
OBLAST 1
OBČANSKÁ SPOLEČNOST, KULTURA, 

SPORT
PLNĚNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA ODPOVĚDNOST

NÁKLADY/

ZDROJE
HARMONOGRAM

POZNÁMKY

plnění v roce 2014

1.1

1.1.1
Podpora činnosti místních spolků, 

zájmových kroužků a sdružení.

splněno (plní 

se průběžně)
počet podpořených organizací/rok, zastupitelstvo

rozpočet obce,

dotace ZK
průběžně  - plní se každoročně v rámci schvalování rozpočtu

1.2 Podpora kultury

1.2.1

Místní knihovna – rozšířením titulů zvýšit 

atraktivnost, rozšiřovat informační 

služby, rozšířit prostory knihovny 

v kulturním domě.

částečně 

splněno

počet nových titulů/rok,

počet nových informačních služeb,

m2 nových prostorů,

zastupitelstvo rozpočet obce průběžně  - plní se každoročně v rámci schvalování rozpočtu

1.2.2

Kulturní akce - podpora kulturních 

iniciativ občanů a organizací. Udržet 

pořádání stávajících akcí. Podporovat 

nové aktivity.

splněno (plní 

se průběžně)

počet podpořených 

kulturních akcí,                           počet 

kulturních akcí obce,

hodnota vynaložených finančních 

prostředků

Kulturní komise,    

Spolky

rozpočet obce,

dotace ZK,

sponzoring

průběžně  - plní se každoročně v rámci schvalování rozpočtu

1.2.3

Soustavná péče o památkové objekty – 

kostel sv. Štěpána, pískovcové kříže. 

Dokončení rekonstrukce kaple v Pulčíně. 

Rekonstrukce památníků padlých ve Fr. 

Lhotě na hřbitově a v Pulčíně u kaple.

splněno

počet opravených křížů, opravená 

kaple v Pulčíně, opravený památník 

padlým ve FL,                                                          

opravený památník padlým v 

Pulčíně,                                     objem 

oprav kostela sv. Štěpána

Zastupitelstvo, 

farnost, 

rozpočet obce,

dotace MO ČR,

dotace ZK,

sponzorské dary

průběžně  - hlavní aktivity splněny

1.3 Podpora sportu

1.3.1
Podporovat sportovní aktivity občanů a 

dětí.

splněno (plní 

se průběžně)

počet podpořených sportovních 

akcí/rok

zastupitelstvo, 

spolky,            školy
rozpočet obce průběžně  - plní se každoročně v rámci schvalování rozpočtu

1.3.2 Vybudování víceúčelového hřiště u ZŠ. splněno
plocha víceúčlového hřiště,            

počet druhů sportovního vyžití
Zastupitelstvo 

rozpočet obce,

dotace z ROP
2008 - 2010  - splněno

1.3.3 Rekonstrukce stávajícího vleku. nesplněno
délka opraveného vleku,              

legalizace provozu
Zastupitelstvo rozpočet obce do 2018

1.3.4
Vybudovat možnosti koupání a případně i 

rybolovu.
nesplněno počet m2 vodní plochy,   Zastupitelstvo 

rozpočet obce, 

dotace
do 2018

Podpora sdružování občanů



OBLAST 2 ŠKOLSTVÍ PLNĚNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA ODPOVĚDNOST
NÁKLADY/

ZDROJE
HARMONOGRAM

2.1 Školská zařízení – budovy

2.1.1

MŠ - vybudovat sedlovou střechu nad 

kuchyní s využitím půdních prostor. 

Provést zateplení fasády a výměna oken a 

ústředního topení. 

částečně 

splněno

vybudová sedlová střecha,        m2 

zateplné fasády,              počet 

vyměněných oken,          počet 

vyměněných topných těles

zastupitelstvo, 

ředitel MŠ

rozpočet obce, 

OPŽP
do 2018

 - je hotovo zateplení, výměna oken, výměna topných těles, 

- chybí dokončit oprava hospodářské budovy

2.1.2
MŠ - zřídit dětské hřiště včetně zeleně a 

nového oplocení.
splněno

m2 opravené hřiště,                           

m opraveného plotu

zastupitelstvo, 

ředitel MŠ

rozpočet obce, 

dotace z POV ZK

2009                         

2013
 - splněno

2.1.3 Přístavba tělocvičny ZŠ.
částečně 

splněno
vybudovaná tělocvična

zastupitelstvo, 

ředitel ZŠ

rozpočet obce, 

dotace ze SR, 

dotace ZK, dotace 

OPŽP

do 2016  - tělocvična je vybudována, chybí její vnější plášť, realizace 2015

2.1.4
Rekonstrukce pavilonu ZŠ včetně 

kuchyně.
splněno

rekonstruovaná kuchyň, 

zateplený pavilon

zastupitelstvo, 

ředitel ZŠ

rozpočet obce, 

dotace ze SR, 

dotace ZK, dotace 

OPŽP

2013  - splněno

2.1.5 Modernizace zázemí pro výuku v ZŠ.
částečně 

splněno
počet modernizovaných tříd/rok ředitel ZŠ

rozpočet obce,

dotace ze SR, 

dotace ZK, 

dotace OPŽP

průběžně  - plní se každoročně v rámci schvalování rozpočtu

2.2 Vzdělávání

2.2.1

Školský vzdělávací program reflektující 

výchovu k udržitelnému rozvoji a 

regionálnímu povědomí.

splněno funkční vzdělávací program ředitel ZŠ

rozpočet obce, 

dotace ze SR, 

dotace z EU

2008  - splněno

2.2.2
Podporovat smysluplné využití volného 

času dětí a mládeže.

splněno (plní 

se průběžně)

počet podpořených 

kulturních a sportovních akcí/rok
ředitel ZŠ,    spolky

rozpočet obce, 

dotace ze SR, 

dotace z EU, 

dotace ZK

průběžně
 - plní se každoročně v rámci schvalování rozpočtu

- podpora NNO



OBLAST 3 MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ PLNĚNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA ODPOVĚDNOST
NÁKLADY/

ZDROJE
HARMONOGRAM

3.1 Rozvojové plochy

3.1.1

Využití průmyslových zón navržených v ÚP 

obce – snažit se o využití stávajících 

nevyužívaných ploch/budov v obci.

nesplněno
m2 nově využitých ploch,

počet nově využitých budov v obci
zastupitelstvo rozpočet obce do 2018

3.2 Podpora podnikání, obchodu a služeb

3.2.1
Podpora drobného podnikání, řemesel, 

obchodu a služeb.

splněno (plní 

se průběžně)

počet podpořených podnikatelů a 

řemeslníků,

řemeslný jarmark

zastupitelstvo
rozpočet obce, 

dotace ZK
průběžně  - plnění pronájemem nevyužívaných obecních prostor

3.3 Pracovní příležitosti

3.3.1
Podpora vzniku nových pracovních míst v 

obci.

splněno (plní 

se průběžně)

počet nově vytvořených pracovních 

míst,
zastupitelstvo dotace z ÚP průběžně

 - vnik pracovních míst na VPP

 - pracovní místo v administrativě

3.4 Cestovní ruch

3.4.1
Podporovat TIC Pulčín, zlepšovat jeho 

vybavení a rozšířit nabídku služeb.

splněno (plní 

se průběžně)

počet nově nabízených služeb,

počet návštěvníků,

zastupitelstvo, 

vedoucí IC
rozpočet obce průběžně  - obec zajišťuje provoz IC, galerie

3.4.2
Provést rekonstrukci budovy bývalé školy 

v Pulčině pro využití v cestovním ruchu. 
splněno rekonstruovaná budova IC zastupitelstvo

rozpočet obce,

dotace EU
2008 -2009  - splněno

3.4.3

Spolupracovat na tvorbě produktů 

cestovního ruchu s podnikateli i SO 

Hornolidečsko a snažit se využívat 

potenciál našeho regionu.

splněno (plní 

se průběžně)
počet produktů zastupitelstvo

rozpočet obce, 

dotace, 

příspěvky 

podnikateů v CR

průběžně  - plní se průběžně v rámci SOH

3.4.4

Ve spolupráci s SOH řešit značení 

turistických tras, cyklotrasy 

Hornolidečské magistrály, naučných 

stezek a vybavit je doprovodným 

mobiliářem – odpočivadla, mapy ap.

splněno (plní 

se průběžně)

délka vyznačených pěších nebo 

běžeckých tras,

délka vybudovaných cyklostezek,

počet nových odpočívadel,

počet nových map

starosta
SOH a rozpočet 

obce
průběžně  - plní se průběžně v rámci SOH

3.5 Zemědělství

3.5.1
Podporovat stabilizaci a modernizaci 

zemědělství.

splněno (plní 

se průběžně)
zastupitelstvo,

rozpočet obce, MAS 

Horno-lidečska, 

Leader

průběžně  - aktivní spolupráce se zemědělským družstvem

3.6 Lesnictví

3.6.1
Zodpovědně hospodařit v obecním lese 

podle schváleného LHP.

splněno (plní 

se průběžně)
procento naplňování LHP lesní

dotace SR, dotace 

ZK
průběžně  - plní se průběžně

3.6.2
Zemědělsky nevyužívané pozemky 

v majetku obce zalesňovat.
nesplněno

počet nově vysazených stromů,

velikost nově zalesněných ploch
lesní rozpočet obce průběžně  - nedovoluje legislativa



OBLAST 4 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA PLNĚNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA ODPOVĚDNOST
NÁKLADY/

ZDROJE
HARMONOGRAM

4.1 Doprava

4.1.1

Vybudovat přehlednou křižovatku u 

restaurace U Ptáčků, vybudovat 

přehledné jízdní pruhy a odstavné plochy 

kolem restaurace až po zastávku.

splněno
počet nově vybudovaných 

parkovacích míst,
zastupitelstvo

rozpočet obce,  

dotace ZK, úvěr
2008  - splněno

4.1.2

Vybudovat zastávku s odbočovacím 

pruhem na dolním konci obce U lávky na 

straně u Kučných.

částečně 

splněno
nově vybudovaná zastávka, zastupitelstvo rozpočet obce 2015

 - připravena projektová dokumentace

- závisí na ČřB II

4.1.3
Vybudování autobusové točny se 

zastávkou v místní části obce Pulčín.

částečně 

splněno
nově vybudovaná zastávka, zastupitelstvo rozpočet obce 2015  - připravena projektová dokumentace

4.1.4
U kostela vybudovat parkoviště 

s bezpečným příjezdem.

částečně 

splněno

počet nově vybudovaných 

parkovacích míst,

délka příjezdové komunikace

zastupitelstvo,           

farnost

rozpočet obce, 

farnost
do 2018  - částečně splněno zpeněním v roce 2013

4.1.5
Vyřešit parkování návštěvníků NPR 

Pulčinské skály v místní části obce Pulčín.
nesplněno

počet nově vybudovaných 

parkovacích míst,
zastupitelstvo

rozpočet obce, 

dotace EU
do 2016

4.1.6

Oprava a úprava kobercem všech místních 

komunikací po položení veřejných sítí, 

včetně místní části obce Pulčín a 

pasekářských lokalit.

částečně 

splněno

délka opravených a upravených 

místních komunikací,
zastupitelstvo rozpočet obce, do 2018

 - připraveno, vybrán zhotovitel

- závisí na ČřB II

4.1.7

Vyřešit sjízdnost příjezdové komunikace 

k RD č. 296 Šeligovi a dalším „Na 

kopečku“.

nesplněno

délka opravených a upravených 

místních komunikací,

hodnota vynaložených finančních 

prostředků

zastupitelstvo

4.1.8
Vybudování lesní cesty z Vlčičky pro 

dopravu dřeva od státní hranice se SR.
splněno délka opravené komunikace zastupitelstvo

rozpočet obce, 

dotace
2014  - splněno

4.1.9
V návaznosti na výstavbu nových RD 

dobudovat MK a chodníky.
nesplněno

délka nově vybudovaných 

chodníků,
zastupitelstvo

rozpočet obce, 

dotace
průběžně

4.1.10

Oprava starých chodníků v dolní části 

obce a vybudování nových v celé obci, 

kde tyto schází. 

částečně 

splněno

délka opravených a nově 

vybudovaných chodníků,
zastupitelstvo rozpočet obce 2015

 - připraveno, vybrán zhotovitel

- závisí na ČřB II

4.1.11

Vytvářet podmínky pro zklidňování 

dopravy v místech mimo hlavní 

komunikaci (tj. ul. Družstevní aj.).

částečně 

splněno

počet opatření vedoucí k 

zpomalení dopravy
zastupitelstvo rozpočet obce průběžně  - průběžná instalace dopravního značení

4.1.12

Podporovat pěší a cyklodopravu v obci 

zajišťováním vhodných podmínek pro 

jejich využívání.

částečně 

splněno

délka opravených a nově 

vybudovaných chodníků,

délka nově vybudovaných 

cyklostezek

zastupitelstvo
rozpočet obce, 

dotace
průběžně  - příprava cyklostezky B-V-V

4.2 Vodní hospodářství

4.2.1

Ve spolupráci s VaK, a.s. Vsetín rozšiřovat 

skupinový vodovod do nově zastavovaných 

lokalit.

nesplněno
délka nově vybudovaného 

vodovodu
zastupitelstvo rozpočet obce, VaK průběžně



4.2.2

Vybudování celoobecní kanalizace v rámci 

akce Čistá řeka Bečva II. včetně nově 

zastavěných lokalit.

částečně 

splněno
délka nově vybudované kanalizace zastupitelstvo

rozpočet obce, 

dotace OPŽP
do 2015  - probíhá realizace

4.2.3
Vybudovat odkanalizování místní části 

obce Pulčín + ČOV.
nesplněno

délka nově vybudovaného 

odkanalizování
zastupitelstvo

rozpočet obce, 

dotace EU
do 2018

4.3 Plyn

4.3.1
Rozšíření plynového řadu do nových 

lokalit výstavby RD.
nesplněno

délka nově vybudovaného 

plynového řádu
zastupitelstvo rozpočet obce průběžně

4.4 Elektrická energie

4.4.1 Kabelizace NN v exponovaných místech. nesplněno délka nově položené kabelizace zastupitelstvo, ČEZ rozpočet obce, ČEZ průběžně

4.4.2
Rozšíření NN na nové lokality pro výstavbu 

RD.
splněno počet nových přípojek zastupitelstvo, ČEZ rozpočet obce průběžně  - rozšíření NN na lokalitu Piastkovo

4.4.3 Posílení sítě výstavbou trafostanic. nesplněno
počet nově postavených 

trafostanic
ČEZ ČEZ do 2018

4.4.4
Modernizace veřejného osvětlení a jeho 

rozšíření do lokalit nové výstavby RD.

částečně 

splněno

počet nových bodů veřejného 

osvětlení
zastupitelstvo

rozpočet obce, 

dotace
průběžně  - LED svítidla v síti

4.5
Telekomunikace, informační 

technologie

4.5.1
Rozšíření obecního rozhlasu do nově 

zastavovaných lokalit.
nesplněno počet nových hnízd rozhlasu zastupitelstvo rozpočet obce průběžně

4.5.2
Podpora rozšiřování IT a jejich využívání v 

obci.

splněno (plní 

se průběžně)
zastupitelstvo provozovatelé sítí průběžně  - spolupráce s firmami při šíření internetu v obci



OBLAST 5
OBČANSKÁ VYBAVENOST A VEŘEJNÁ 

SPRÁVA
PLNĚNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA ODPOVĚDNOST

NÁKLADY/

ZDROJE
HARMONOGRAM

5.1 Budovy a zařízení občanské vybavenosti

5.1.1

Rozšíření hřbitova včetně vybudování 

kolumbária a příjezdové komunikace a 

oprava kaple v místní části obce Pulčín.

částečně 

splněno

m2 nového hřbitova,

délka nově vybudované příjezdové 

komunikace

zastupitelstvo, 

farnost
rozpočet obce do 2018  - výstavba nového chodníku v dolní části hřbitova

5.1.2
Rekonstrukce střechy KD se získáním 

volných prostorů.
nesplněno

rekostruovaná střecha,

m2 nových volných prostorů,
zastupitelstvo rozpočet obce do 2018

5.1.3
Přestavba interiérů KD, rekonstrukce 

exteriéru.

částečně 

splněno

rekonstruovaný interiér,

rekonstruovaný exteriér
zastupitelstvo

rozpočet obce, 

dotace 
do 2018  - výměna oken v roce 2011

5.1.4
Přístavba třetího stání pro hasičskou 

techniku.
nesplněno nově vybudované parkovací místo zastupitelstvo

rozpočet obce, 

dotace
do 2018

5.1.5

Zajištění možnosti pro setkávání a trávení 

času pro maminky, seniory a další 

zájmové skupiny.

splněno vybudované prostranství zastupitelstvo

rozpočet obce, 

dotace Nadace VIA, 

sponzorské dary

2012  - Špuntov

5.1.6

Zajištění prostranství pro pořádání 

kulturních a společenských akcí mimo 

zastavěnou část obce.

nesplněno vybudované zázemí zastupitelstvo rozpočet obce do 2018

5.2 Veřejná prostranství a zeleň v obci

5.2.1

Udržovat a dále vylepšovat výsadbu a 

ozelenění veřejných prostranství, pěší 

zóna, okolí budov OÚ, ZŠ, MŠ, hasičské 

zbrojnice, stolárny u Juráčků, kaple a 

bývalé školy v místní části obce Pulčín.

splněno (plní 

se průběžně)
m2 opečovávaných ploch starosta rozpočet obce průběžně

 - pravidelné výsadby květin,

- nové květinové záhony

5.2.2
Podporovat iniciativu občanů při výsadbě 

a údržbě předzahrádek.
nesplněno počet oceněných občanů starosta

rozpočet obce, 

vlastní zdroje 

občanů

průběžně

5.3 Veřejná správa

5.3.1

Podpora publikační činnosti – vydávání 

Francovolhotského zpravodaje jako 

čtvrtletníku, propagační DVD.

splněno (plní 

se průběžně)

počet vydaných FLZ,

počet vydaných titulů DVD
starosta rozpočet obce průběžně

 - pravidelené vydávání Zpravodaje v inovované formě,

5.3.2
Udržovat, rozšiřovat a pravidelně 

aktualizovat obecní internetové stránky.

splněno (plní 

se průběžně)

min. 1x týdně aktualizace web,

1x za 5 let up-grade
starosta rozpočet obce průběžně  - aktualizované webové stránky



OBLAST 6 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PLNĚNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA ODPOVĚDNOST
NÁKLADY/

ZDROJE
HARMONOGRAM

6.1 Odpadové hospodářství

6.1.1

S využitím osvěty soustavně rozšiřovat 

systém třídění odpadů v obci s cílem 

snížení množství odpadů v popelnicích.

splněno (plní 

se průběžně)

počet článků či propagačních akcí v 

tématice,

váha tříděného odpadu,

váha netříděného odpadu

starosta

rozpočet obce, 

dotace systémy 

zpětného odběru

průběžně  - pravidelné články ve FLZ

6.1.2
Zajistit vhodný způsob likvidace 

bioodpadu.

částečně 

splněno
zavedený systém likvadace BRKO zastupiteslvo

rozpočet obce, 

dotace
2015

 - projekt na svozové auto

- projekt na kompostéry

6.1.3
Zasadit se o vznik a fungování sběrného 

dvora.

částečně 

splněno

plocha m2 sběrného dvora,

počet sbíraných druhů odpadů
zastupitelstvo

rozpočet obce, 

dotace
2016  - rozšíření zpětného odběru elektrozařízení v elektrodomku

6.2 Zachování kulturní krajiny

6.2.1

Podle schváleného ÚSES chránit stávající 

biokoridory, nové bude možno vytvářet 

při komplexních pozemkových úpravách.

nesplněno
zastupitelstvo, 

vlastníci pozemků

rozpočet obce, 

dotace
průběžně

6.2.2

Provést výsadbu stromořadí kolem MK 

spojující Francovu Lhotu a Pulčín na 

volném prostoru nad obcí po les.

nesplněno počet vysazených stromů,

zastupitelstvo, 

zemědělské 

družstvo

rozpočet obce, 

dotace
do 2018

6.2.3

Chránit, udržovat a obnovovat polní cesty 

a jejich doprovodnou zeleň, chránit 

remízky a krajinnou zeleň. Podporovat 

údržbu krajinného rázu.

splněno (plní 

se průběžně)

délka v km obnovených polních 

cest

zastupitelstvo, 

zemědělské 

družstvo

rozpočet obce průběžně
 - opravy polních cest a zpevnění cest vedoucích k paseckým 

usedlostem



OBLAST 7 BYDLENÍ PLNĚNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA ODPOVĚDNOST
NÁKLADY/

ZDROJE
HARMONOGRAM

7.1 Nová výstavba

7.1.1

Územně a stavebně připravit (inž. sítě) 

lokalitu Na Dvorském pro výstavbu 25 RD, 

Na Trčkovém 10 RD.

částečně 

splněno
počet stavebních míst zastupitelstvo rozpočet obce do 2018  - výkup pozemků a příprava lokality na Piastkovém pro 4 RD

7.2 Udržování stávající venkovské zástavby

7.2.1

Citlivý přístup při rekonstrukcích a 

opravách starších usedlostí a domků. 

V maximální míře se snažit zachovat 

tradiční ráz vesnice.

splněno (plní 

se průběžně)

starosta,       

obecní úřad
rozpočet obce průběžně

OBLAST 8 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ PLNĚNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA ODPOVĚDNOST
NÁKLADY/

ZDROJE
HARMONOGRAM

8.1 Zdravotnictví

8.1.1
Vyvíjet snahy o zajištění zubního lékaře v 

obci.
splněno nově zajištěný zubní lékař starosta rozpočet obce průběžně  - smlouva o pronájmu ordinace v roce 2014

8.2 Služby pro seniory

8.2.1
Zajistit způsob důstojného prožití stáří a 

dožití v obci.
nesplněno počet zařízení sociálních služeb zastupitelstvo

rozpočet obce, 

dotace
do 2018

 - spolupráce s obcemi SOH na Domu sociálních služeb ve Val. 

Polance

8.3 Prevence sociopatologických jevů

8.3.1

Podporovat činnosti NNO i občanů 

v oblasti prevence sociopatologických 

jevů v obci.

splněno (plní 

se průběžně)
počet podpořených organizací/rok, zastupitelstvo rozpočet obce průběžně  - plní se každoročně příspěvky NNO




