jezernice). Dalšími prvky územního systému
ekologické stability jsou regionální a lokální
prvky, které navazují na nadregionální
koridory. Jedná se o území podél Losinky Obr. 29: Obecní zametač
a Rejchartického potoka.
Foto: OÚ Rapotín
Veřejná zeleň
Obec investuje nemalé finanční prostředky do údržby zeleně v obci. Obec s rozlohou katastrálního
území 1 403 ha je velmi těžké udržovat a obnovovat. Přesto se snaží využívat dotačních titulů
z Operačního programu Životního prostředí a rozšiřovat zeleň v intravilánu obce. Revitalizace
zeleně v intravilánu obce proběhla např. v lokalitě u kostela, u domu s pečovatelskou službou,
u skláren, na sídlišti, u nádraží atd. Rybník u Výzkumného ústavu chovu skotu je přírodní
prostředí a veřejný prostor. V extravilánu je snaha o dosazování zeleně podél cest. Z obce je dobrá
dostupnost do volné krajiny.

Obr. 30: Veřejná zeleň v obci (na obrázku vpravo, který je u KCC, je elektronabíječka)
Foto: OÚ Rapotín
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Ekologická stabilita krajiny
Stav krajiny z hlediska její vyváženosti a rovnováhy je vyjadřován koeficientem ekologické
stability. Na území Rapotína je zastoupena nadregionální, regionální i lokální úroveň územního
systému ekologické stability. Podél toku Desné je vymezen nadregionální biokoridor K 89 Praděd
– Vrapačov, Doubrava, vodní, nivní. Od severu k východu Rapotína vede biokoridor K 91 Raškov
– Jezernice, mezofilní bučinný. Západní částí Rapotína vede regionální biokoridor RK 83, který je
doplněn lokální úrovní.
Ekologická stabilita představuje schopnost krajiny samovolnými vnitřními mechanismy
vyrovnávat rušivé vlivy vnějších faktorů bez trvalého narušení přírodních mechanismů, tzn., že se
systém brání změnám během působení cizího činitele zvenčí nebo se vrací po skončeném
působení cizího činitele k normálu. Protože potenciálními nositeli ekologické stability krajiny jsou
přirozené ekosystémy, racionální využívání krajiny nejen nevylučuje, ale nutně zahrnuje jejich
trvalou existenci.
Ekologická stabilita území se vyjadřuje tzv. koeficientem ekologické stability (KES). Koeficient
ekologické stability je poměrové číslo a stanovuje poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních
krajinotvorných prvků v řešeném území podle vzorce:
zahrada + ovocný sad + trvalý travní porost + lesní pozemek + vodní plocha
KES = ------------------------------------------------------------------------------------------------------orná půda + zastavěná plocha a nádvoří + ostatní plocha
Rapotín měl ke konci roku 2018 hodnotu KES 0,96, což znamená území mírně stabilní – běžná
kulturní krajina, v níž jsou technické objekty v relativním souladu s charakterem relativně
přírodních prvků.
Staré ekologické zátěže
V rámci Systému evidence kontaminovaných míst, který je provozován Ministerstvem životního
prostředí ČR, je v obci Rapotín registrováno 11 míst, která však nepředstavují žádnou hrozbu.


Autovrakoviště Rapotín – lokalitu tvoří nepovolené autovrakoviště na soukromém pozemku
s velkým množstvím autovraků a jednotlivých autodílů i dalších věcí.



Bývalé sklárny Rapotín – areál bývalé sklárny, dříve s množstvím sklářských pecí, je mnohde
zdevastovaný. Některé objekty jsou částečně znovu využívané k různým drobným servisním
a opravárenským činnostem. Snahou obce je v lokalitě vybudovat mimo jiné sklářské muzeum.



DTS 387 Rapotín-u Rejchartické, DTS 395 Rapotín-dětský tábor SME, DTS 397 Rapotín-u školy
– jednalo se o staré trafostanice, avšak v současnosti jsou na lokalitách nové trafostanice.



Skládka Rapotín – činná skládka nebezpečných a ostatních odpadů provozovaná na
integrované povolení, aktuální provozovatel SUEZ Využití zdrojů a.s.



Skládka Rejchartice – rekultivovaná mohutná skládka průmyslového odpadu skláren. Skládka
překryta nepropustnou vrstvou a zeminou. Následně biologicky rekultivována. Na vrcholu
skládky se nacházejí dva výduchy na skládkové plyny a 3 ks hydrovrtů sloužících ke kontrole
kvality podzemních vod. Obec převzala odpovědnost za sanaci. Je zde nařízený 30 letý
monitoring.



Rapotín skládka po SA – původně nepovolená skládka na bývalé střelnici sovětské armády
provozovaná bez vědomí čs. úřadů v 70. až 80. letech 20. století. Po roce 1991 bylo těleso
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skládky překryto zeminou. V druhé polovině roku 2008 se na lokalitě realizovalo nápravné
opatření k odstranění staré ekologické zátěže. Skládka byla odtěžena (celá asanovaná).


Tankodrom – JZ část – v současnosti zatravněný pozemek s plánovanou výstavbou šestijamkového golfové hřiště a cvičného odpaliště včetně zázemí a parkoviště.

Odpadové hospodářství
Obec Rapotín má zpracovaný plán odpadového hospodářství na deset let, je tedy platný do roku
2021. Hlavní důvod pro jeho zpracování je naplnění zákona o odpadech. Tento plán je schválen
Krajským úřadem Olomouckého kraje a obec se zavazuje ho naplňovat. Z pohledu odpadů je obec
značně závislá na finančních prostředcích z provozu skládky na svém území. V současné době
probíhá stavební řízení na rozšíření skládky Rapotín o dvě skládková pole, životnost 7 let.
Vzhledem k tomu, že v rámci schváleného plánu je také snaha o snižování odpadu skládkováním,
je snahou obce rozšiřování materiálového využití odpadů. Proto je v Rapotíně vybudováno 14
sběrných míst (podzemních kontejnerů) pro separovaný odpad.

Obr. 31: Kontejnery na separaci odpadu rozmístěné na různých místech v obci
Foto: GaREP, 10/2019 (vlevo), OÚ Rapotín (vpravo)

Areál Centrálního sběrného dvora Rapotín se nachází v lokalitě Na Střelnici a byl otevřen
v listopadu 2013. Jedná se o provoz logistiky na třídění odpadů k dalšímu materiálního využití
a také kompostárny. Projekt byl připravován od roku 2009 a realizován v letech 2012 až 2013,
spolufinancován Evropskou unií (konkrétně Fondem soudržnosti a Státním fondem životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí). Realizací tohoto projektu
dochází ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění
o 9 061 t/rok. Realizace byla rozdělena na dvě části, stavební a technologickou. Dvůr je kompletně
vybaven stroji a zařízením potřebným pro zpracovávání odpadů. Na centrálním sběrném dvoře
budou dále zpracovávány vytříděné složky komunálního odpadu včetně bioodpadu. V současné
době se zpracovává projektová dokumentace na rozšíření centrálního sběrného dvora pro
zpracování objemného odpadu.
Kapacitní skládka odpadů SUEZ využití zdrojů a.s. slouží k ukládání ostatních i nebezpečných
odpadů (nebezpečné odpady jsou ukládány spíše ojediněle), odpadů s vyšším i nižším podílem
biologicky rozložitelné složky. Kapacita skládky je 1 610 000 m3. Životnost skládky je aktuálně 1,5
roku, ale v rámci změny územního plánu se připravují další dvě etapy rozšíření skládky na 5 let
v rámci první etapy a 3–4 roky v rámci druhé etapy.
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Obr. 32: Vizualizace rozšíření skládky
Zdroj: EkoInpros, 2019

SPRÁVA OBCE
Obecní úřad a kompetence obce
Obec Rapotín je obcí I. typu. V čele úřadu stojí starosta. Obec zajišťuje činnosti obecního úřadu
pouze pro svoje katastrální území. Obec má 12 pracovníků a 5 provozních zaměstnanců, tvoří ho
starosta (uvolněný pro výkon funkce), 1. místostarosta (uvolněný pro výkon funkce),
2. místostarosta (neuvolněný pro výkon funkce) a dvanáct pracovníků obecního úřadu.
Organizační schéma obecního úřadu Rapotín je uvedeno na obrázku.

Obr. 33: Obecní úřad Rapotín (vlevo) a turistické informační centrum v budově KKC (vpravo)
Foto: OÚ Rapotín
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Obr. 34: Obecní úřad Rapotín – organizační schéma OÚ Rapotín
Zdroj: www.rapotin.cz, stav k 26. 11. 2019

Obec Rapotín zřizuje dvě organizace:
Kulturní dům Rapotín s.r.o.: mezi hlavní činnosti patří zajišťování kulturních akcí, pronájem
prostor KKC ke kulturním a společenským akcím.
V KKC kromě společnosti Kulturní dům sídlí i turistické informační centrum, které poskytuje
informace o ubytování, stravování, kulturních a přírodních zajímavostech, prodej turistických
předmětů, předprodej vstupenek. Sídlo zde má i obecní knihovna, která zajišťuje nejen půjčování
knih, ale také pořádání výstav, soutěží, besed a seminářů pro školy i veřejnost, veřejně přístupný
internet, kopírování, laminování, zajišťování U3V pro seniory apod.).
Rapos Rapotín s.r.o.: zajišťuje zejména drobné opravy a údržbu obecních domů a bytů, zajištuje
veřejné služby pro obec – úklid, sekání trávy, péče o vzhled obce, zimní údržbu, výrobu a dodávku
tepla do obecních bytů a domů, do svazkové školy – odloučených pracovišť ZŠ, MŠ a ŠJ Rapotín,
budovy SDH a do prodejny JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh – COOP).
Obec Rapotín je součástí Svazku obcí údolí Desné, který má 9 obcí, která je zřizovatelem Svazkové
školy ZŠ a MŠ údolí Desné a Železnice Desná:
Základní škola: kromě výchovně vzdělávací činnosti poskytuje základní škola v obci možnost
výběru z několika zájmových kroužků, realizuje ročně několik projektů, jichž se účastní také
rodiče a prarodiče žáků školy. Děti mají k dispozici také sportovní halu a venkovní hřiště.
Mateřská škola: sídlí na sídlišti v Rapotíně. Ve třech odděleních je celkem 66 dětí (max. kapacita
školky). Také školka nabízí několik zajímavých kroužků pro své návštěvníky. Během roku je
pořádáno mnoho akcí, které jsou tematicky spojeny s nějakou událostí.
Dále je obec aktivně zapojena do VHZ Šumperk a.s., Jeseníky – sdružení cestovního ruchu, Svaz
měst a obcí ČR, MAS Šumperský venkov, Sdružení místních samospráv, Sdružení obcí střední
Moravy.
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Obr. 35: Obec Rapotín – organizační schéma
Zdroj: Organizační schéma bylo schváleno na jednání rady obce č. 9/2019 dne 15. 5. 2019 pod bodem
usnesení 9.1.3. a nabývá platnosti dne 14. 2. 2019

Hospodaření obce
Ve sledovaných letech 2008 až 2019 byl rozpočet obce vždy schválen před počátkem
rozpočtového období, obec tak nemusela využít rozpočtového provizoria. Hospodaření obce ve
sledovaných letech na úrovni schválených rozpočtů vykazovalo až do roku 2011 rozpočtové
deficity. V roce 2012 byl naopak schválen rozpočtový přebytek. Skutečné čerpání rozpočtu však
probíhalo odlišně. V závěrečných účtech z let 2008 a 2009 bylo dosaženo přebytku v hospodaření,
přičemž v roce 2008 činila výše přebytku 9,011 mil. Kč. Záporné saldo hospodaření ve výši 18,511
mil. Kč bylo vykázáno v roce 2010. V letech 2011 až 2017 naopak bylo dosaženo přebytku, v roce
2017 až ve výši 24,594 mil Kč. V roce 2018 byl výsledek hospodaření záporný, saldo dosahovalo
hodnoty 2,096 mil Kč, což bylo dáno zejména vysokými kapitálovými výdaji.
Běžné příjmy jsou veškeré příjmy obce vyjma kapitálových příjmů (prodejů majetků
a investičních dotací). Běžné výdaje jsou takové výdaje, které je nutné vynaložit na provoz obce.
Provozní saldo jsou prostředky, které zbývají samosprávě po úhradě provozu z běžných příjmů k
„volnému rozhodování“. Provozní saldo je tedy mnohem důležitější údaj než samotné běžné saldo
hospodaření. Jestliže v tomto smyslu existuje deficitní rozpočet, znamená to, že obec realizovala
daný rok více výdajů než příjmů, ale deficit musí být pokryt z úspor z předchozích let, z dotací,
které přijdou do rozpočtu až následující rok, úvěrem apod. Záporné provozní saldo znamená
vážnou situaci, kdy obec nemá dostatek pravidelných příjmů na úhradu samotného provozu
(běžných výdajů).
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Obr. 36: Vývoj celkových příjmů a výdajů obce Rapotín v letech 2010–2019
* k 30. 9. 2019
Zdroj: Monitor MF ČR, 2010–2019, zpracování GaREP

Provozní saldo se získá jako součet daňových příjmů, nedaňových příjmů a neinvestičních dotací,
od kterého jsou odečteny běžné výdaje. Provozní saldo obce Rapotín vychází ve všech sledovaných
letech kladně. Jeho trend je poměrně vyrovnaný, každý rok vykazuje přebytek minimálně 24 mil.
Kč, což značí, že obec je na tom finančně dobře. Provozní saldo je však značně ovlivněno příjmem
ze skládky, která je na katastru obce a z které plyne roční příjem cca 20 mil. Kč. Při zohlednění
celkových daňových příjmů obce je téměř polovina všech příjmů obce tvořena právě příjmem ze
skládky. V případě ztráty těchto příjmů z jakýchkoliv důvodů by celkové provozní saldo značně
kleslo, v roce 2012 dokonce pouze na necelých 5 mil. Kč. Následky výpadku příjmů ze skládky jsou
pro rozpočet obce značné, a to pro Rapotín představuje velké riziko.
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Obr. 37: Saldo příjmů a výdajů v rozpočtu obce Rapotín v letech 2010–2019
* k 30. 9. 2019
Zdroj: Monitor MF ČR, 2010–2019, zpracování GaREP

Vývoj rozpočtových příjmů obce v průběhu sledovaného období a kategorizace jednotlivých
příjmů je provedena dle druhového členění určeného rozpočtovou skladbou a vychází z výkazů
pro hodnocení plnění rozpočtů územně samosprávných celků. Významný podíl na celkových
příjmech rozpočtu obce představují daňové příjmy, jejichž objem se ve sledovaných letech

43

Strategický plán rozvoje obce Rapotín 2020–2025
pohyboval v rozmezí 38,6 % až 80,2 %. Lze tedy říci, že daňové příjmy mají dominantní postavení
v rámci rozpočtu obce a daňový výnos daný rozpočtovým určením daní je základním zdrojem
příjmů rozpočtu.
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Obr. 38: Změna struktury příjmů v čase obce Rapotín v letech 2010–2019
* k 30. 9. 2019
Zdroj: Monitor MF ČR, 2010–2019, zpracování GaREP

Přijaté transfery dle dat z období 2010 až 2019 představovaly finanční prostředky poskytované
ze státního rozpočtu z kapitol příslušných ministerstev a fondů a také evropských dotačních
programů. Část dotací tvoří také převod vlastních prostředků hospodářské (podnikatelské)
činnosti.
Níže uvedená tabulka odráží podíl přijatých transferů na celkových příjmech obce, přičemž
maximální hodnoty bylo dosaženo v roce 2013, a to v důsledku vysokých příjmů z investičních
dotací. I přes tento extrémní dopad dotací v roce 2012 je nutné podotknout, že podíl dotací na
rozpočtu obce se pohybuje v průměrné úrovni 25–50 % celkového rozpočtu, což činí 20–40 mil.
Kč ročně. Při uvážení celkového objemu finančních prostředků obce jsou transfery sumou
nezanedbatelnou.
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Obr. 39: Struktura podílu investiční a neinvestičních dotací v letech 2010–2018
* k 30. 9. 2019
Zdroj: Monitor MF ČR, 2010–2019, zpracování GaREP
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Finanční analýza obce
Finanční analýza jako součást finančního řízení je ekonomickou teorií i praxí uznávaným
systémem ukazatelů, který poskytuje ucelený a interpretovatelný pohled na finanční situaci
organizace.
Ukazatele likvidity a čistého pracovního kapitálu
Ukazatele likvidity a potažmo čistého pracovního kapitálu jsou základními ukazateli finanční
analýzy. Likvidita je ukazatelem krátkodobé finanční pozice a platební schopnosti účetní jednotky
spojeným s krátkodobými aktivity a cash flow. Dále likvidita označuje schopnost prodeje aktiv
účetní jednotky (majetku) bez dopadu na pokles jejich ceny. Řízení likvidity je základním
východiskem při řízení cash flow účetní jednotky. Běžná likvidita (neboli likvidita III. stupně)
nám říká, kolika korunami z našich celkových oběžných aktiv je pokryta 1 Kč našich krátkodobých
závazků, neboli kolikrát jsme schopni uspokojit naše věřitele, kdybychom v určitém momentě
přeměnili tato oběžná aktiva na hotovost. Pohotová likvidita (neboli likvidita II. stupně) je
„očištěna“ o ne zrovna příliš likvidní položku – zásoby. Jinak řečeno, kolika korunami našich
pohledávek a hotovosti (pokladna či bankovní účet) je pokryta 1 Kč našich krátkodobých závazků.
Čistý pracovní kapitál je ukazatel vyjádřený jako rozdíl oběžných aktiv a celkových
krátkodobých dluhů. Z tohoto výpočtu vyplývá, že je to oběžný majetek financovaný
z dlouhodobých zdrojů, který slouží k řízení plynulosti výrobního procesu, likvidity. Ukazatel
čistého pracovního kapitálu věrohodně zobrazuje kapitál, který obec potřebuje ke svému
fungování. Přesněji výpočtem zjistíme, kolik obci zůstane prostředků k dispozici, když uhradíme
všechny závazky.
Tab. 10: Vývoj běžné a pohotové likvidity a čistého pracovního kapitálu (v tisících Kč)
Rok
2010
2011
2012
2013
2014
Oběžná
34 428 52 722 41 112 91 431 95 302
aktiva (netto)
Krátkodobé
9 251
6 231
15 411 15 641
9 624
závazky
Zásoby
0
0
0
0
245
Běžná
3,72
8,46
2,67
5,85
9,90
likvidita
Pohotová
3,72
8,46
2,67
5,85
9,88
likvidita
Čistý
pracovní
73
88
63
83
90
kapitál
* k 30. 9. 2019
Zdroj: Monitor MF ČR, 2010–2019, zpracování GaREP
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Ukazatele zadluženosti
Zadluženost umožňuje nahlížet na finanční situaci organizace z dlouhodobého hlediska. Odpovídá
na otázku, zda je struktura aktiv a pasiv organizace vhodná pro její růst, resp. udržitelnost.
Celková zadluženost (věřitelské riziko) charakterizuje finanční úroveň obce. Ukazuje míru
krytí firemního majetku cizími zdroji. Vyšší hodnoty jsou rizikem pro věřitele, především pro
banku.
Koeficient samofinancování je opakem k celkové zadluženosti (jejich součet = 100 %). Udává,
do jaké míry je obec schopna pokrýt své potřeby z vlastních zdrojů. Je vyjádřením finanční
stability a samostatnosti obce. Míra zadluženosti vlastního kapitálu, která se vypočítává jako
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poměr vlastního kapitálu a cizích zdrojů je kombinací předchozích dvou ukazatelů (dává do
poměru jejich čitatele).
Úrokové krytí je ukazatel ziskové úhrady úroků. Používá se pro zjištění dopadu zadlužení na zisk.
Informuje o tom, kolikrát celkový efekt reprodukce převyšuje úrokové platby. Obce, které
dosahují vyššího růstu tržeb a zisku mohou ve větším rozsahu využívat cizí kapitál, protože budou
schopny platit fixní částku úroku. Výše úroku jako fixního nákladu a jeho podíl na zisku je
důležitým ukazatelem finanční stability podniku a jeho celkové jistoty. Obce, u nichž se projevuje
stagnace nebo pokles tržeb a zisku, by se měly vyhnout vyššímu podílu závazků, z nichž je nutné
platit úrok. Neschopnost hradit úrokové platby ze zisku může být znakem blížícího se úpadku.
Tab. 11: Vývoj ukazatele věřitelského rizika, samofinancování, zadluženosti vlastního
kapitálu a úrokového krytí (v tisících Kč)
Rok
Cizí kapitál
Vlastní kapitál
Celková aktiva
(netto)
Celková
zadluženost (%)
Koeficient
samofin. (%)
Ukazatel
zadlužen. VK (%)
Zisk před
zdaněním
Úroky
Úrokové krytí

2010
96 215
656 424

2011
87 179
529 602

2012
75 727
559 257

2013
112 661
628 425

2014
113 137
647 260

2015
99 647
668 416

2016
99 519
685 130

2017
37 327
703 831

2018
25 963
746 359

2019*
146 557
764 372

752 639

616 781

634 985

741 086

760 397

768 063

784 649

741 158

772 321

910 928

13

14

12

15

15

13

13

5

3

16

87

86

88

85

85

87

87

95

97

84

15

16

14

18

17

15

15

5

3

19

25 049

24 175

12 584

15 368

17 838

23 451

25 617

25 046

28 841

23 580

3 164
8,92

3 323
8,28

3 243
4,88

7 400
3,08

1 427
13,50

1 247
19,81

1 039
25,66

707
36,43

326
89,47

44
537

* k 30. 9. 2019
Zdroj: Monitor MF ČR, 2010–2019, zpracování GaREP

Ukazatele rentability
Rentabilita vyjadřuje schopnost účetní jednotky vytvářet vlastní zdroje a slouží především
k hodnocení celkové efektivnosti dané činnosti. Ukazatele rentability by měly mít v čase rostoucí
trend.
Tab. 12: Rentabilita celkového vloženého kapitálu
Rok
Zisk po
zdanění
Celková pasiva

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019*

23 893

23 995

10 664

14 698

16 400

22 092

24 409

22 394

26 207

23 580

752
639

616
781

634
985

741
086

760
397

768
063

784
649

741
158

772
321

910
928

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Rentabilita
celk.
0,03
0,04
0,02
0,02
0,02
vloženého
kapitálu
Zdroj: Monitor MF ČR, 2010–2018, zpracování GaREP

Bezpečnost
V obci Rapotín nepůsobí obvodní oddělení Policie ČR, ani zatím nemá obecní policii. Obec plánuje
obecní polici zřídit, aby ve vymezené době (cca 4 hodiny) od pondělí do pátku, a hlavně
o víkendu (více než 4 hodiny) kontrolovala bezpečnost na vytipovaných místech. V obci je však
vybudován kamerový systém z důvodu drobné majetkové kriminality. Za účelem zvýšení
bezpečnosti je kamerový systém postupně rozšiřován. Kamery jsou umístěny následovně – 2 ks
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kamer na hasičské zbrojnici (směr garáže), 1 ks kamery na panelovém domě č. p. 546B na sídlišti
(směr střed sídliště), 1 ks kamery na budově fary č. 122 naproti obchodu v Rapotíně u kostela,
1 ks kamery na budově v areálu TJ Jiskra Rapotín nasměrovaná na hřiště v tomto areálu, 1 ks
kamery na sloupu VO na frekventované křižovatce ul. Šumperská a ul. Pod Holubím Vrchem a 2
ks kamer s vyšším rozlišením na budově lékařského domu na nám. Svobody v Rapotíně. Uvnitř
budovy OÚ se nachází 5 kamer, z toho 2 jsou namířené na informační centrum. Vně OÚ je celkem
12 kamer.
V Rapotíně je jednotka sboru dobrovolných hasičů čítající 25 aktivních členů, která má možnost
trénovat na požární ploše v areálu TJ Jiskra Rapotín. Obec využila v roce 2016 možnosti získat
dotaci na nákup dopravního automobilu pro JSDH Rapotín (dotace 550 tis. Kč, z toho 450 tis. Kč
z Ministerstva
vnitra
a 100
tis.
Kč
z Olomouckého kraje; vlastní zdroje obce
Rapotín činily 500 tis. Kč). Dopravní automobil
je určen pro přepravu celkem 8 osob (včetně
řidiče) při potřebné evakuaci v krizových
situacích a disponuje velkým prostorem
pro uložení
materiálu
(pro
nouzové
zásobování obyvatel), nebo pro zavazadla
evakuovaných osob. Vozidlo je vybaveno
základním
zdravotnickým
materiálem,
materiálem pro prvotní zásah a potřebnými
Obr. 40: Dopravní automobil JSDH Rapotín
spojovými prostředky (vysílačkami). Zároveň
Foto: webové stránky obce Rapotín
může sloužit pro dopravu hasičů k zásahům.
Ve statistikách Policie ČR, které se týkají trestných činů, jsou nejpodrobnější data dostupná za
obvodní oddělení Velké Losiny, kam kromě samotné obce Rapotín spadá ještě dalších 18 obcí.
Srovnání vývoje indexu kriminality1 Obvodního oddělení Velké Losiny s vyššími územními celky
za poslední tři roky zachycuje následující graf, ze kterého lze vyčíst, že počet trestných činů činil
od ledna do srpna 2019 celkem 102. Index kriminality tedy aktuálně dosahuje hodnoty 97,4.
V roce 2018 bylo v obci Rapotín zjištěno, zaevidováno a šetřeno celkem 30 trestných činů, což je
o 5 trestných činů méně než v roce 2017.
60
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Obvodního oddělení Velké Losiny

Územní odbor Šumperk

Olomoucký kraj

Česká republika
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Q1
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Obr. 41: Index kriminality Obvodního oddělení Velké Losiny a jeho srovnání s vyššími
územními celky za Q1/2016 – Q2/2019
Zdroj: http://www.mapakriminality.cz, zpracování GaREP

1

Počet trestných činů na 10 000 obyvatel.
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Pro poskytování informací nejen v krizovém stavu ale také pro informace o plánovaných
odstávkách vody, přerušení dodávek elektrické energie, plynu, uzavírkách místních komunikací,
termínech zasedání zastupitelstva, konání kulturních a společenských akcí apod.) funguje v obci
SMS InfoKanál obce, kam se mohou občané zaregistrovat. V rámci protipovodňových opatření byl
vybudován výstražný bezpečnostní systém VOX. Běžné informace jsou obyvatelům sdělovány
prostřednictvím obecních webových stránek a Facebooku.
Rozvojové dokumenty
Strategický rozvojový plán obce Rapotín 2020–2025 je v návrhové části věcně provázán s dalšími
koncepčními dokumenty, které je možné rozlišit na vnitřní a vnější vazby, resp. na dokumenty
s širší působností.
Vnitřní vazby
Klíčovým materiálem, na němž bude strategický plán stavět je nový územní plán, který byl na
zasedání zastupitelstva obce schválen dne 25. 3. 2019. Dle územního plánu je obec rozvíjena jako
kompaktní urbanistický celek. Rozvoj bydlení je zaměřen z důvodu zachování charakteru obce na
plochy určené pro bydlení ve vícepodlažních bytových domech, včetně občanského vybavení,
sportovních zařízení, veřejných prostranství a veřejně přístupné zeleně. Dále na plochy smíšené
obytné, které jsou určeny k polyfunkčnímu využití, a to pro bydlení v bytových domech
i rodinných domech, pro občanské vybavení a pro veřejná prostranství; a na plochy určené pro
rodinnou rekreaci či rekreaci hromadných zařízení. Pozornost v územním plánu je zaměřena také
na plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury a občanského vybavení komerčního typu.
Důležitým dokumentem, na který nový strategický plán navazuje, je předchozí Strategický plán
rozvoje obce pro roky 2014–2020, jehož zhodnocení naplňování bylo uvedeno na začátku
tohoto dokumentu. S ohledem na správné zacílení navrhovaných řešení by měl být strategický
plán také provázán s Rozpočtovým výhledem 2018–2021 a Střednědobým výhledem
rozpočtu 2019–2022.
Vnější vazby
Dalším důležitým podkladem je Strategický plán rozvoje svazku obcí Údolí Desné 2017–2022,
který si na uvedené období stanovil těchto šest strategických cílů:
1. Revitalizace přednádraží – Petrov nad Desnou, Rapotín, Velké Losiny, Loučná nad Desnou,
Kouty nad Desnou
2. Prodloužení a elektrizace trati v úseku Kouty nad Desnou – Kouty nad Desnou skiareál
3. Elektrizace trati Petrov nad Desnou – Sobotín
4. Informační systém na ŽD
5. Investice do rozmrazování trolejového vedení
6. Oprava a zhodnocení budov a s nimi souvisejících pozemků.
Ze stanovených strategických cílů došlo k naplnění cíle 4 a 5, cíl 6 je v realizaci, cíle 2 a 3 byly
zrušeny a cíl 1 zůstává.
Podkladem pro aktualizaci strategického plánu obce Rapotín byl i Strategický plán MAS
Šumperský venkov pro období let 2014–2020, který obsahuje SWOT analýzu a východiska pro
stanovení rozvojových priorit území MAS. V rámci tvorby dokumentu bylo stanoveno sedm cílů,
kterých chce MAS dosáhnout:
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1. Prezentace regionu jako „vstupní brány Jeseníků“
2. Živé, nikoli „spící“ obce
3. Zlepšení situace na trhu práce, tvorba nových pracovních míst
4. Zachování přírodní krajiny, ekologizace, využívání alternativních zdrojů energie
5. Rozvoj a podpora volnočasových aktivit
6. Stálé a kvalitní obhospodařování lesů
7. MAS – zdroj informací a pomoci obyvatelům regionu
K naplňování cílů definovaných ve strategii vyhlašuje MAS řadu výzev. Pokud chce obec žádat
o dotaci přes MAS, musí mít oblast uvedenou ve svém strategickém plánu, v případě školství, pak
v MAP.
Dalšími důležitými podklady jsou dokumenty obce s rozšířenou působností Šumperk.
https://www.sumperk.cz/cs/sprava-mesta/formulare-a-tiskopisy.html.
Vnější vztahy a vazby obce
Partnerské obce
Obec Rapotín má dvě partnerské obce. Opatovce nad Nitrou (Slovensko) je partnerem od roku
2004 a Paszowice (Polsko) od roku 2009. Mezi společný projekt obce a Paszowic patří „Českopolská mozaika“, projekt zaměřený na podporu kulturních, společenských a sportovních aktivit
mezi těmito obcemi, s cílem podpory a rozvoje vzájemné spolupráce, sdílení praktických
zkušeností a rozvoje vzájemné participace obyvatel ze dvou stran vzájemné česko-polské hranice.
Tento projekt získal podporu z Operačního
programu přeshraniční spolupráce České a Polské
republiky z Fondů mikroprojektů Euroregionu
Glacensis. V rámci projektu, který byl realizován od
července 2010 do června 2011, se uskutečnilo 6
významných kulturně-společenských akcí v obou
obcích.
Projekt „Česko-polská mozaika II. – podpora školních i volnočasových aktivit dětí obcí Rapotín
a Paszowice“ byl pokračováním úspěšné spolupráce. Jednalo se o společný projekt zaměřený
na podporu sportovních, literárních, kulturních i volnočasových aktivit dětí obou obcí s cílem
podpořit vzájemnou spolupráci mezi obcemi. Tento projekt byl také financován z prostředků
ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Součástí projektu bylo uskutečnění dvou akcí, které
zajišťuje v Polsku obec Paszowice a tří akcí, které zajišťuje obec Rapotín ve spolupráci se ZŠ a MŠ
Údolí Desné a s místní jednotkou dobrovolných hasičů.
Úspěšná spolupráce pokračovala, a to díky projektu „Česko-polská mozaika III. – podpora tvůrčí
činnosti a vzdělávání v oblasti životního prostředí“ financovaného opět z ERDF prostřednictvím
Euroregionu Glacensis. Součástí projektu bylo uskutečnění dvou akcí v roce 2015, které
zajišťovala obec Rapotín ve spolupráci se ZŠ a MŠ Údolí Desné a dvou akcí, které realizovala obec
Paszowice v roce 2014. Hlavním cílem projektu byla podpora tvůrčí činnosti dětí a vzdělávání
v oblasti environmentální nauky, ekologie a ochrany životního prostředí. Cílem projektu bylo
pomocí pestré škály společných aktivit propojit výuku i volný čas dětí základních škol obou obcí,
rozvíjet jejich vědomosti, schopnosti a tvůrčí myšlení, vytvořit podmínky pro vzájemné poznání
a bližší poznání rodných obcí.
Dalším společným projektem je „Kaleidoskop umění a řemesel“, na který získaly obce finanční
prostředky z EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Hlavním cílem projektu bylo oživit
a blíže seznámit veřejnost s tradičními, lidovými řemesly na české i polské straně. První akcí,
která se konala v Rapotíně, byly Rapotínské slavnosti – česko-polský řemeslnický jarmark. Druhá
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akce, resp. workshop (ukázky a výuka) řemesel, se konala v listopadu 2017 ve středisku
ekologické výchovy Švagrov. Na druhou stranu, zástupci obce Rapotín se v březnu 2018 zúčastnili
11. velikonočního jarmarku v Paszowicích. Účelem tohoto zájezdu bylo představit polským
občanům tradiční české výrobky. V květnu 2018 se zástupci obce Rapotín a blízkého okolí vydali
již na poslední setkání s partnerskou obcí Paszowice, a to na „Workshop řemesel“.
Dalším společným projektem byla Mločí stezka v Polsku, která byla realizována během projektu
Pěšky za poznáním“ v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020,
spolufinancovaného z prostředků fondu regionálního rozvoje prostřednictvím Euroregionu Nisa.
Cílem projektu s názvem „Slavíme desetiletou spolupráci mezi obcemi Paszowice a Rapotín“, který
bude realizován v letech 2019–2020, je pomocí pestré škály společných aktivit propojit výuku
i volný čas dětí základních škol obou obcí, rozvíjet jejich vědomosti, schopnosti a tvůrčí myšlení,
vytvořit podmínky pro vzájemné poznání a týmovou spolupráci.
Svazek obcí Údolí Desné
Svazek obcí údolí Desné byl založen
zakladatelskou smlouvou 16. 10. 1997, kterou
podepsala obec Rapotín, Velké Losiny, Sobotín,
Loučná nad Desnou a Vikýřovice. Na počátku
sdružení těchto obcí stála povodeň v roce
1997. Ta v neštěstí spojila poničené obce
a dodala jim novou sílu. Společnými silami
se vypořádaly s tragédií a vrcholem úspěchu
se stalo zprovoznění poničené železniční tratě
spojující následující obce: Vikýřovice, Rapotín,
Velké Losiny (Bukovice, Maršíkov, Žárová),
Loučná nad Desnou (Kouty nad Desnou,
Rejhotice, Přemyslov, Filipová, Kociánov),
Petrov nad Desnou (Terezín), Sobotín
(Klepáčov, Rudoltice), Rejchartice, Hraběšice,
Vernířovice. K zakládajícím obcím se připojila
obec Hraběšice, Rejchartice, Vernířovice
a Petrov nad Desnou (viz mapa níže) a počet
členů svazku vzrost na současných devět.
Finančními zdroji svazku jsou příspěvky členů Obr. 42: Územní působnost Svazku obcí
svazku nebo jiných právnických a fyzických osob, Údolí Desné
Zdroj: www.udoli-desne.cz
dotace a jiné finanční výpomoci.
Ze zakladatelské smlouvy vyplývá, že je předmětem činnosti svazku obcí, který sídlí na Obecním
úřadě v Rapotíně, vyvíjení činností směřujících k získání podpory pro realizaci určených cílů,
zejména prostředků pro realizaci investic sloužících k zabezpečení veřejných potřeb regionu.
Mezi veřejné potřeby regionu patří především zabezpečené dopravní obslužnosti, zkvalitňování
bytového a nebytového fondu a zkvalitnění školské vybavenosti.
Významným výsledkem komunitní spolupráce Svazku obcí údolí Desné v oblasti školství je
založení tzv. „svazkové školy“ – Základní a Mateřské školy Údolí Desná. Myšlenka svazkového
školství byla podnícena jednak snahou reorganizace školství v oblasti svazku, ale také potřebou
vyřešit problémy na jednotlivých školách. Mezi jednotlivými školskými zařízeními (ZŠ, MŠ, školní
jídelny a vývařovny) v obcích Rapotín, Petrov nad Desnou a Sobotín byla uzavřena dohoda o
spojení škol a školských zařízení ve prospěch vzniku svazkové školy. Pro dotčené obce byl
stanoven společný školský obvod. ZŠ a MŠ Údolí Desná je školská právnická osoba, která vznikla
transformací příspěvkových organizací, v rejstříku školských právnických osob je zapsána s
účinností od 1. 1. 2008. Zřizovatelem tohoto subjektu se Svazek obcí údolí Desné a jeho přímým

50

Strategický plán rozvoje obce Rapotín 2020–2025
řízením je pověřena „kvalifikovaná valná hromada“ Svazku obcí údolí Desné. Školu navštěvují žáci
z obcí Rapotín, Sobotín, Petrov nad Desnou, Rejchartice a Vernířovice.
Svazek obcí údolí Desné je zapojen do koordinace dopravy v Olomouckém kraji v rámci KIDSOK.
Doprava je jednou z nejvýznamnějších charakteristik ovlivňujících příliv investic, kapitálu, turistů
a dalších ekonomických příležitostí každého regionu.
MAS Šumperský venkov, z.s.
MAS (Místní akční skupina) Šumperský venkov je
zapsaný spolek, který spojuje lidi, obce, firmy
a neziskové organizace obcí šumperského
venkova, s cílem rozvíjet toto území. MAS
Šumperský venkov byla založena v roce 2006.
V roce 2019 ji tvoří kromě Rapotína dalších
15 obcí. Dohromady čítá MAS více než 26 000
obyvatel. Území MAS o velikosti 377,35 km2 se
rozprostírá z velké části v Šumperské kotlině,
zasahuje do kopců Hraběšické hornatiny, podhůří
Nízkého Jeseníku, Úsovské vrchoviny a po své
západní hranici rovněž do Hanušovické vrchoviny.

Obr. 43: Územní působnost MAS Šumperský
venkov, z.s.
Zdroj: www.sumperskyvenkov.cz
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B.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ S OBYVATELI
Ve dnech 10. 10. až 25. 10. 2019 proběhlo v Rapotíně dotazníkové šetření, ve kterém obyvatelé
obce hodnotili kvalitu života v Rapotíně a vyjadřovali se k dalšímu rozvoji obce. Dotazník bylo
možné vyplnit v papírové podobě, nebo elektronicky v podobě on-line formuláře. Celkem
odpovědělo 179 obyvatel ve věku 15 let a více (tj. 6,6 % obyvatel v tomto věku).
Složení respondentů podle pohlaví

Složení respondentů podle věku
10 osob
= 6,1 %
55 osob =
33,5 %

80 osob =
45,5 %
96 osob =
54,5 %

muži

46 osob =
28,0 %
ženy

15–29 let

53 osob =
32,3 %

30–49 let

50–64 let

65 let a více

V rámci struktury respondentů podle pohlaví lze označit šetření za reprezentativní, jelikož
odpovědělo 96 žen (54,5 % všech respondentů) a 80 mužů (45,5 %). To víceméně odpovídá
struktuře všech obyvatel. Struktura respondentů podle věku je také poměrně reprezentativní.
První otázka dotazníkového šetření zněla „Jak se Vám v obci žije?“. Odpověď „velmi dobře“
zvolilo 62 osob a „spíše dobře“ 90 osob, což je dohromady 86,3 % respondentů. Dalších 22 osob
(12,5 %) pak označilo možnost „ani dobře ani špatně“. Pouze 2 lidé (1,2 %) zvolili možnosti „spíše
špatně“ či „velmi špatně“.

Jak se Vám v obci žije?
Všichni
15–29 let
30–49 let
50–64 let
65 let a více
0%

10%

Velmi dobře

20%

30%

Spíše dobře

40%

50%

Ani dobře ani špatně

60%

70%

Spíše špatně

80%

90%

100%

Velmi špatně

V rámci věkových kategorií se hodnocení mírně lišilo. Nejvíce pozitivní hodnocení volila věková
kategorie 30 až 49 let, a to 90,6 % (součet možností „velmi dobře“ a „spíše dobře“), následovaly
věkové kategorie 65 let a více (87,3 %) a 50 až 64 let (82,6 %); nejkritičtější byla nejmladší
generace 15 až 29 let (80,0 %), ale stále se jedná o vysokou hodnotu (navíc velká část z nich
označila možnost „velmi dobře“).
Formulace druhé otázky byla „Co se Vám na obci Rapotín nejvíce líbí?“, účastníci šetření mohli
zvolit až tři možnosti. Nejčastěji byly zatrhnuty možnosti „blízkost přírody“ (68,7 % všech
52

Strategický plán rozvoje obce Rapotín 2020–2025
účastníků šetření), „dobrá dopravní dostupnost“ (50,8 %), „klidný život“ (43,0 %), „kulturní
a společenský život“ (29,6 %) a „příznivé životní prostředí“ (27,4 %).

Co se Vám na obci Rapotín nejvíce líbí?
Blízkost přírody

123

Dobrá dopravní dostupnost

91

Klidný život

77

Kulturní a společenský život
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Příznivé životní prostředí

49

Architektura a vzhled obce

23

Sportovní vyžití
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Dobré mezilidské vztahy
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Dostupnost pracovních příležitostí
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Hodnocení v rámci jednotlivých věkových kategorií se příliš nelišilo. Všechny skupiny totiž měly
na prvních pěti místech totožné výroky, stejně jako v grafu výše (pouze senioři ve věku 65 let
a více akcentovali mírně více „příznivé životní prostředí“ oproti „kulturnímu a společenskému
životu“).
Logicky následovala otázka „Co se Vám na obci Rapotín nelíbí?“, účastníci šetření měli opět
možnost zvolit až tři výroky. Nejčastěji byly uváděny výroky „nedostatek či špatná dostupnost
obchodů a služeb“ (27,9 %), „nezájem lidí o obec“ (26,8 % všech účastníků šetření), „špatné vztahy
mezi lidmi“ (21,8 %) a „nedostatek pracovních příležitostí“ (21,2 %).

Co se Vám na obci Rapotín nelíbí?
Nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
Nezájem lidí o obec
Špatné vztahy mezi lidmi
Nedostatek pracovních příležitostí
Nepořádek v obci
Nevyhovující veřejná doprava
Nedostatečná bytová výstavba
Nedostatečný kulturní a společenský život
Vzhled obce
Špatné podmínky pro podnikání
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Rozdíly v hodnocení jednotlivých věkových kategorií byly v tomto případě vyšší než u předchozí
otázky. Nejmladší věková kategorie hodnotila nejhůře jednoznačně „nedostatek pracovních
příležitostí“, další dvě kategorie (30 až 49 let a 50 až 64 let) pak „nedostatek či špatnou dostupnost
obchodů a služeb“ a senioři nejčastěji označili „nezájem lidí o obec“.
Na čtvrtou otázku „Co v Rapotíně nejvíce chybí?“ odpovědělo 68,7 % respondentů. Z celkových
69 identifikovaných nedostatků byl nejčastěji postrádán obchod či větší prodejna potravin (13 %
respondentů). Na pomyslné druhé příčce se umístil chybějící bankomat a koupaliště / bazén
(7,3 % respondentů). S odstupem skončila na třetím místě chybějící lékárna a restaurace (4,9 %
respondentů). Mezi „top 10“ nejčastěji uvedených nedostatků patří také chybějící kavárna či
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cukrárna, dětské hřiště (nejčastěji zmiňované v kontextu spodní části Rapotína), zájezdy, které
dříve organizovala obec, a schopné a nezaujaté vedení obce (3,3 % respondentů).

Co Vám v Rapotíně nejvíce chybí?
Obchody, větší prodejna potravin
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Koupaliště, bazén
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Pátá otázka hodnotila obec z hlediska níže uvedených podmínek, kdy respondenti vybírali,
zda jsou s daným aspektem života velmi/spíše spokojeni nebo velmi/spíše nespokojeni (byla též
dána možnost „nedokážu posoudit“). Jednotlivé hodnocené oblasti života jsou v obrázku níže
seřazeny tak, že nejvýše se nachází ty, které získaly nejvíce pozitivních hodnocení (tj. „velmi
spokojen“ a „spíše spokojen“).

Spokojenost ve vybraných oblastech
Nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace
Péče obce o své prostředí
Frekvence spojů veřejné dopravy
Stav chodníků a místních komunikací
Možnosti kulturního vyžití
Dostupnost zdravotní péče
Možnosti sportovního vyžití
Bezpečnost v obci
Propagace obce v oblasti cestovního ruchu
Práce zastupitelů a jejich komunikace s občany
Dostupnost sociálních služeb
Podmínky pro činnost spolků
Fungování mateřské školy
Fungování základní školy
Podmínky pro podnikání
Nabídka pracovních příležitostí
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0
Velmi spokojen

Spíše spokojen

Spíše nespokojen

Velmi nespokojen

Nedokážu posoudit

Více než 80 % pozitivních hodnocení získaly možnosti „nakládání s odpady, jejich třídění
a recyklace“ (85,7 %), „péče obce o své prostředí“ (84,0 %), „frekvence spojů veřejné dopravy“
(83,2 %) a „stav chodníků a místních komunikací“ (80,8 %). Naopak nejvíce negativních
hodnocení (tj. „spíše nespokojen“ a „velmi nespokojen“) obdržela možnost „nabídka pracovních
příležitostí“ (17,0 %) a „podmínky pro podnikání“ (24,6 %), dále pak „fungování základní školy
(43,8 %) a „fungování mateřské školy (44,1 %).
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Šestá otázka dotazníkového šetření hodnotila mezilidské vztahy v obci, kdy 13 účastníků šetření
zvolilo možnost „velmi dobré“ a 104 účastníků pak „docela dobré“, dohromady se tak jednalo
o 67,3 % všech účastníků šetření. Zhruba čtvrtina (26,4 %) účastníků označila možnosti „ne moc
dobré“ nebo „špatné“. Necelých 6,3 % účastníků šetření nedovedlo mezilidské vztahy v obci
posoudit.

Mezilidské vztahy v obci považujte za:
Všichni
15–29 let
30–49 let
50–64 let
65 let a více
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Ne moc dobré
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Špatné

80,0
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Nedovedu posoudit

Hodnocení mezilidských vztahů se lišilo mezi jednotlivými věkovými kategoriemi. Nejpozitivnější
v tomto směru byli příslušníci generace 15 až 29 let, kteří ve všech případech zvolili pouze
možnosti „velmi dobré“ nebo „docela dobré“. Následovala kategorie 65 let a více (69,8 %
pozitivních hodnocení), 30 až 49 let (62,3 %) a 50 až 64 let (60,9 %). Nejvíce negativní tak byli
příslušníci posledně jmenované věkové kategorie (50 až 64 let), u nichž představoval podíl
negativních hodnocení 32,6 %.
Sedmá otázka dotazníkového šetření zněla „Jakými způsoby získáváte informace o dění
v obci?“. Vůbec nejčastěji čerpají účastníci šetření informace o dění v obci z Rapotínských novin
(84,8 % pravidelně a 12,3 % občas). Vysokou míru pravidelného využívání vykázaly také SMS
kanál (50,0 %) a webové stránky (56,9 %). Právě webové stránky využívá 80,2 % účastníků
šetření pravidelně či občas, v případě SMS kanálu činí tento součet jen 62,2 % (velmi málo
účastníků šetření totiž zvolilo možnost „využívám občas“). Výraznými zdroji informací o dění
v obci jsou díky občasnému využívání také „osobní sdělení od sousedů“ (71,2 % využívá
pravidelně či občas) a „vývěska, úřední deska“ (64,1 % využívá pravidelně či občas). Naopak
nadpoloviční většina účastníků šetření vůbec nevyužívá k získávání informací o dění v obci
Facebook (55,1 %) a osobní informování se na obecním úřadě (58,7 %). Je však třeba podotknout,
že Facebook využívá pravidelně 25,0 % účastníků šetření a jedná se spíše o mladší obyvatele obce.

Jakými způsoby získávíte informace o dění v obci?
Rapotínské noviny
Webové stránky
Osobní sdělení od starostů
Vývěska, úřední deska
SMS kanál
Facebook
Osobně na obecním úřadě
Jiné
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Využívám občas
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Nevyužívám

Další otázka zjišťovala, zda jsou občané Rapotína ochotní něco udělat při pořádání akcí pro
veřejnost. Celkem 44 % respondentů je ochotných něco udělat, dle věkových kategorií lze
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spatřovat největší ochotu u obyvatel ve skupině 30 až 49 let. Nejmenší ochota je pak u kategorie
65 let a více, což je ve většině případů dáno zdravotním stavem obyvatel či pokročilým věkem,
nikoli neochotou pomáhat. Respondenti, kteří jsou ochotní pomáhat, nejčastěji uvedli, že by byli
ochotni pomoci při organizaci a přípravě akce (18,2 %). 13,6 % respondentů uvedlo, že by sami
mohli být (mnozí již jsou) samotnými pořadateli akce. Dále téměř 9,0 % respondentů uvedlo, že
jsou ochotni pomoci s čímkoliv, co je potřeba. Ostatní odpovědi byly více specifické. Příkladem
může být úklid obce, se kterým je ochotno pomoci 7,6 % respondentů. Dále respondenti
rozlišovali mezi pomocí při organizaci sportovních akcí (6,1 %), kulturních akcí (4,5 %) či akcí pro
děti (6,1 %). Pomoc byla nabízena také ve formě fyzické síly (3 %) nebo na konkrétních akcích
(např. výsadba zeleně, Rapotínské slavnosti, Výlov rybníka Červeňák). Nabízeny byly také věcné
dary do tomboly při pořádání kulturních akcí, možnost obsluhy na baru či dozoru nebo jiná forma
brigády.
Na devátou otázku „Do jaké oblasti podle Vás směřuje příliš mnoho finančních prostředků
obce?“ odpověděla polovina respondentů. Tři nejčetnější odpovědi se týkaly investic do fotbalu
(12,2 %) a sportu jako celek (11,1 %) či golfového odpaliště (10 %). Respondenti dále uvedli, že
se nadměrně investuje do chodu a zejména mezd zaměstnanců obecního úřadu (10 %). Na pátém
místě se s odstupem umístily chodníky (7,7 %), které se neustále opravují, a protipovodňová
opatření (7,7 %). Zmíněny byly také opravy v rámci budování cyklostezky (5,5 %). Na stejném
místě se pak umístily nadměrné investice do sportovišť, komunikací, zeleně a opravy kostela, kdy
respondenti nejčastěji argumentovali tím, že církev dostává hodně příspěvků již od státu, čili není
potřeba do této oblasti tolik investovat ze zdrojů obce.

Do jaké oblasti podle Vás směřuje příliš mnoho
finančních prostředků obce?
Fotbal
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9

Chod a mzdy OÚ

9

Chodníky

7

Protipovodňová opatření
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V desáté otázce byla dána účastníkům šetření možnost, aby si představili, že mohou rozhodovat
o využití obecních finančních prostředků. Otázka pak zněla, na co by finanční prostředky
přednostně využili s tím, že opět mohli zatrhnout až tři možnosti. Nejvyšší míru podpory získaly
možnosti „zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci“ (37,9 % všech účastníků šetření),
„dobudování infrastruktury pro cyklisty“ (33,5 %), „obnova zeleně, péče o památné stromy“
(32,4 %), „podpora bytové výstavby“ (27,9 %) a „rozšíření kamerového systému“ (24,0 %).
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Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních
finančních prostředků. Na co byste je přednostně
využil/a?
Zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci

68

Dobudování infrastruktury pro cyklisty

60

Obnova zeleně, péče o památné stromy

58

Podpora společenských, kulturních a sportovních…

51

Podpora bytové výstavby

50

Rozšíření kamerového systému

43

Rekonstrukce místních komunikací

34

Oprava malých památek v obci

31

Péče o veřejnou zeleň

26

Budování nových chodníků

23

Častější spoje veřejné dopravy

22

Zlepšení podmínek pro podnikání
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Zlepšení podmínek pro rozvoj cestovního ruchu
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V případě jednotlivých věkových kategorií se výsledky lišily. Příslušníci dvou nejmladších
generací (15 až 29 let a 30 až 49 let) nejčastěji volili možnosti „obnova zeleně, péče o památné
stromy“, „podpora společenských, kulturních a sportovních aktivit“ a „dobudování infrastruktury
pro cyklisty“. U příslušníků starších generací (50 až 64 let a 65 let a více) zvítězila možnost „zřízení
dalších provozoven obchodu a služeb v obci“, dále pak akcentovali možnosti „dobudování
infrastruktury pro cyklisty“ a „podpora bytové výstavby“. Konkrétně senioři výrazně zatrhávali
také možnost „rozšíření kamerového systému“.
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VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SE ZÁSTUPCI SPOLKŮ
V listopadu 2019 bylo uskutečněno také dotazníkové šetření se zástupci spolků či jiných
neformálních zájmových organizací. Přehled spolků, které se zúčastnily šetření včetně vývoje
počtu členů, zobrazuje následující tabulka. Osloven byl i spolek Volejbálek ŽD, který ale
jednotlivé otázky v dotazníku nevyplnil, protože má již od roku 2016 požádáno o zrušení.
Název organizace/spolku
Rybáři Rapotín

Počet členů k 30. 10. 2019
9

Spolek rodičů Údolí Desné

650, z toho všichni nad 18 let

Myslivecký spolek Buková
Rapotín

11 + 3 adepti na členství

ZO ČZS Krásný vrch, obec
Rapotín

62

TJ Jiskra Rapotín z.s.

196, z toho 67 nad 18 let

ZO ČZS Rapotín, z.s.

59, z toho všichni nad 18 let

ČSCH ZO Rapotín

26, z toho 6 nad 18 let

Cyklistický klub Buldoci
Rapotín
Český svaz zahrádkářů
LOSINKA

11, z toho všichni nad 18 let
61

ŘKF Rapotín

50–100

ČSZ Losinka

61

Komentář k vývoji počtu členů
Je stabilní díky dobré spolupráci.
Je stabilní díky spolupráci se
školou.
Roste s počtem narůstajících
mysliveckých aktivit.
Je stabilní díky stoupajícímu zájem
o zahrádkaření. Máme seznam
zájemců o uvolněné zahrádky
a postupně je přidělujeme podle
pořadí.
Je stabilní díky zaměření
organizace a působení starších
členů na mládež.
Roste díky růstu zájmu o floristiku.
Roste díky náboru a aktivní
činností.
Je stabilní díky stárnutí základny
členů + jejich běžné starosti.
Je stabilní, zahrádkářská osada se
nerozšiřuje.
Klesá díky snižování počtu
populace a celkové krize víry, lidé
nechtějí být registrovaní.
Je stabilní, počet členů je podobný
jako počet zahrádek.

Pozitivně dopadlo hodnocení obce z hlediska podmínek pro činnost spolku, spolupráce,
podpory činnosti a účasti veřejnosti na akcích pořádaných spolkem. Spokojenost v těchto
kategoriích je zobrazena v grafu níže. Žádný dotazovaný spolek neuvedl, že by byl nespokojen
nebo spíše nespokojený. Velmi spokojení jsou zástupci dotazovaných spolků zejména v oblasti
spolupráce s obcí a s podmínkami pro činnost spolku.
Účast veřejnosti na akcích pořádaných spolkem
Podpora činnosti ze strany obce
Spolupráce s obcí
Podmínky pro činnost spolku
0
Velmi spokojen

Spíše spokojen
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Na otázku, co v obci nejvíce postrádáte pro fungování a rozvoj Vaší činnosti, resp. co pro Vás
může obec udělat, odpověděla polovina dotazovaných spolků. Seznam podnětů/požadavků:
-

Spolek rodičů Údolí Desné: Chtělo by to v lidech vyvolat soudržnost a zájem o obecní dění,
zřejmě to je ale dlouhá a složitá cesta.

-

ZO ČZS Krásný vrch, obec Rapotín: Budeme velmi spokojeni, pokud nám obec přidělí
dotaci na činnost pro rok 2020, o kterou chceme požádat.

-

TJ Jiskra Rapotín z.s.: Větší spolupráci mezi jednotlivými organizacemi obce Rapotín.
Kdyby nebyla závist a ješitnost, bylo by v obci krásně.

-

ZO ČZS Rapotín, z.s.: Větší finanční podporu-velké náklady na reklamní činnost a nájem
KKC. Větší návštěvnost obce na námi připravovaných akcích (nejen pan starosta).

-

ČSCH ZO Rapotín: Zajistit klubovnu.

-

Český svaz zahrádkářů LOSINKA: Řešení průjezdnosti motorových vozidel kolem osady
směrem k lesu.

-

ŘKF Rapotín: Propagace námi organizovaných akcí a koncertů, financování (děje se),
spolupráce, aby se nekryly akce církevní s jinými (například společně pořádaná pouť atd.
- v letošním roce se povedlo sjednotit termíny).

-

ČSZ Losinka: Trápí nás počet motorových vozidel, která projíždí kolem osady.

Odpovědi jednotlivých představitelů zájmových organizací na otázku, co byste Vy naopak mohli
nabídnout obci, se lišily vzhledem k rozmanitosti oblasti jejich zájmu. Nejčastěji se jednalo
o pomoc s organizací akcí. Tabulka níže zobrazuje přehled za jednotlivé dotazované spolky:
Název spolku
Rybáři Rapotín
Spolek rodičů Údolí
Desné
Myslivecký spolek
Buková Rapotín
ZO ČZS Krásný vrch,
obec Rapotín
TJ Jiskra Rapotín z.s.
ZO ČZS Rapotín, z.s.
ČSCH ZO Rapotín
Cyklistický klub
Buldoci Rapotín
Český svaz
zahrádkářů
LOSINKA
ŘKF Rapotín
ČSZ Losinka

Co můžete obci nabídnout?
Pomocnou ruku při konaní akcí.
Pomoc při organizaci obecních akcí a výpomoc přímo na akci. Propagace obce
na našich akcích. Naší činností se snažíme smysluplně vyplňovat volný čas dětí.
Čímž pomáháme obci pečovat o zdravý vývoj dětí, mladé generace obyvatel.
Uspořádání mysliveckého dne se zaměřením na celoroční činnost myslivců při
ochraně přírody a vyvrácení zažitých mýtů zobrazující myslivce jako bezcitné
lovce všeho živého.
Staráme se a nadále chceme hospodařit na pronajatém pozemku, který
neustále zvelebujeme. Tím, že jako všichni zahrádkáři rádi pracujeme, současně
přispíváme k zlepšení životního prostředí v obci.
Další rozvoj sportovních aktivit v obci a šíření jména obce v Olomouckém kraji.
Reprezentaci obce při výstavách, soutěžích, exkurzích,...
Pomoc při pořádání akcí, pořádáme pravidelné výstavy a přednášky,
reprezentujeme obec obesíláním výstav v okrese a dalších výstav "Krajská,
Moravia Brna a celostátní Lysá n. Labem".
Reprezentaci při účasti na cyklistických závodech a zviditelnění při jejich
pořádání.
Spolupráci na požádání, úklid kolem osady a řeky Losinky.
Prostory k organizování koncertů, činnosti jednotlivých skupin – setkávání
maminek, maminek s dětmi, účast v kostelním sborů – zpívání, divadelní
přestavení – možnost se aktivně zapojit (dospělí i děti).
Můžeme nabídnout pomoc při akcích obce.
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SWOT ANALÝZA
Silné a slabé stránky vyplývají ze zpracované charakteristiky obce. Příležitosti a ohrožení jsou
vnější vlivy, které mohou obci pomoci, nebo se kterými se bude muset obec vypořádat.






















SILNÉ STRÁNKY
(pozitiva, rozvojové faktory)
Výhodná poloha obce vzhledem k pohoří
Jeseníků
Stabilizovaný počet obyvatel i sociální
situace
Nízký podíl nezaměstnaných osob
Absence sociálně vyloučené lokality, žádné
sociálně patologické jevy
Úspora nákladů na ekonomické zajištění
provozu škol (účetnictví, mzdová agenda)
díky svazkovému školství
Obec provozuje dům s pečovatelskou
službou
Existence neziskových organizací/spolků
a Kulturní dům Rapotín s.r.o. zajišťujících
kulturní, společenské a sportovní vyžití
K realizaci sportovních potřeb obyvatel
obce v krytých prostorách slouží moderní
sportovní hala při ZŠ Rapotín
Vybudované zázemí pro turisty (ubytovací a
stravovací zařízení, TIC Rapotín)
Značné
množství
turistických
a cyklistických tras procházejících obcí
Kvalitní silniční a železniční spojení
s okolními městy a širším regionem
Postupně realizovaná protipovodňová
opatření
Dlouhodobě kladné saldo hospodaření obce
Nový územní plán, na který navazuje
aktualizovaný strategický plán
Úspěšné přeshraniční projekty s polskou
partnerskou obcí
PŘÍLEŽITOSTI
(vnější faktory)
Zámek, ruční papírna a termální lázně
nacházející se v sousední obci Velké
Losiny – potenciál pro spolupráci v oblasti
cestovního ruchu
Sjezdovky a běžecké tratě nacházející se
v blízkém okolí obce – potenciál zimní
sezóny
Netradiční podoba provozování
vzdělávání formou Svazkového školství –
možnost přilákání obyvatel preferujících
netradiční formy vč. polytechnického
vzdělávání a robotiky
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SLABÉ STRÁNKY
(negativa, problémy)
Velké (dlouhé) katastrální území
Vysoký index stáří vytvářející vyšší nároky
na zajištění zdravotních a sociálních služeb
Poptávka po bydlení převyšující nabídku
Nedostatek pracovních příležitostí přímo
v obci
Silnice I. třídy prochází přímo intravilánem
obce (vysoká intenzita dopravy, ohrožení
pro chodce)
Téměř žádné přímé autobusové spoje do
krajského města Olomouc
Zatížení ovzduší zplodinami z topení
neekologickými palivy
Nízká identifikace s místním společenstvím,
malá spoluúčast občanů na rozhodování
o veřejných záležitostech, nízká úroveň
občanské odpovědnosti

OHROŽENÍ
(vnější faktory)
Ztráta skládky – ztráta finančních zdrojů
pro obec (cca 20 mil. ročně)
Celorepublikový trend stárnutí populace
Odchod obyvatel z obce za lepšími
pracovními nabídkami
Zvyšující se motorizace a tranzitní doprava
Zvyšující se nároky na technickou
a dopravní infrastrukturu
Nepříznivé podmínky pro získání hypotéky
Zvýšené nároky na domovní a bytový fond a
vybavenost obce kvůli změnám životního
stylu obyvatel

Strategický plán rozvoje obce Rapotín 2020–2025
 Zvýšení porodnosti, propopulační politika  Nárůst
byrokracie
a
zvyšování
státu
administrativní náročnosti veřejné správy
 Zvyšující se zájem o (elektro)cyklistickou
dopravu
 Využití nových technologií pro efektivní
řešení inženýrských sítí
 Rozvoj e-governmentu pro snížení
administrativní zátěže obyvatel
 Spolupráce se Svazkem obcí Údolí Desné
a MAS Šumperský venkov
 Využití dotačních prostředků a spolupráce
s okolními obcemi
 Využití finančních prostředků z Evropské
unie, státní a krajské úrovně pro rozvoj
obce
 Aplikace konceptu smart village
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C. NÁVRHOVÁ ČÁST
C.1 STRATEGICKÁ VIZE
Vize představuje obraz o budoucnosti obce. Obsahuje popis představ budoucí podoby obce.
Slouží jako východisko pro návrh přístupů k rozvoji obce. Vize je dlouhodobou a sdílenou
záležitostí – určuje směřování rozvoje obce a propojuje jednotlivé střednědobé strategické plány.
Proto by měla být i obsahově poměrně stabilní.

VIZE OBCE RAPOTÍN DO ROKU 2030
Obec Rapotín je významná obec v předhůří Nízkého Jeseníku s dobrou dopravní
dostupností do okolních center a zajištěnými základními službami pro obyvatele
i návštěvníky. Obec má bohatou tradici, neopakovatelnou atmosférou a jedinečný
krajinný potenciál pro aktivní trávení volného času.
Prosperita obce Rapotín bude založena na:
1) vytvoření kvalitních podmínek pro bydlení a život obyvatel s cílem zlepšit
demografickou strukturu obce a zajistit všem skupinám občanů obce nabídku služeb,
vzdělávacích možností, sociální péče, zázemí pro volnočasové aktivity, sportovní,
kulturní a společenské vyžití v kvalitě odpovídající velikosti, postavení a významu
obce;
2) promyšlené, řízené a marketingově organizované aktivizaci a ekonomizaci potenciálu
cestovního ruchu;
3) efektivním hospodaření s majetkem obce a na jeho využívání ve prospěch rozvojových
aktivit obce.
V souvislosti se zajištěním kvalitního zázemí pro život lidí budou podporovány aktivity
rozvoje a diverzifikace zaměstnanosti v obci a aktivity vedoucí k odstraňování bariér
pracovní mobility.
Obec svůj rozvoj koordinuje s okolními obcemi a aktivně spolupracuje v rámci lokálních,
regionálních i národních organizací.
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C.2 PROBLÉMOVÉ OKRUHY A OPATŘENÍ
Ve vazbě na provedenou analytickou část SPRO, SWOT analýzu a dotazníkové šetření se SPRO
Rapotín opírá o pět základních problémových okruhů, které byly vymezeny již v rámci
zpracování SRPO 2014–2020, a SRPO 2020–2025 na ně navazuje. Jedná se o 1) územní rozvoj
a infrastrukturu, 2) občanský život a služby v obci, 3) podporu podnikání, 4) životní prostředí
a 5) veřejnou správu a hospodaření. Tyto problémové okruhy budou v rámci SPRO Rapotín
plnit roli základních prioritních os rozvoje, na něž budou navázány dílčí opatření. V rámci
opatření jsou definovány jednotlivé aktivity. Aktivity jsou rozepsány do dílčích kroků v rámci
Akčního plánu, který je přílohou SPRO a tvořen vždy na následující rok.

Problémový okruh 1: Územní rozvoj a infrastruktura
• Opatření 1.1: Dobudování a modernizace technické infrastruktury
• Opatření 1.2: Dobudování dopravní infrastruktury

Problémový okruh 2: Občanský život a služby v obci
• Opatření 2.1: Zkvalitňování prostředí pro život
• Opatření 2.2: Podpora podmínek pro aktivní život všech generací
• Opatření 2.3: Rozvoj zázemí pro vzdělávání

Problémový okruh 3: Rozvoj podnikání
• Opatření 3.1: Podpora rozvoje cestovního ruchu
• Opatření 3.2: Vytváření podmínek pro podnikání

Problémový okruh 4: Životní prostředí
• Opatření 4.1: Péče o prostředí obce
• Opatření 4.2: Zlepšení efektivity odpadového hospodářství

Problémový okruh 5: Veřejná správa a hospodaření
• Opatření 5.1: Přívětivá a efektivní obec
• Opatření 5.2: Aktivní spolupráce obce
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Problémový okruh 1: Územní rozvoj a infrastruktura
Opatření 1.1: Dobudování a modernizace technické infrastruktury
Název aktivity

Termíny

Odpovědnost

Zdroje
financování

Popis

1.1.1 Modernizace/doplnění veřejného
osvětlení

průběžně

OÚ, vedení
obce

MPO – státní
program

Výměna stávajícího osvětlení za LED svítidla.
Doplnění v místech nové výstavby nebo, kde není
dostačující.

1.1.2 Rozšíření inženýrských sítí do dalších
částí obce

podle
potřeby

OÚ, vedení
obce

vlastní
zdroje

V souvislosti s investičními záměry a výstavbou
budou nadále rozšiřovány inženýrské sítě do části
obce, kde dosud kanalizační, vodovodní a
plynofikační sítě chybí.

1.1.3 Rozšíření kanalizace

podle
potřeby

OÚ, vedení
obce

OP ŽP

-

2020

OÚ, vedení
obce

–

Dobudování hřbitovního domku jako prostoru na
skladování techniky pro údržbu hřbitova, péče o
hřbitov.

OÚ, vedení
obce

OP PIK

-

průběžně

OÚ, vedení
obce

IROP,
národní,
krajské

Postupná oprava komunikací podle plánu investic
a finančních možností.

1.2.2 Budování cyklostezek

podle
potřeby

OÚ, vedení
obce, Svazek
obcí údolí
Desné

IROP, SFDI,
Olomoucký
kraj

V návaznosti na další obce, směr na V. Losiny.
Primárně od OÚ k ulici Na Soutoku vč. přeložky
autobusové zastávky na silnici I/44 ve směru na
Jeseník a železničního přejezdu.

1.2.3 Opravy mostů, lávek, mostních
konstrukcí a zábradlí

průběžně

OÚ, vedení
obce

vlastní

Např. vybudování nového mostu na Petrov.

1.1.4 Úprava prostoru hřbitova
1.1.5 Pokrytí území obce
vysokorychlostním internetem

Opatření 1.2: Dobudování dopravní infrastruktury
1.2.1 Oprava místních komunikací
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1.2.4 Budování nových a rekonstrukce
stávajících chodníků

průběžně

OÚ, vedení
obce

Olomoucký
kraj, SFDI

-

1.2.5 Budování parkovacích ploch

průběžně

OÚ, vedení
obce

vlastní

Vybudování nového parkoviště u koupaliště do 80
míst.

1.2.6 Rekonstrukce zastávek veřejné
dopravy

podle
potřeby

OÚ, vedení
obce

vlastní

-

1.2.7 Rozšiřování přechodů pro chodce v
nejhustěji zabydlených částech obce

podle
potřeby

OÚ, vedení
obce

vlastní

-

1.2.8 Zajištění bezpečnosti dopravy

podle
potřeby

OÚ, vedení
obce

vlastní

Budování např. zpomalovacích pásů, radarů,
kruhových objezdů apod.

vedení obce,
Svazek obcí
údolí Desné

1.2.9 Spolupráce při rekonstrukci svazkové
železniční tratě

Svazek obcí
údolí Desné

Odhlučení – zamezení rušení obyvatel, kteří žijí
v blízkosti železnice.
Vytváření přednádraží a dokončení elektrifikace
v rámci svazku.

Problémový okruh 2: Občanský život a služby v obci
Opatření 2.1 Zkvalitňování prostředí pro život
Název aktivity

Termíny

Odpovědnost

Zdroje
financování

Popis

2.1.1 Oprava kostela

2020–2022

OÚ, vedení
obce

vlastní,
Olomoucké
biskupství

Vlastníkem je římskokatolická farnost Šumperk.
Obec se finančně podílí na opravách. Oprava
střechy, fasády, sokly atd.

2.1.2 Rekonstrukce a obnova technického
zařízení bytových domů

průběžně

OÚ, vedení
obce

vlastní

Opravy bytových jader, střechy a fasády, venkovní
výtahy.
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2.1.3 Revitalizace sídliště vč. zeleně

OÚ, vedení
obce

Státní fond
rozvoje
bydlení

Revitalizace nezbytná po uplynutí doby
udržitelnosti.

2.1.4 Vybudování nových bytových
jednotek vč. sociálního bydlení

OÚ, vedení
obce

vlastní

-

2.1.5 Realizovat opravy objektů kulturního
dědictví a drobných kulturních památek
pro zachování kulturního dědictví

průběžně

OÚ, vedení
obce

Olomoucký
kraj

Oprava stávajících památek (křížky, kaple apod.)
v obci v závislosti na jejich stavu.

2.1.6 Oprava obchodu Potraviny Petr Jahn –
smíšené zboží

2020

OÚ, vedení
obce

vlastní

-

2.1.7 Opravy veřejných budov ve vlastnictví
obce

průběžně

OÚ, vedení
obce

Olomoucký
kraj, vlastní

-

OÚ, vedení
obce

OP ŽP

V obci je zchátralý bazén. Na jeho opětovné využití
je v roce 2019 vypsaná architektonická soutěž.
Předpokládá se rekonstrukce na biokoupaliště.

OÚ, vedení
obce

vlastní, IROP

Např. na sídlišti, podle potřeby i v dalších
lokalitách.

OÚ, vedení
obce

MV

-

vlastní

Vybudování sportoviště (bikros, vysoká lana,
golfové odpaliště).

2.1.8 Obnova starého bazénu na
biokoupaliště
2.1.9 Budování a opravy dětských hřišť

průběžně

2.1.10 Oprava hasičské zbrojnice a
investice do jejího dalšího rozvoje
2.1.11 Podpora rozvoje aktivit k
zpřístupnění ploch pro vybudování
sportoviště lokalitě na Střelnici

2020+

OÚ, vedení
obce

2.1.12 Rozšíření možností bytů pro seniory
(bezbariérovost, možnost objednání
pečovatelské služby)

podle
potřeby a
zdrojů

OÚ, vedení
obce

MMR (IROP)

Stávající kapacity DPS nedostačuje. Úprava nových
bytů pro bydlení osob staršího věku. Rozšiřování
pečovatelské služby podle požadavků. Rozšiřování
dostupnosti stávajících bytů.

2.1.13 Prověření možnosti vybudování
druhého DPS

2020

OÚ, vedení
obce

-

-
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2.1.14 Odkoupení zbývající části Rapos
Rapotín s.r.o. do obecního vlastnictví

OÚ, vedení
obce

2.1.15 Opravy a rekonstrukce KKC, IC a
knihovny

OÚ, vedení
obce

vlastní

-

Opatření 2.2: Podpora podmínek pro aktivní život všech generací
2.2.1 Rozšíření využití TJ Jiskra pro další
sportovní aktivity vč. dobudování zázemí

2020

OÚ, vedení
obce

Olomoucký
kraj, vlastní

Dostavba tribuny, rozšíření využití na další sporty,
např. florbal.

průběžně

OÚ, vedení
obce, Svazek
obcí údolí
Desné

OPZ 2021+

Podpora činnosti stávajících spolků, podpora nově
iniciovaných aktivit.

průběžně

OÚ, vedení
obce, Svazek
obcí údolí
Desné

OPZ 2021+

Podpora pořádání zdravotních, bezpečnostních a
jinak tematicky zaměřených přednášek. Podpora
aktivit seniorů (např. výlety). Zapojení seniorů do
chodu obce (např. dobrovolnictví). Vzdělávací
aktivity pro seniory U3V.

průběžně

OÚ, vedení
obce, Svazek
obcí údolí
Desné

–

Aktuálně zajišťuje lékařský dům, který pro
současné potřeby dostačuje. Je nutné aktivně
situaci sledovat a v případě požadavků obyvatel
vyjednat rozšíření služeb zdravotné péče. Nabízet
obecní nemovitosti za zvýhodněné ceny pro
nedostatkové služby.

2.2.5 Rozvíjení aktivit Kulturního domu
s.r.o. Rapotín (využití potenciálu budovy)

průběžně

OÚ, vedení
obce, Svazek
obcí údolí
Desné

–

Podpora pořádání akcí. Nabízení pronájmu prostor
KKC k realizaci aktivit (semináře, plesy, kulturní
akce a jiné). Propagace o využití prostor KKC.

2.2.6 Podpora a rozvoj provozovaného
mateřského centra

průběžně

OÚ, vedení
obce

OP Z

Podpora aktivit provozovaných mateřským
centrem, podpora a nabízení prostor k zájmové
činnosti.

2.2.2 Podpora zájmové činnosti mládeže

2.2.3 Podpora aktivit pro seniory (zdravé a
aktivní stárnutí)

2.2.4 Spolupráce s poskytovateli na
rozšíření možností nabídky zdravotních
služeb
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Opatření 2.3: Rozvoj zázemí pro vzdělávání

2.3.1 Rekonstrukce a drobné opravy MŠ a
ZŠ

2.3.2 Podpora realizace rozvojových
projektů zaměřené na praktické dovednosti
žáků
2.3.3 Podpora celoživotního vzdělávání
občanů

Obnova bazénu v areálu svazkové školy. Oprava
povrchu tělocvičny svazkové školy.

2020–2023

OÚ, vedení
obce, Svazek
obcí údolí
Desné

vlastní, MMR
(IROP),
MAS/Svazek
obcí

průběžně

OÚ, vedení
obce, Svazek
obcí údolí
Desné

vlastní, OP
VVV / OP
JAK 2021+

Podpora a modernizace učebních pomůcek a
nástrojů pro žáky k rozšiřování praktických
dovedností a snazšího přechodu na střední školy.

průběžně

OÚ, vedení
obce, Svazek
obcí údolí
Desné

OP VVV / OP
JAK 2021+

Podporovat nebo pořádat akce (besedy, školení,
workshopy) pro občany. Aktivně se podílet na
informovanosti občanů prostřednictvím všech
dostupných informačních médií (noviny, web, FB).

Zdroje
financování

Popis

Rekonstrukce mateřské školy - Zlepšení
technického stavu budovy (podlahy, okna, WC),
kompletní rekonstrukce oddělení, vybavení tříd. 3
nebo 5 etap podle projektu.

Problémový okruh 3. Rozvoj podnikání
Opatření 3.1: Podpora rozvoje cestovního ruchu
Název aktivity

3.1.1 Podpora marketingu cestovního ruchu

3.1.2 Podpora marketingu obce a regionu

Termíny

Odpovědnost

průběžně

OÚ, vedení
obce, Svazek
obcí údolí
Desné

vlastní,
národní,
Svazek obcí
údolí Desné

průběžně

OÚ, vedení
obce, Svazek
obcí údolí
Desné

vlastní
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Tvorba propagačních materiálů, inzerce a
marketing v místních a regionálních médiích, na
veletrhu cestovního ruchu, účast a pořádání akcí
pro obyvatele i turisty, propagace místních firem.
Snaha o přilákání a udržení turistů v obci/regionu.
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3.1.3 Vybudování sklářské expozice (se
skladem) na ulici Na Soutoku

3.1.4 Budování naučných stezek

podle
potřeby

OÚ, vedení
obce

vlastní,
IROP,
Olomoucký
kraj

-

OÚ, vedení
obce, Svazek
obcí údolí
Desné

vlastní,
Svazek obcí
údolí Desné

-

-

Aktivní účast a jednání s vlastníky areálů (areály
VAP, skláren, pily). Aktivní hledání investorů.
Spolupráce s agenturami podporujícími rozvoj
průmysl a Olomouckým krajem. Zprostředkování
kontaktů mezi subjekty – vlastník x investor.

Opatření 3.2: Vytváření podmínek pro podnikání
3.2.1 Podpora obnovy stávajících
nevyužívaných průmyslových areálů

3.2.2 Podpora drobného podnikání

3.2.3 Podporovat zaměstnanost místních
obyvatel
3.2.4 Možný odkup části fary u kostela za
účelem skladování

průběžně

OÚ, vedení
obce

průběžně

OÚ, vedení
obce

OP K 2021+

Vytváření příležitostí pro podnikání a služby,
nabídka vhodných míst. Podpora rekonstrukce
objektů pro drobné podnikání. Zpracovat katalog
firem.

průběžně

OÚ, vedení
obce, Svazek
obcí údolí
Desné

OP Z, OP
Z 2021+

Využívání VPP. Zajištění činnosti obecních firem.
Podpora příchodu firem a drobného podnikání
(provázanost aktivit v rámci opatření 3.2).

OÚ, vedení
obce

vlastní

-
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Problémový okruh 4: Životní prostředí
Opatření 4.1: Péče o prostředí obce
Název aktivity

Termíny

Odpovědnost

Zdroje
financování

Popis

OÚ, vedení
obce

vlastní,
národní
program
MŽP, OP ŽP
2021+

Údržba stávající zeleně. Výsadba a obnova parků,
stromořadí, okrasných záhonů a další zeleně
v obci. Kácení starých nebo nebezpečných stromů.

průběžně

OÚ, vedení
obce

vlastní,
národní
program
MŽP, OP ŽP
2021+

Výsadba stromořadí a nové zeleně, údržba okolí
obce, budování biocenter a biokoridor. Podpora
zapojování obyvatel do údržby zeleně. Posilování
zadržení vody v krajině.

4.1.3 Protipovodňová opatření na řece
Desné

2018–2021

OÚ, vedení
obce, Svazek
obcí údolí
Desné

OP ŽP

V realizaci od r. 2018, mezitím vytvořena nová
projektová dokumentace – propojení s dalšími
obcemi (stavba poldru ve Velkých Losinách a
Sobotíně). Vznik nových protipovodňových parků.
Vybudování poldrů ve spolupráci SOÚD.

4.1.4 Jednání s Lesy ČR o údržbě pozemků
v jejich vlastnictví na katastru obce

2020

OÚ, vedení
obce

-

Zpevnění břehu Rejchartického potoka, sečení
trávy, údržba zeleně.

4.1.5 Zadržování vody v krajině

podle
potřeby

OÚ, vedení
obce

OP ŽP

Předcházení dopadům dlouhodobého sucha,
budování nových rybníků, závlahový systém.

4.1.6 Údržba prostředí obce vč. obnovy
techniky pro údržbu

podle
potřeby

OÚ, vedení
obce

vlastní

Např. technika pro údržbu zeleně, snižování
prašnosti, opravu veřejného osvětlení apod.

OÚ, vedení
obce

vlastní

-

4.1.1 Zeleň v intravilánu obce

4.1.2 Prvky zeleně v extravilánu obce

4.1.7 Využití pozemků domu 247 pro
budoucí sklad obce

průběžně

70

Strategický plán rozvoje obce Rapotín 2020–2025

Opatření 4.2: Zlepšení efektivity odpadového hospodářství
4.2.1 Osvěta v oblasti odpadového
hospodářství

OÚ, vedení
obce

vlastní

Pravidelná informovanost obyvatel, podpora
separace odpadů. Boj proti černým skládkám.

4.2.2 Rozšíření CSD Logistika

OÚ, vedení
obce

OP ŽP

Rozšíření kapacity a zpracování velkoobjemových
a biologicky rozložitelných odpadů.

4.2.3 Modernizace a údržba kotelny na
obnovitelné zdroje energie

OÚ, vedení
obce

průběžně

OP ŽP
OP ŽP 2021+

-

Problémový okruh 5: Veřejná správa a hospodaření
Opatření 5.1: Přívětivá a efektivní obec
Název aktivity
5.1.1 Přátelské prostředí pro řešení
problémů občanů

Termíny

Zdroje
financování

Odpovědnost

Popis

-

Vstřícný přístup úřadu k obyvatelům. Zvážení
vytvoření pozice tajemníka obce. Zavádění prvků
smart village.

-

Efektivní hospodaření obce s tvorbou rezerv
např. pro financování projektů. Aktivní
vyhledávání relevantních dotačních zdrojů
v souladu s investičními záměry obce.

OÚ, vedení obce

-

Změny územního plánu podle aktuální potřeby
(investiční záměry obce, nová výstavba, návrat
nepovolené stavby). Zvážení vytvoření pozice
obecního architekta.

OÚ, vedení
obce, Svazek

-

Vytváření prostředí v obci pro setkání obyvatel
všech generací.

průběžně

OÚ, vedení obce

5.1.2 Hospodaření obce a aktivní dotační
politika

průběžně

OÚ, vedení
obce, Svazek
obcí údolí
Desné

5.1.3 Pravidelná aktualizace územního
plánu obce

podle
potřeby

5.1.4 Podpora mezilidských vztahů

průběžně
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obcí údolí
Desné

Opatření 5.2: Aktivní spolupráce obce
5.2.1 Rozvoj spolupráce s dalšími obcemi

průběžně

OÚ, vedení obce

-

Spolupráce s obcemi v rámci Svazku obcí údolí
Desné a MAS Šumperský venkov. Hledání
partnerských obcí z jiných zemí, např. Německo,
Rakousko a jiné.

5.2.2 Vytváření zásobníků projektů a
investic

průběžně

OÚ, vedení obce

-

Průběžné vytváření a aktualizace projektů
v souladu s návrhovou částí SPRO.

5.2.3 Zajištění bezpečnosti v obci

průběžně

OÚ, vedení obce

vlastní

Údržba případně rozšíření kamerového systému.
Zřízení obecní policie.

OP K 2021+ = Operační program konkurenceschopnost (změna názvu oproti současnému OP PIK)
OP JAK 2021+ = Operační program Jan Ámos Komenský (změna názvu oproti současnému OP VVV)
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C.3 RÁMEC FINANCOVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2021–2027
Uvedeny jsou předpokládané tematické oblasti, které bude možné podpořit v novém
programovém období 2021+ a u kterých se předpokládá jako oprávněný žadatel obec.
Uvedeny jsou i oblasti, u kterých se předpokládá realizace přes integrovaný nástroj CLLD (zde
Místní akční skupina Šumperský venkov). Jedná se převážně o pracovní oblasti, které budou
dále diskutovány a schvalovány příslušnými orgány.

IROP 2021+
SC 1.1: Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády


Elektronizace vybraných služeb veřejné správy (eEducation, eCulture, eHealth,
eInclusion, eProcurement, elektronizace agend stavebního práva aj.)



Vytvoření propojeného datového fondu



Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o veřejné správě na portál
gov.cz



Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů
elektronické identifikace



Publikace dat veřejné správy jako OpenData



Výstavba neveřejné síťové infrastruktury a rozvoj backofficových služeb
prostřednictvím Centrálního místa služeb („CMS“) a rozvoj backofficových služeb
veřejné správy v CMS a přístupu k nim prostřednictvím Komunikační infrastruktury
veřejné správy a neveřejných sítí



Vytvoření eGovernment cloud



Kybernetická bezpečnost



Transakční portálová řešení obcí a krajů s využitím zaručené elektronické identity



Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace)

SC 2.1: Podpora udržitelné multimodální městské mobility


Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu



Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu



Telematika pro veřejnou dopravu



Multimodální osobní doprava ve městech a obcích

SC 2.2: Posílení ochrany přírody, biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury
v městském prostředí a snížení znečištění


Revitalizace veřejných prostranství – staveb krajinářské architektury s budováním
zelené infrastruktury měst a obcí (např. parky, náměstí, městské třídy a uliční
prostory, na sídlištích), včetně modernizace technické infrastruktury v řešených
veřejných prostranstvích
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SC 4.1: Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání,
odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje infrastruktury


Mateřské školy



Základní školy



Střední a vyšší odborné školy



Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení



Infrastruktura školských poradenských zařízení a vzdělávání ve školách a třídách
a středisek výchovné péče

SC 4.2: Posílení sociálně-ekonomické integrace marginalizovaných komunit, migrantů
a znevýhodněných skupin pomocí integrovaných opatření včetně bydlení a sociálních
služeb


Infrastruktura sociálních služeb



Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování



Sociální bydlení

SC 4.3: Zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči pomocí rozvoje infrastruktury,
včetně primární péče


Primární péče



Integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb

SC 5.1: Podpora integrovaného, sociálního, hospodářského a environmentálního
rozvoje a kulturního dědictví, cestovního ruchu a bezpečnosti v městských oblastech
(Přes CLLD, MAS Šumperský venkov)


Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí přispívající
k ochraně kulturního dědictví



Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost knihoven přispívající
k ochraně kulturního dědictví



Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

OP Z 2021+
(Přes CLLD, MAS Šumperský venkov)


Terénní aktivity a mobilní programy směřující k podpoře lidí v jejich přirozeném
prostředí

PRV 2021+ (NOVĚ PRAVDĚPODOBNĚ SZP, STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA)
(Přes CLLD, MAS Šumperský venkov)


Investice do zemědělských podniků
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Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů



Lesnická a zemědělská infrastruktura, neproduktivní investice v lesích, stezky



Diverzifikace a zakládání nových podniků, venkovská CR



Lesnické technologie a produkty



Zázemí pro spolkovou činnost (zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání)



Zázemí pro spolkovou činnost (komunitní centra)



Zázemí pro spolkovou činnost (knihovny)



Zázemí pro spolkovou činnost (sokolovny, orlovny)



Komunitní centra



Hasiči (JPO 5)



Památky místního významu



Obchody

OP ŽP 2021+
(Přes CLLD, MAS Šumperský venkov)


Komunitní energetika (OZE realizované obcemi s účastí občanů)



Zadržování vody v extravilánu / intravilánu (mitigační a adaptační opatření)



Zeleň v intravilánu



Odpady, cirkulární ekonomika



EVVO a VUR



Motivační projekty, klíčové projekty, inovativní projekty

OP K 2021+
(Přes CLLD, MAS Šumperský venkov)


Pořízení nebo modernizace technologie MSP (ne prostá obnova)



Zavádění digitalizace a automatizace MSP (ne kancelářské vybavení)



Infrastrukturní energeticky úsporná opatření MSP



Užitková vozidla na alternativní pohon

OP JAK 2021+
(Přes CLLD, MAS Šumperský venkov)


Personální podpora MŠ a ZŠ, rozvoj a stáže pedagogických pracovníků, podpora ICT,
extrakurikulární aktivity, projektové dny, spolupráce s rodiči
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C.4 PODPORA REALIZACE PROGRAMU
Za koordinaci činností spojených se Strategickým plánem rozvoje obce je zodpovědný
starosta.
Sledování a vyhodnocování plnění Strategického plánu rozvoje obce provádí Finanční výbor
ve spolupráci se starostou obce.
Návrh aktualizací Strategického plánu rozvoje obce (zejména úpravy termínů a finančního
zajištění) připravuje Finanční výbor v úzké součinnosti se starostou obce s ohledem na
vyhodnocení plnění v předchozím roce a ve vazbě na tvorbu rozpočtu na následující rok.
Strategický plán rozvoje obce je závazným podkladem pro rozhodování zastupitelstva
obce a pro činnost jednotlivých orgánů obce. Organizace/osoby uvedené ve sloupci
odpovědnost u jednotlivých aktivit zodpovídají za zajištění realizace příslušné aktivity (tj.
aktivitu nemusí přímo realizovat, ale mohou na realizaci pouze dohlížet, iniciovat započetí
realizace apod.).
Strategický plán rozvoje obce je závazným podkladem pro přípravu rozpočtu obce.
Základní činností spojené s realizací programu rozvoje jsou v průběhu kalendářního roku
rozloženy následovně:
Měsíc
Říjen

Listopad

Prosinec
Průběžně

Činnosti
Vyhodnocení stávajícího plnění v daném roce a návrh
aktualizace
Projednání návrhu aktualizace na zastupitelstvu obce
Provázání strategického plánu rozvoje obce a rozpočtu na
následující rok (rozpočet zohlední stav plnění strategického
plánu, ve strategickém plánu se harmonogram dle návrhu
rozpočtu)
Schválení návrhu aktualizace
(spolu se schválením návrhu rozpočtu)
Sběr podnětů a aktuálních informací

Kdo udělá
Finanční výbor

Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce
Starosta, finanční výbor

Vyhodnocení plnění Strategického plánu rozvoje obce obsahuje u jednotlivých aktivit
následující informace:
–

Stav realizace: splněno / v realizaci dle plánu (využíváno zejména u víceletých aktivit)
/ v realizaci (ale později / dříve oproti plánu) / nerealizováno.

–

Dle potřeby komentář ke stavu realizace – zejména zdůvodnění proč aktivita nebyla
realizována dle plánu, dále i např. zkušenosti z realizace, které by mohly být využity.

Stav realizace lze v tabulce s přehledem aktivit vyjádřit zabarvením (např. zelená = splněno,
žlutá = v realizaci).
Aktualizace Strategického plánu rozvoje obce bude probíhat 1x ročně. Návrh aktualizace
zpracovává Finanční výbor v úzké součinnosti se starostou obce a Výborem pro podporu
rozvoje obce Rapotín. Návrh aktualizace musí být projednán a schválen zastupitelstvem obce.
Při roční aktualizaci budou vždy aktuální situaci přizpůsobeny termíny realizace jednotlivých
aktivit.
V případě potřeby je možné vyřadit plánovanou aktivitu nebo doplnit aktivitu novou.
Návrh aktualizace bude obsahovat přehled provedených změn. Na jeho základě bude
vytvořena a zveřejněna aktuální podoba Strategického plánu rozvoje obce.
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Aktualizace Strategického plánu rozvoje obce rozvoje probíhá z technického hlediska
následovně:
Podkladem pro aktualizaci jsou tabulky se specifikací aktivit (přímo v návrhové části
programu rozvoje, nebo v přehledové tabulce v MS Excel).
V tabulkách se žlutým podbarvením zvýrazní aktualizované údaje, resp. doplněné
aktivity. Červeně se potom podbarví aktivity, jejich realizace se nepředpokládá.
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