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ANALYTICKÁ ČÁST
Charakteristika obce
Základní profil obce

Stát

Česká republika

Kraj

Jihočeský

Okres

Jindřichův Hradec

Typ sídla

obec

Nadmořská výška

524 m. n. m.

Katastrální výměra

11,67 km2

První zmínka o obci

1353

Počet obyvatel

321

Místní části

Hříšice, Jersice

Počet domovních čísel

116

Průměrný věk obyvatel

38,10

Vodovod

ano

Kanalizace

ano

Plynofikace

Ne

Pošta

Ano, 380 01

Policie

ne

Hasiči

dobrovolní
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Škola

ne. Základní škola v Dačicích

Kostel

Hříšice - kaplička zasvěcena sv. Janu Křtiteli a sv.
Vavřinci
Jersice - kaple zasvěcené svaté Juliáně

Zdravotnické zařízení

ne, poliklinika v Telči, nemocnice Jindřichův Hradec,
Dačice, Jihlava, Třebíč, ambulance Nová Říše

Služby v obci

MŠ, obchod, hostinec, knihovna, kulturní dům

Sportovní a kulturní vyžití

Sportovní areál, dětské hřiště, kulturní domy

Historie
Obec Hříšice má dvě místní části a to obec Hříšice a obec Jersice.
Hříšice
Obec vznikla (byla založena) v období kolonizace oblasti Dačicka, která probíhala zhruba
od 12. století a byla završena někdy v polovině století čtrnáctého.
Nejstarší písemné zprávy pocházejí z roku 1353, kde je obec nazývána Hrusice. Roku
1376 se lidově uvádí pod jménem Říšice. Na místní trati ve Veliších stávala obec s dvorem,
která byla v polovině 15. století opuštěná a spustlá. V roce 1656 se uvádí v Hříšici
26 usedlostí. Roku 1773 měla obec 24 domů a 233 obyvatel. V roce 1775 byla postavena
místní kaple na návsi. Škola v obci byla založena v roce 1785 jako jedna z prvních škol
na Dačicku.
Jersice
V pramenech z první poloviny 16. století se poprvé objevuje zmínka o obci Jersice. V roce
1528 a 1585 jsou zmíněny jako součást statku Červený Hrádek, se kterým byla toho roku
připojena k panství Budíškovice. V roce 1662 dochází ke změně majitelů Jersic, jako součásti
budíškovického panství, kdy jej od Karla Viléma sv. pána z Říčan koupil Petr svobodný pán
z Ugartu. K poslední změně majitelů dochází v roce 1760, kdy hrabě Sobek prodává panství
Františku Václavovi hraběti Wallis, který v této době již vlastnil i panství
moravskobudějovické. V držení Wallisů jsou Jersice až do roku 1849, kdy je feudální zřízení
zrušeno. Dále jsou Jersice již jen jako součást velkostatku Budíškovice. V roce 1877 byla
v Jersicích postavena pozdně klasicistní kaple a zasvěcena sv. Juliáně.
V roce 1980 došlo ke sloučení obcí Č. Hrádek, Jersice a Hříšice. Po zrušení národních výborů
v roce 1990 došlo opět k rozdělení a Jersice přešly na žádost občanů pod Hříšici.
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Území
Obec se nachází ve východní části okresu Jindřichův Hradec a Jihočeského kraje, v oblasti
zvané Dačicko, v pohraniční oblasti, v návaznosti na sousední obce Dačice, Červený Hrádek,
Horní Slatina, Budíškovice a hranici kraje.
Jelikož Hříšice leží na pomezí Jihočeského kraje a kraje Vysočina je zde krajina spíše
kopcovitého rázu. U obce je největší kopcem kopec Bába s nadmořskou výškou 665 m.
Katastrem obce protéká řeka Vápovka, severně pak Lačnovský potok s navazujícími rybníky.
Místní část Hříšice leží na silnici z Dačic do Nové Říše. Katastr má výměru 639 ha.
Místní část Jersice má výměru 529 ha, katastrální území obce celkem je 11,64 km2.
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Obyvatelstvo
Stávající počet obyvatel je aktuálně 321, z toho cca 20 % činí mládež a děti do 15 let.
Obyvatelstvo sídlí v rodinných domech, v Jersicích je přibližně polovina domů užívána
k rekreačním účelům.
Do budoucna s ohledem na demografickou křivku i vlastní polohu, lze očekávat setrvalý stav
obyvatelstva.
V místě se nachází MŠ, základní školy navštěvují děti v Dačicích a v Nové Říši.
Zdravotnictví, kultura a další specializované služby se nachází v pověřené obci Dačice,
případně v okresním městě Jindřichův Hradec, popř. Jihlava, Třebíč.
Níže uvedená statistika je převzata z ČSÚ pro rok 2014
Počet obyvatel
0-14
v tom ve
15-64
věku (let)
65 a více
Průměrný věk (let)

Živě narození
Zemřelí
Přirozený přírůstek
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Přírůstek stěhováním
Celkový přírůstek
Sňatky
Rozvody

Celkem
320
58
219
43
38.1

Muži

Celkem

Muži
3
6
-3
3
-3
-6
2
-

Ženy
156
36
105
15
.

164
22
114
28
.

Ženy
2
5
-3
3
-3
-6
.
.

1
1
.
.

Hospodářství
Většina obyvatelstva dojíždí za prací do větších obcí v okolí. V současné době je v obci velmi
nízká nezaměstnanost.
V rámci obce funguje, obchod a hostinec, v současné době je zde nahlášena živnost cca 40
živnostníků a firem. Jedná se např. o truhláře, zedníky, zámečníky, lesníky, malíře natěrače,
galanterii. V Jersicích má sídlo firma Tronet, která se zabývá především výrobou dřevěných
eurooken a dveří.
Zemědělské plochy a rybníky na katastru obce jsou obhospodařovány firmou Zemědělské
družstvo Hříšice.
Lesní plochy v majetku obce jsou obhospodařovány obcí, resp. smluvním dodavatelem prací.
Služba lesního hospodáře je zajištěna Ing. Kamilem Kupcem z Městských lesů Dačice.
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Níže uvedená statistika je převzata z ČSÚ pro rok 2014

Celková výměra
Zemědělská půda
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Nezemědělská půda
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha

Revize:1

31. 12.
31. 12.
2013
2014
1 163.61 1 163.60
680.68
680.69
573.64
573.64
9.71
9.72
97.34
97.34
482.93
482.91
392.11
391.35
27.38
27.38
11.37
11.37
52.06
52.81
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Podniky se
zjištěnou
aktivitou

Registrované
podniky
Celkem
Fyzické osoby
Fyzické osoby
podnikající dle
živnostenského zákona
Fyzické osoby
podnikající dle jiného
než živnostenského zákona
Zemědělští podnikatelé
Právnické osoby
Obchodní společnosti
akciové společnosti
Družstva

55

39

45

31

38

25

1

1

6
10
4
.
1

5
8
4
.
1

55
10
9
9

Podniky se
zjištěnou
aktivitou
39
9
6
8

9

6

.

.

3

1

.
.
.

.
.
.

2

.

.

.

2

1

2
.

1
.

2

1

7
.

6
.

Registrované
podniky
Celkem
A Zemědělství, lesnictví, rybářství
B-E Průmysl celkem
F Stavebnictví
G Velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba
motorových vozidel
H Doprava a skladování
I Ubytování, stravování
a pohostinství
J Informační a komunikační činnosti
K Peněžnictví a pojišťovnictví
L Činnosti v oblasti nemovitostí
M Profesní, vědecké
a technické činnosti
N Administrativní a
podpůrné činnosti
O Veřejná správa
a obrana;
povinné sociální zabezpečení
P Vzdělávání
Q Zdravotní a sociální péče
R Kulturní, zábavní
a rekreační činnosti
S Ostatní činnosti
X nezařazeno
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Infrastruktura
Obec v současné době připravuje nový územní plán, který by měl nahradit starší z roku 2005.
V rámci Jihočeského kraje má obec zpracován Plán rozvoje vodovodů a kanalizací, který je
uveřejněn na příslušných stránkách Jihočeského kraje pod číslem 3104_014. Tento plán bude
v brzké době změněn. Již je na JčK odeslaná úprava. Možná, že je již změna zapracována.
Voda
Majitelem i provozovatelem vodovodní sítě je obec Hříšice.
Obec Hříšice má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Vodovod je rozveden v celé
obci Hříšice, rekonstrukce proběhla v 90. letech. Je na něj napojeno 100% trvale i přechodně
bydlících obyvatel.
V obci Jersice je situace obdobná, rekonstrukce proběhla po roce 2000 - 2004.
Zdrojem pitné vody jsou kopané studny, vzdáleny cca. 1 700 m jihovýchodně od obce Hříšice.
V současné době je v letním období možno pozorovat nedostatek vody ve všech obecních
zdrojích.
V roce 2015 započaly přípravné práce pro posílení zdroje pitné vody pro obec Hříšice.
V současné době je zpracován hydrogeologický průzkum a navržena variantní řešení.
Zdrojem požární vody v Hříšici jsou dvě návesní nádrže.

Kanalizace
V obou obcích existuje jednotná kanalizační síť. Majitelem i provozovatelem sítě je obec
Hříšice.
V obci Hříšice je vybudována jednotná kanalizační síť uvedená do provozu v roce 1967.
Odkanalizována je celá obec a na kanalizaci je připojeno 100% trvale i přechodně bydlících
obyvatel. Většina obyvatel (cca 80 %) je napojeno na ČOV. Kanalizační sběrač nenapojený
na ČOV odvádí splaškové vody do jímky místního zemědělského družstva s vyvážením na
zemědělské pozemky.
V místní části Jersice je vybudována jednotná kanalizační síť uvedená do provozu v roce
1962. Odkanalizována je celá místní část Jersice a je na ni připojeno 100 % trvale i přechodně
bydlících obyvatel. Všichni obyvatelé jsou napojeni přes septiky. ČOV místní část Jersice
nemá. Recipientem je meliorační struha, která dále ústí do potoka Vápovka (ČHP 4-4-01033).
Teplo
V roce 2013 došlo k napojení budovy mateřské školy, kulturního domu a několika rodinných
domů na teplovod, kterým je rozváděno teplo z bioplynové stanice ZD Hříšice. V budoucnu
se plánuje napojení dalších cca 40 domů.

Revize:1

Datum změny:23.5.2016

Strana 9/19

PROGRAM ROZVOJE OBCE HŘÍŠICE PRO ROK 2016 - 2020

Elektřina
Obec je zásobována elektrickou energií z vedení VN 22 kV. Síť NN se 4 trafostanicemi v obci
je v majetku E. ON a.s.
Stávající veřejné osvětlení obce sleduje trasy distribučních rozvodů NN. Částečně se jedná o
svítidla na sloupech vedení NN, větší část je umístěna na samostatných stožárech VO.
Rozhlas
K informování občanů slouží místní rozhlas.
Plyn
V obci není vybudován plynovod. Většina domů je vytápěna dřevem nebo uhlím.

Doprava
Katastrálním územím obce prochází silnice II. třídy – II/407 (spojnice Dačice – Nová Říše) a
s odbočkou III. třídy – III/4075.
Silniční doprava nepřevyšuje zákonem stanovené normy hluku v obci.
Současný stav místních a účelových komunikací je nevyhovující.
Obecně nevyhovující stav chodníků volá po nápravě.
Hromadná doprava je zabezpečena autobusovou dopravou – Icom transport a.s., zastávka se
nachází v centru obce.
Železniční doprava v obci není, nejbližší zastávka se nachází v Dačicích.
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Vybavenost obce
V obci nalezneme pouze zástavbu rodinných domků.
V majetku obce jsou kulturní domy, budova MŠ, prodejna, hostinec, hasičská zbrojnice a
sportovní areál.
Zdravotnické služby a sociální péče jsou zajišťovány spádovou obcí Dačice, případně
okresním městem Jindřichův Hradec.
Životní prostředí
Ovzduší
Provětrávání ovzduší v obci lze označit za dobré. V oblasti se ani nevyskytují časté inverze.
Voda
V katastru obce se vyskytují ochranná pásma vodních zdrojů pitné vody. Záplavové území je
vymezeno na toku Vápovka.
Skládky, nakládání s odpady
Komunální odpad je v obci shromažďován do popelnic a pravidelně odvážen 1x za dva týdny,
na skládku Borek firmou FCC Dačice s.r.o. .
Na území obce jsou kontejnery na tříděný odpad – sklo, plasty, papír, kovový odpad, textil,
BRKO – svoz rovněž 1 x za 2 týdny, kontejnery BRKO dle potřeby.
Složky nebezpečného komunálního odpadu (např. baterie, zbytky barev a rozpouštědel,
zářivky apod.) zajišťuje obec 2 x ročně pravidelným svozem oprávněnou osobou.
Půda
Největším zdrojem znehodnocení půd je půdní eroze, která se ve velké míře rozšířila
v minulých letech následkem scelování polí a rozorávání mezí, remízků a přirozených koryt.
Hluk
V řešeném území se nenachází v současné době významnější zdroj nadměrného hluku.
Hluk z dopravy je pod hladinou povolených hodnot.
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Ochrana krajinného rázu

Biocentra a biokoridory
V rámci územního plánu existují následné prvky ÚSES:
Název

Charakter

Využití

Lačnovský potok

lokální biokoridor

Louka, ostatní vodoteč,
rybníky

Lačnov
K pramenům
Lačnovského potoka
Zájezky

lokální biocentrum

Les, rybník, ostatní
Les

Louky pod dubem
Vápovka pod nivou
Trnava pod Hladovem
Vápovka k Jersicím
Jersický rybník
Vápovka k Červenému
Hrádku
V Havlinách
Dubová stráň
Padělky
Horní padělky
Bahna
Slatinské kopce
Nad Jersicemi
Boroví

Revize:1

lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biocentrum
lokální biokoridor
lokální biocentrum
lokální biokoridor
lokální biocentrum
lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biocentrum
lokální biokoridor
lokální biocentrum
lokální biokoridor
lokální biocentrum
lokální biokoridor

Datum změny:23.5.2016

Vodoteč, ostatní, louka,
orná
Les, louka, ostatní, vodoteč
Ostatní, louka, vodoteč
Ostatní, louka, vodoteč
Ostatní, louka, vodoteč
Louka, rybník, ostatní
Louka, ostatní,
vodoteč
Les, louka, vodoteč
Louka, ostatní, vodoteč
Les, rybník, louka
Les
Les
Les
Les
Les
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Správa obce, kulturní činnost
Kompetence úřadů
Samosprávu obce Hříšice zajišťuje zvolené 9- ti členné zastupitelstvo v čele se starostou.
Obec není plátcem DPH, hospodaří s vyrovnaným rozpočtem, roční příjmy a výdaje se
pohybují ve výši cca 4,7 mil. Kč.
Agendu ORP vykonává město Dačice, kde se nachází příslušné správní úřady.
Obec je členem Mikroregionu Dačicko.
Bezpečnost
Bezpečnost v obci je na vysoké úrovni, personální zajištění poskytuje PČR místní oddělení
Dačice se sídlem v Dačicích.
Sport
V obci existuje víceúčelové hřiště s umělým povrchem, fotbalová hřiště na malou kopanou,
dětské hřiště na návsi a bike-hřiště ve výstavbě. Každý rok se koná na hřišti v obou obcích
turnaj v malé kopané, který je hojně navštěvován mužstvy z okolních obcí.
Pro sportovní činnosti se v zimě využívá sál budovy kulturního domu v Hříšici. Probíhá zde
cvičení žen, hra florbalu a stolního tenisu.
V roce 2015 byl založen hokejový klub HC Hříšice, který hraje v soutěži „O pohár města
Telče“.
Kultura
V obou místních částech jsou obyvatelům k dispozici kulturní domy. V Jersicích menší pro cca
120 lidí, který je využíván především k rodinným oslavám, sportovním a kulturním aktivitám
občanů této místní části. Pravidelně se zde schází myslivecké sdružení Vápovka. Každoročně
se zde koná koncert skupiny Jersická hvězda. Jedná o skupinu šesti dětí z Jersic, která v roce
2015 oslavila desáté jubileum a zároveň se transformovala pod název Gde Gdo. V Hříšici je
velký kulturní dům pro cca 500 lidí. Konají se zde plesy a taneční zábavy, předsálí je také
využíváno pro menší oslavy.
V roce 2012 byla úspěšně obnovena tradice masopustního průvodu po vsi, která zanikla v 90.
letech minulého století. Každoročně se v obcích dodržuje velikonoční hrkání, v Jersicích pak
také házení vajec, lampionový průvod s pálením čarodějnic, stavění a kácení máje.
Od roku 2012 pořádá obec u příležitosti dětského dne Procházku pohádkou se stanovišti, na
kterých děti potkávají různé pohádkové postavy a u nich musí plnit úkoly, za které pak obdrží
odměnu. Novou tradicí je loučení s prázdninami, či rozsvěcování vánočního stromu na návsi
počátkem adventu. Ten bývá spojen s turnajem pro děti ve hře „Člověče, nezlob se“. Místní
obecní knihovna v posledních dvou letech uspořádala „Noc s Andersenem“, která je
celosvětovou akcí u příležitosti narození H. CH. Andersena.
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Mateřská škola Hříšice pořádá každý rok koncem masopustu dětský karneval a počátkem
adventu také mikulášskou besídku s programem pro veřejnost. Na většině akcí se podílí také
místní dobrovolní hasiči.
V obci jsou také organizováni dobrovolní hasiči, kteří významně přispívají k pestrosti
spolkového života obce. Jsou hlavní organizační silou mnoha společenských akcí a také
dobrovolných brigád. V Hříšici i v Jersicích jsou někteří občané neformálně sdruženi do
spolků rybářů a starají se celkem o čtyři rybníky – péčí o jejich okolí a také chovem ryb.
Několikrát ročně se uskutečňují denní i noční rybářské závody.
Několik spoluobčanů je také členy Sdružení včelařů a svoji prací pro udržení chovu včel
přispívají nejen k zachování a k předání znalostí a dovedností následujícím generacím
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Shrnutí investičních a ostatních dotačních akcí za období 2007 - 2015
Rok

Název programu

Název akce

2007

Obnova drobné sakrální
architektury v krajině
Obnova a rozvoj vesnic,
občanské
vybavení
a
služby
Zlepšování stavu přírody a
krajiny (ERDF)
Předprojektová příprava
obnovy
kulturních
památek 2010
Nemovité
kulturní
památky 2012
POV

Obnova
drobné
sakrální
architektury v krajině
Obec Hříšice – obnova místních
komunikací v místní části obce
Jersice
Revitalizace vodní nádrže rybník
Dolní Býkovec
Předprojektová
příprava
obnovy kulturní památky kaple
sv. Jana Křtitele v obci Hříšice
Obnova návesní kaple sv. Jana
Křtitele
Rekonstrukce kulturních domů
v obci Hříšice a místní části
Jersice
Rekonstrukce kulturních domů
v obci Hříšice a místní části
Jersice
Oprava autobusových zastávek
v obci Hříšice a místní části
Jersice

2008

2009-10
2010

2012
2012

2013

2014

POV

2014

Podpora
výstavby
a
modernizace
autobusových zastávek a
jejich vybavení
POV

2015

Podpora sportu

2015
2015

Podpora školství
Podpora školství

2015

Rozvoj
hospodářsky
slabých oblastí

2015

Odstraňování
v objektech
vybavenosti
POV

2015
2015

Revize:1

Zkvalitnění
odpady

bariér
občanské

nakládání

s

Výměna oken a vstupních dveří
v MŠ Hříšice
Pořízení bezpečných branek na
malou kopanou
Rekonstrukce MŠ Hříšice
Modernizace
nábytkového
vybavení MŠ Hříšice
Dokončení
rekonstrukce
vnitřních prostor kulturního
domu Jersice
Bezbariérové vstupní dveře do
KD Hříšice
Pořízení techniky na údržbu
veřejné zeleně
Zavedení separace bioodpadů
v obci Hříšice

Datum změny:23.5.2016

Náklady
v tis.
37

Dotace
v tis.
25

3962

3566

4674

4160

58

35

250

100

325

170

342

170

169

72

315
56

170
40

507
103

300
57

283

225

122

65

300

130

2658

2306
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Východiska pro návrhovou část
SWOT analýza

SILNÉ STRÁNKY








SLABÉ STRÁNKY

Věkový průměr obyvatelstva
Kulturní zázemí-komunitní život
Malebná krajina
Vybudovaná infrastruktura
Finanční rezervy
Blízkost většího města
Vlastnictví 60 ha lesa

PŘÍLEŽITOSTI














HROZBY

Dokončení rekonstrukce KD
Dokončení rekonstrukce hřiště
Využívání dotačních možností pro
financování projektů, budování a
modernizaci infrastruktury
Využívání iniciativy občanů








Revize:1

Problémy s výkupem pozemků pro
novou výstavbu
Nedostatečná kapacita vodního
zdroje
Slabý signál O2
Omezený rozpočet
ZŠ mimo obec
Chodníky
Veřejné osvětlení
Stav krajské silnice 3. třídy

Kapacita kanalizace v případě
přívalových dešťů
Nemožnost nákupu pozemků
z důvodu majetkoprávních
Výskyt kůrovce v lese
Omezená životnost střech na KD a
MŠ
Havarijní stav chodníků
Nedostatečná kapacita vodních
zdrojů

Datum změny:23.5.2016
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Cíle, opatření, aktivity
Následující aktivity obce jsou směřovány do oblastí, které zajistí do budoucna „zdravý“ rozvoj
obce. Níže uvedené roky, výše investic a podíl dotací je orientační, závisí na finančním zdraví
obce, aktuální potřebě a dotačních podmínkách.
Infrastruktura
ROK

NÁZEV

2016-2017
2016-2017

dokončení opravy návesní kaple
oprava dlažby před kaplí v Hříšici a
Jersicích
rekonstrukce KD v Jersicích
úprava sálu v KD Hříšice na
víceúčelový
výkup pozemků pro novou výstavbu
zpracování projektu na inženýrské
sítě
výkup pozemků kolem vodojemu
oprava oken a podlahy v KD Hříšice
oprava MŠ Hříšice (fasáda, střecha,
strop)
oprava požární nádrže
chodníky v Hříšici i Jersicích
oprava a prodloužení místních
komunikací
rekonstrukce hasičské zbrojnice
vybudování inženýrských sítí
oprava veřejného osvětlení
veřejný rozhlas

2016
2016-2020
2016-2020
2017
2016
2016
2016-2020
2016-2018
2016-2019
201062020
2016-2019
2017-2020
2016-2018
2016-2019

VÝŠE
INVESTIC
250 000,200 000,-

MOŽNÝ DOTAČNÍ
PROGRAM
Jčk, Mkčr

MOŽNÁ VÝŠE
DOTACE
150000

POV
JčK - HSO

200000
200000

350 000
800 000,1 500 000,-

JčK – HSO
IROP, POV

400000
1000000

1 000 000,1 000 000,2 000 000,-

JčK, IROP
SFDI, IROP
SFDI, IROP

700000
600000
1200000

400 000,3 000 000,400 000,200 000,-

JčK

200000

JčK, POV
JčK, POV

200000
100000

VÝŠE
INVESTIC
400 000,-

MOŽNÝ DOTAČNÍ
PROGRAM

MOŽNÁ VÝŠE
DOTACE

VÝŠE
INVESTIC
2 000 000,1 700 000,-

MOŽNÝ DOTAČNÍ
PROGRAM
OPŽP
OPŽP

MOŽNÁ VÝŠE
DOTACE
1000000
900000

IROP, JčK

100000

300 000,500 000,2 200 000,100 000,-

Volný čas, kultura, sport
ROK
2016

NÁZEV
dokončení sportovního hřiště

Životní prostředí
ROK

NÁZEV

2016-2020
2016-2020

prodloužení kanalizace + vodovodu
úprava kanalizace + vodovodu včetně
ČOV
obnova, údržba a zřizování veřejné

2016-2017
Revize:1

200 000,-
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2017-2020
2016

zeleně
úprava kanalizace v Jersicích ČOV
posílení zdroje pitné vody

2000000,1000000,-

OPŽP, IROP
IROP

1500000
600000

Poznámka: výše krajských dotací se může každoročně lišit.
Ve výše uvedeném přehledu nejsou uvedeny činnosti, které mohou vyplynout
z nepředvídaných okolností během následujícího období.
Podpora realizace programu
Garantem Programu rozvoje obce na období (PRO) 2016–2020 je starosta obce, který bude
odpovídat za realizaci a aktualizaci programu. Představitelé obce budou naplňovat svou
zákonnou povinnost pečovat o všestranný rozvoj svěřeného území a o potřeby jeho občanů,
které s nimi budou průběžně konzultovat a budou aktivně dohlížet na úspěšnou realizaci,
aktualizaci plánu a plnění navržených cílů.
Program rozvoje obce bude zpřístupněn všem občanům na internetových stránkách obce
www.hrisice-jersice.cz, případně i k zapůjčení v listinné podobě na obecním úřadě.
Na obecních stránkách budou rovněž zveřejňovány informace o jeho plnění a aktualizaci.
PRO bude vyhodnocovat realizační tým, ve kterém bude starosta obce, případně jím
pověřená osoba. Monitorovací zprávu předloží starosta jedenkrát ročně a během roku bude
průběžně informovat o stavu realizace PRO zastupitelstvo obce. Monitorovací zpráva bude
předložena před schválením rozpočtu obce tak, aby rozpočet reagoval na zhodnocení
realizace PRO. Aktualizace PRO budou prováděny v případě, že se vyskytnou nové problémy,
situace vyžadující řešení nebo na podněty občanů. Dílčí revize PRO budou provádět
zastupitelé obce. Aktualizaci bude provádět realizační tým.

Rozpočet
Obec má v současné době roční příjmy ve výši cca 4,7 mil Kč.
Obec hospodaří bez dluhů.
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Schvalovací doložka

“Tento dokument byl schválen zastupitelstvem obce dne 23.5.2016 číslo usnesení 44/2016
nadpoloviční většinou hlasů všech členů zastupitelstva obce.“
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