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Historie obce
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349, kdy je v moravských zemských deskách
uskutečněn zápis o prodeji holštejnského panství, které od Čeňka z Lipé kupuje Vok I. z Holštejna.
Kotvrdovice se na listině uvádějí jako Gotfridschlag. V majetku pánů z Holštejna byla ves až do roku
1437, kdy panství koupil Hynek z Valdštejna a Židlochovic. V roce 1459 se Vokovi V. z Holštejna
podařilo získat Kotvrdovice nakrátko zpět, ale již roku 1464 ho spolu se Senetářovem, pustou západní
polovinou Podomí a pustými vesnicemi Dvorce a Budkovany vlastnil Smil z Loděnice, který vystavěl
v obci tvrz. V roce 1480 byl majitelem Kotvrdovic Jiřík ze Zhoře, o deset let později Jan Heralt z
Kunštátu, ale již roku 1492 vlastnil kotvrdovické panství Václav Gedeon z Olešničky. V rukách
tohoto rodu byly Kotvrdovice až do roku 1574, kdy vesnici získal Bernard Drnovský z Drnovic na
Rájci. Poté sdílely Kotvrdovice osudy rájeckého panství, které vlastnili Rogendorfové a po nich
Salmové.
Na počátku 17. století zde bylo 25 domů, z nich bylo po třicetileté válce 6 pustých. V roce 1793 zde
bylo už 57 domů s 292 obyvateli. V roce 1846 šlo o 112 domů a 674 obyvatel. Škola byla postavena
roku 1874.
Za druhé světové války se staly Kotvrdovice součástí tzv. „Vyškovské střelnice“ a byly násilně
vystěhovány. Po ukončení německé okupace se občané mohli vrátit zpět do svých domovů.
Současnost
Obec Kotvrdovice se nachází v okrese Blansko v jihomoravském kraji severovýchodně od metropole
Brna, nedaleko propasti Macocha v Moravském Krasu a její katastr má rozlohu 5,59 km². Obcí
prochází silnice II. třídy z Blanska na Vyškov a Prostějov. V obci žije 921 obyvatel a je evidováno
351 čísel popisných. Hlavní dominantou obce je místní kaple zasvěcená srdci Ježíšovu. Další
dominantou naší obce je památník u budovy obecního úřadu, který připomíná občany padlé za první
a druhé světové války.
V obci se dále nachází základní a mateřská škola, která tu má již velkou tradici od roku 1874. Na
základní škole se vyučuje první stupeň výuky, kde máme zřízené tři malotřídky. Základní školu
navštěvuje ročně 50 - 60 žáků. Mateřská škola má kapacitu 28 dětí. V minulosti obec musela zřídit i
dětskou skupinku, která se starala o děti od tří let, které se nedostaly do mateřské školky z důvodu
přeplněnosti. V současné době kapacita mateřské školky je dostačující a provoz dětské skupinky byl
na školní rok 2020/2021 pozastaven.
Obec má také ve vlastnictví les o rozloze cca 34 ha a dvě kořenové čističky odpadních vod.
Obec má zřízenou jednotku požární ochrany zařazenou do kategorie V. Jednotka má 18 členů a ročně
vyjíždí cca k 18 mimořádným událostem.
Dále se zde také nachází velký sportovní areál s fotbalovým hřištěm, tréninkovým hřištěm, velkým
kulturním domem a obecním víceúčelovým hřištěm. Uprostřed obce se nachází velký park, kde jsou
umístěny hrací prvky pro děti. Sportovní vyžití pro malé i velké nabízí i lesní hřiště U brány.
V obci Kotvrdovice máme několik spolků, které mezi sebou velice dobře spolupracují. TJ Rakovec,
která se stará o fotbal, nohejbal, turistický oddíl, SDH Kotvrdovice, který se věnuje sportovní
činnosti, výchově mládeže a pořádá většinu kulturních akcí, Orel Kotvrdovice, který se zabývá
především divadlem, krojovanou chasu, která nacvičuje tance na hody a jiné slavnosti v obci,
zahrádkáře, včelaře.
V obci máme rybníček v lokalitě Žleb o rozloze cca 0,32 ha a starou požární nádrž v místním parku.
V obci je vybudován vodovod, plynovod a jednotná kanalizace svedená do dvou kořenových čističek.
Částečně vybudované nové veřejné osvětlení. Ostatní veřejné osvětlení je umístěno na sloupech
elektrického napětí, je zde vybudován bezdrátový obecní rozhlas, který není zcela funkční a z toho
důvodu byl v obci zřízen i Mobilní rozhlas, sloužící k časné informovanosti našich občanů.
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Demografický vývoj
Počet obyvatel postupně roste. Mladí občané mají zájem o bydlení ve své rodné obci, dochází i
k přistěhování občanů z měst. To je dáno polohou obce, dostupností okresního města, i měst Brno,
Prostějov a Vyškov. Důležitá je i dostupnost služeb pro obyvatele, bohatý společenský a kulturní
život v obci a jistě také okolní příroda.
Dle dlouhodobé koncepce zastupitelstva nemá obec zájem ani kapacitní možnosti ve školství nebo
služebnosti a obslužnosti o větší rozšiřování co do rozlohy i počtu obyvatel.

Počty obyvatel obce v letech 2000 - 2020
940
920

900
880
860
840
820
800
780

Porovnání počtu obyvatel v jednotlivých 1etech

SLOŽENÍ OBYVATELSTVA
OBCE K 1. 1. 2020

ženy
447 osob
50%

VĚKOVÉ ROZLOŽENÍ
OBYVATELSTVA
K 1. 1. 2020
starší 60 let
252 osob
28%

muži
444 osob
50%

děti do 15 let
150 osob
17%
15 - 18 let
23 osob
3%

18 - 60 let
466 osob
52%
Počty mužů a žen v obci, celkem 891 obyvatel

Obec Kotvrdovice
Kotvrdovice 198
679 07 Kotvrdovice

Věkové rozložení 891 obyvatel

Strategický plán rozvoje obce
Verze č. 1, platná od 15. 12. 2020
3

Rozvojové priority / CÍLE /
Naše obec se rozhodla plánovat budoucnost s pomocí našich občanů. Obec pravidelně pořádá tzv.
Kulatý stůl na téma rozvoje obce. Každý občan má tak možnost vyjádřit se k aktuálním investičním
akcím, navrhovat možné další investice a určovat, jakým směrem se má obec dále rozvíjet a kterým
odvětvím má obec věnovat prioritní péči. Na základě těchto setkání a byly stanoveny priority, jež
preferuje většina spoluobčanů. Jsou jimi:
Bezpečnost (občanů, majetku, na komunikacích)
Životní prostředí (fungující kanalizace a ČOV, sběrný dvůr)
Bydlení (dostupnost, infrastruktura)
Mezi další témata, která občané preferují, patří např. služby a zaměstnanost (obchod, pošta, pracovní
místa) nebo sociální služby (hřbitov, bydlení pro seniory) a školství.

Z informací od občanů a podle dalších kritérií sestavují zastupitelé seznam konkrétních investičních
akcí:
Název akce
Třídění odpadů

Realizace nebo její předpoklad
Na náklad obce pořízeny 4/2019
nádoby na plastový odpad pro
všechny domácnosti
Úprava prostranství před ZŠ
Dokončeno 8/2019
Úprava parku a dokoupení hracích prvků 9/2019 byl pořízen velký prvek
Průběžné plnění, postupná obnova
prvků dle potřeby
Modernizace vozového parku pro hasiče 6/2020 pořízení DA
Oprava místních komunikací
3/2020 zbudování nové komunikace
9/2020 oprava překopů na ulici Žleb.
Další opravy a nové stavby jsou
v plánu na roky 2021/2022
Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ
Dokončeno 9/2020
Rekonstrukce školské zahrady
Dokončeno 11/2020
Oprava kanalizačních stok
12/2020 dokončuje se rekonstrukce
části kanalizace pod kaplí
Na rok 2021 je v plánu přeložka
kanalizace v Chaloupkách
Průběžná údržba, opravy, tvorba
fondu
Pokácet stromy na místním parketě a Dokončeno 11/2020
vysázet novou zeleň
Revitalizace zeleně v katastru obce
Modernizace obecní komunální techniky 1/2019 zakoupen sněhový pluh
k traktoru
2021 pořízení nosiče kontejnerů
k traktoru
Výhledově pořízení vozidla typu
Multicar
Zřízení nových autobusových zastávek
8/2020 nová zastávka na dolním
konci
Průběžná výměna 3 zastávek 2021 2025
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Hodnota akce
255.000 Kč
599.000 Kč
374.000 Kč

974.000 Kč
5.230.000 Kč
425.000 Kč
3.000.000 Kč
1.010.000 Kč
1.040.000 Kč
3.000.000 Kč
1.500.000 Kč
500.000 Kč
50.000 Kč
200.000 Kč
400.000 Kč
2.000.000 Kč
40.000 Kč
120.000 Kč
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Oprava ZŠ

1.055.000 Kč
150.000 Kč
5.300.000 Kč

Vybudování sběrného dvoru

11/2018 rekonstrukce topné soustavy
2021 – výměna oken a dveří v kotelně
Probíhá výstavba druhého obecního
dvojdomku, termín dokončení 4/2021
8/2020 nákup budovy
2022 rekonstrukce budovy
2021/2022

Vybudování garáží pro obecní techniku

2021/2022

3.000.000 Kč

Vybudování hasičské zbrojnice

2021/2022

3.000.000 Kč

Zasazení se o výstavbu nového obchodu

2021/2022

0

Úprava alejí a cyklostezek

2021/2022

200.000 Kč

Zasadit se o výstavbu komunikace k
průmyslové zóně
Získat do vlastnictví kulturní dům a
zrekonstruovat jej
Výstavbu vodní plochy na cyklostezce
směr Jedovnice
Zmodernizovat kořenové čističky
Opravit lesní cesty
Výstavba obecního hřbitova
Zasadit se o výstavbu komunikace od
letiště na Krasovou
Zasadit se o rekonstrukci průjezdu obcí
silnice II. třídy
Výstavba bezbariérového obecního úřadu
Zateplení obecních budov
Výstavba obecního sadu, zázemí pro
zahrádkáře a včelaře
Zázemí pro spolky v obci (vodáci, chasa,
skaut)
Rekonstrukce rybníčku na Žlebě
Upravit požární nádrž
Modernizace místní kompostárny
Zbudování venkovního zázemí pro
pořádání kulturních akcí
Zachování pobočky České pošty
Dostupné bydlení pro naše občany

2020 – 2028

0

2021 - 2029

8.000.000 Kč

2021 - 2029

7.000.000 Kč

2021 - 2029
2021 - 2023
2021 – 2029
10/2020

4.000.000 Kč
500.000 Kč
3.000.000 Kč
0

2021 - 2023

0

2022 - 2028
2023 - 2028
2021 - 2024

20.000.000 Kč
8.000.000 Kč
300.000 Kč

2022 - 2028

150.000 Kč

2021 – 2028
2021 - 2025
2021 - 2025
2021 - 2025

800.000 Kč
300.000 Kč
100.000 Kč
300.000 Kč

2021 - 2030
2025 - 2030

0 Kč
3.000.000 Kč

Výstavba obecních bytů
Vybudování bezbariérové knihovny

1.800.000 Kč
1.500.000 Kč
4.000.000 Kč

Během let 2019 a 2020 se některé z bodů ze seznamu již podařilo uskutečnit, na některých se pracuje
a u některých probíhá příprava k realizaci. Všechny body z tabulky nebudou bezpodmínečně
realizovány, vliv na výběr připravovaných akcí má jednak roční plánování celkové sumy výdajů,
potřebnost pro obec nebo občany nebo například typy vypsaných dotačních titulů.
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Nástroje k dosažení cílů
K dosažení našich priorit a cílů je nutná dobré komunikace mezi zastupiteli, s občany, se spolky v
obci, s úřady a různými státními institucemi. Dále je zapotřebí usilovně pracovat na dosažení
dotačních titulů, které nám při úspěšnosti zajistí dostatek finančních prostředků k investičním
příležitostem a rozvoji naší obce. Vzhledem k tomu, že obec v minulých letech ušetřila spoustu
finančních prostředků, nebude nutné na investiční akce při získání dotačních titulů zajišťovat úvěry,
ale obec samotná bude schopna akce spolufinancovat bez další finanční zátěže.
K těmto nástrojům k dosažení našich cílů patří především připravenost naší obce a to tím, že budeme
mít zpracované projekty k různým investičním akcím, které nám umožní rychlejší reakci při vypsání
dotačních titulů a tím pádem zvýší pravděpodobnost úspěchu při žádosti o dotační titul.
Závěr
Tento dokument je strategickým materiálem pro směřování a rozvoj naší obce, který se bude v
průběhu a začátkem každého volební období aktualizovat dle priorit v daném období a možností v
dané době realizovat stanovené cíle.

Jindřich
Kocour
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Digitálně podepsal
Jindřich Kocour
Datum: 2020.12.18
08:40:15 +01'00'

Strategický plán rozvoje obce
Verze č. 1, platná od 15. 12. 2020
6

