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1

Úvod

Na základě výše uvedených skutečností a analýzy současného stavu obce Ledčice,
byl vypracován rozvojový plán s uvedením základních priorit, které slouží pro položení
úspěšných základů dalšího rozvoje obce a její udržitelný rozvoj v dlouhodobém horizontu.
Jde o načrtnutí konkrétních záměrů a určení kroků potřebných pro dosažení realizace
jednotlivých priorit. Rozvojový plán je důležitým nástrojem pro řízení obce. Umožní obci
naplňovat její vizi a postupně realizovat její dlouhodobé cíle.
Popisuje jednotlivé projekty a jejich etapy spolu s odhadovanou výší investic pro
jejich uskutečnění a možnostmi finančního krytí. Rovněž určuje i přibližné časové rozpětí pro
dosažení uvedených záměrů.
Plán obce také vychází ze zhodnocení silných a slabých stránek obce a jejich
rozvojových příležitostí, ale i identifikace existujících rizik. Obec Ledčice si stanovila
základní priority, jejichž prostřednictvím by měla splnit stanovené cíle.
Rozvojový plán bude průběžně obnovován a doplňován v průběhu celého volebního
období.

2.1. Základní údaje
Obec: Ledčice
Adresa: Obecní úřad Ledčice
277 08 Ledčice č.p. 45
e-mail: obec@ledcice.cz
web: www.ledcice.cz
IČ: 236993
DIČ: není plátcem DPH
Právní forma: Obec
ZÚJ: 534978
Statutární zástupce: Jiřina Michovská
Telefon / fax : 315 765 513
Okres: Mělník
Kraj: Středočeský
Pověřená obec: Kralupy nad Vltavou
Stavební úřad: Kralupy nad Vltavou
Finanční úřad: Kralupy nad Vltavou
Nadmořská výška: 215 – 269 m n.m.
Výměra katastrálního území: 1097 ha
Výměra současně zastavěného území: 57,49 ha
Počet obyvatel: 629 - stav k 1. 1. 2016
Pošta: Ano
Mateřská škola: Ano
Základní škola: Ano (1.stupeň)
Zdravotní zařízení: Ne
Policie: Ne
Vodovod: Ano
Plynovod: Ano
Kanalizace: Ano
Rozvojový plán obce Ledčice
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Všeobecný popis
Obec Ledčice leží asi 35 km severně od Prahy na rozhraní tří okresů - Mělník,
Litoměřice, Kladno a dvou krajů - Středočeského a Ústeckého.
Obec je střední velikosti, zaujímá jedno katastrální území a jednu základní sídelní jednotku. Je
začleněna do okresu Mělník a jejími sousedními katastry jsou:
v okrese Mělník - východně Jeviněves, jihovýchodně Mlčechvosty a jižně Nová Ves
v okrese Litoměřice - severně Černouček, severozápadně Mnetěš
v okrese Kladno - jihozápadně Sazená, západně Loucká.
Středem obce prochází silnice III/24623 spojující obec s nejblíže položeným městem
Roudnicí nad Labem.
Západní část obce je přetnuta dálnicí D8 a komunikací II/608 Praha – Teplice.
Dominantou krajiny je památná hora Říp vzdálená asi 5 km od obce a při dobré viditelnosti
zřícenina hradu Hazmburk a České Středohoří.
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Historie
Ledčice - středověká ves patří k nejstarším osadám v Čechách. První psaná historická
zmínka o ní pochází z roku 1226, kdy Přemysl Otakar I. stvrzuje, že jeho otec, Vladislav II.,
daroval kromě jiného i Ledčice, s původním názvem Ledce, ženskému premonstrátskému
klášteru v Doksanech, který byl založen roku 1141 Gertrudou Babenberskou. Pravděpodobně,
byla ves založena mnohem dříve než roku 1226 a jejími vlastníky byly dle pověstí členové
nechvalně známého mocného rodu Vršovců. Mezi významné držitele obce patřili například
Oldřich Zajíc z Hazmburka, Frána-písař pražské konzistoře, staroměstský měšťan Jan
Schwarzenstern, Jan z Písku, Jan Smiřický ze Smiřic, Samuel z Hrádku a další. Roku 1616
koupila ves Polyxena z Lobkowicz, jejíž rod vlastnil Ledčice až do roku 1850.
Dokladem toho je i jeho erb na portále barokního římskokatolického kostela
sv. Václava, vystavěného v letech 1737 – 1852 na místě původního gotického kostela,
připomínaného již roku 1384. Součástí kostela je k němu přiléhající hřbitov a s márnice
a patrně mnohem starší boží muka, připomínající morovou epidemii, která ve 14. století
postihla i naší obec.
Významnou epochu ledčických dějin tvoří také silné evangelické hnutí, jehož
dokladem je sakrální stavba bez věže z roku 1784 dostavěná v roce 1791, jejíž součástí je fara
a církevní škola (štěpnice). Další zajímavou stavbou je dům evidenční č. 3. Zde byla zřízena
první internátní škola ve střední Evropě, tak zvaná „Opatrovna“ z roku 1887. Budova dnešní
školy byla postavena v neorenezančním stylu v roce 1886 a učí se zde dodnes.
Zajímavou stavbou z historického hlediska je v secesním stylu postavený statek č.p.
42, jehož vzhled byl narušen necitlivými úpravami v druhé pol. 20. století a dále pak dům č.p.
15, v současné době zapsaný jako kulturní památka, kterou obec Ledčice v roce 2003
odkoupila a během minulých let opravila a obyvatelům obce slavnostně k užívání předala
v září 2013.
Cílem bylo zachránit kulturní památku, která je posledním dochovaným venkovským
stavením z 1. poloviny 19. století s památkovými urbanistickými a historickými hodnotami,
jako odkaz pro budoucí generace. Tento objekt je nyní využíván jako muzeum, informační,
kulturní a společenské centrum obce s nadregionálním významem.
Významné historické osobnosti
Ledčice se mohou pochlubit několika významnými rodáky. Bohumil Kašpar (1837 –
1901), který sestavil „Zpěvník žalmů a písní“ a „Evangelický kancionál“, Ludvík Lát, autor
knih „ Na lečické faře“ (1926) a „Na Kavkaze“, Ferdinad Císař (1850 – 1932), autor sbírek
„Od srdce k srdci“, „Chléb života“, zakladatel časopisu „Hus“ a věrný osobní přítel T.G.
Masaryka. V Ledčicích se narodil dnes už polozapomenutý malíř a ve své době významný
technik Bedřich Nedoma a další umělec pocházející z tohoto rodu František Nedoma ( 1870 –
1898). Mezi osobnosti, které měly srdečný vztah k obci a rádi ji navštěvovaly, patří Josef
Václav Frič, který se o Ledčicích zmiňuje ve svých „Pamětech“, Jan Karafiát, autor
„Broučků“, Josef Věromír Pleva či Pavel Váša, který vzpomíná na místní evangelíky v knize
„Pod Řípem“. Také spisovatel Miloš Václav Kratochvíl, z nedalekých Mlčechvost, rád
vzpomínal na svá školní léta v Ledčicích a často o nich ve svém díle psal.
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Společenský život
Od roku 1999 je dbáno na návrat k folklorním aktivitám, na uchovávání, obnovování,
upevňování i rozvoj lidových tradic Podřipska. Již několik let jsou nedílnou součástí
osvětového, kulturního a společenského života v obci. V koncepci návratu k venkovským
tradicím v Ledčicích je, dnes již obsažen prakticky celý „český lidový rok“, např. Tři králové,
Masopust, Otvírání studánky, Vynášení smrtky, Velikonoce, Pálení čarodějnic, Staročeské
máje, Pouť, Posvícení, Svátek sv. Václava, Příchod sv. Martina, Advent apod. V současném
procesu evropské globalizace tedy v naší vesnici nehrozí nebezpečí ztráty naší národní
identity ani českých lidových tradic. V průběhu kalendářního roku se tak postupně oživují
slovesné, hudební i obyčejové prvky, včetně technologií lidové umělecké tvorby, kterou
propagujeme při pořádání „jarmarků a výstav“, rukodělných a výtvarných kurzů a aktivit.
Sdílené zážitky a prožitky jsou obyvateli vesnice přijímány kladně a jsou usnadňujícím
prvkem ke zlepšování vzájemné komunikace mezi občany Ledčic i příznivců
z okolí. Dokončené a k užívání předané Kulturní a společenské centrum U Cinků je
velmi výrazně využíváno k volnočasovým aktivitám obyvatel všech věkových kategorií od
roku 2013.
Dobrovolná práce občanů
Ledčičtí občané, zejména ti, kteří jsou organizování v místních spolcích a zájmových
klubech, se rádi a obětavě zúčastňují řady akcí zaměřených na zvelebení obce ( brigády na
úpravu okolí školy, hřiště, návsi, naučné stezky, jarní úklid v obci apod.) Občané si pořádání
výstav a besed berou za své a přinášejí drobné dary jako tiskoviny, fotografie, dobové
předměty denní potřeby, oděvy, zemědělské nářadí
a náčiní a jiné. Není problém
zajistit účast občanů jako diváků i aktivních účastníků při tradičních akcích pořádaných obcí,
školou, místními spolky i jinými pořadateli. Několikrát v roce jsou v ledčickém katolickém
kostele sv. Václava konány koncerty vážné hudby (P.Senič, Dvořákův komorní sbor,
varhanistka R. Zdvihalová), na hřišti ZŠ (z důvodu absence společenského sálu) pak country
koncerty, ve škole vystoupení skupin zaměřených na lidovou píseň apod. V roce 2008 poprvé
vystoupil založený pěvecký sbor s nadsázkou zvaný „Příležitostný ledčický sbor“ tvořený
profesionálními a nadšeneckými zpěváky a instrumentalisty. Na letních tanečních zábavách
zpravidla vystupuje místní rocková kapela - Dvořákova veranda. Svou nezastupitelnou roli
dění v obci mají zájmové spolky s dlouholetou tradicí například: Vzdělávací a podporovací
spolek Řip, který je patronem místní základní a mateřské školy, TJ Sokol Ledčice se
sportovním zaměřením, kynologové, jež své úspěchy měří v národních i zahraničních
soutěžích a samozřejmě myslivecké sdružení s tradičním zaměřením. Svůj význam mají
i neregistrované spolky jako senior klub a práce maminek s dětmi.
Začlenění mládeže do života vesnice a spolupráce se ZŠ a MŠ
Z iniciativy mládeže jsou pořádány sportovní turnaje, sběrové akce, některé tradiční
lidové oslavy (Staročeské máje, Masopust, Čarodějnice), aerobik, kondiční cvičení. Mládež
pomáhá i při péči o zeleň v obci, zúčastňuje se výše uvedených brigád na zvelebení vesnice.
Dokladem dobré spolupráce je projekt: „Obnovení bývalé polní cesty s Naučnou
stezkou praotce Čecha k památné hoře Říp“, finančně podpořený Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR. Spontánně se scházejí příznivci motokrosu, kteří si z vlastní iniciativy vybudovali
jízdní dráhu.
Místní základní škola již téměř 120 let plní krédo zdejšího buditelského starosty Antonína
Husáka: „Škola jest obrazem obce své“ tím, že vždy byla, a dodnes je, nositelkou vzdělání,
kulturního a společenského dění v Ledčicích.
Rozvojový plán obce Ledčice
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Panenky pro UNICEF

Historická budova z roku 1886 v poslední době prošla důkladnou rekonstrukcí. Bylo zcela
přestavěno sociální zařízení, vybudovány sprchy, umývárna v MŠ, pořízeny bezdotykové
baterie, vyměněna podlahy v tělocvičně, zcela zrekonstruována školní kuchyně a jídelna,
šatna, pořízen nábytek do učebny s počítači, vzniklo tu školní muzeum, uskutečněny byly
terénní úpravy zahrady a výsadba zeleně, pořízena nová fasáda budovy, osvětleno školní
hřiště, stávající kotelna na tuhá paliva byla s ohledem na ekologii životního prostředí
plynofikována
a
její
prostory
upraveny
na
klubovnu
a vybaveny audiovizuální technikou v rámci dotace poskytnuté výsledkem v soutěží Vesnice
roku 2006 (krajské kolo). K budově školy přiléhá hřiště s plastovým povrchem, přístupné i
veřejnosti.
Ve spolupráci s OÚ a jeho Sběrným dvorem ve škole probíhá již po několik let soutěž
ve sběru PET lahví, nápojových kartonů, hliníkových obalů, vyřazených drobných
elektrospotřebičů, starého papíru a použitého rostlinného oleje. V areálu školy jsou umístěny
kontejnery na použité baterie a ostatní druhy tříděného odpadu. Soutěž je již několik let
pravidelně vyhodnocována. Všechny děti dostávají kvalitní ceny, které jsou motivací k jejich
dalším ekologickým aktivitám. V rámci soutěže pořádané Českými sběrnými surovinami se
drží na předních místech.
Děti pro ledčické občany připravují svá kulturní vystoupení (např. Otvírání
studánky, Den matek, Vítání občánků, Zimní besídka, Živý betlém, Štědrovečerní zpěv koled
v kostele…), vydávají vlastní tisk nazvaný Mraveniště.
Svoji školu děti prezentují také v časopisech a regionálním tisku, kde byly již
mnohokrát otištěny jejich literární i výtvarné práce (viz archiv), účastní se průběžně
celostátních výtvarných soutěží, v nichž často velmi dobře uspějí. Jejich obrázky zdobí též
sponzorský podnik MEVA Roudnice n.L, zubní středisko ve Straškově, chirurgické oddělení
nemocnice v Roudnici nad Labem, školu ve švýcarském Martiegni, francouzské
velvyslanectví v Praze a jinde. Obec Ledčice dětem pravidelně věnuje
i stránky v Ledčických novinkách.
V rámci prevence sociálně patologických jevů (drogy, šikana, rasizmus…) jsou do
výchovně vzdělávací činnosti školy zařazovány besedy s příslušníky POLICIE ČR, v nichž
se děti dozvědí o nebezpečí drogových závislostí, gamblerství, jak se chránit před šikanou,
napadením dospělou osobou. Důsledně je využíván Slabikář dětských práv, dále pak
spolupráce s hnutím Člověk v tísni, Informačním centrem Evropské unie a podobně. Zásluhou
obce děti mohou často vyjíždět za kulturou, na školu přírodě a jinam. Všechny výše zmíněné
aktivity jsou důkazem toho, že obec na svou školu myslí a že se děti, které ji navštěvují,
rozhodně nemají čas nudit.
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3 Tabulky a statistiky
Vybrané statistické údaje za obec Ledčice
Kód obce
Druhy pozemků Celková výměra pozemku (ha)
Zahrady (ha)
Ovocné sady (ha)
Trvalé trávní porosty (ha)
Zemědělská půda (ha)
Lesní půda (ha)
Vodní plochy (ha)
Zastavěné plochy (ha)
Ostatní plochy (ha)
Hospodářská
Počet podnikatelských subjektů celkem
činnost
Kultura
Veřejná knihovna vč. poboček
Kulturní zařízení ostatní
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Sakrální stavba
Hřbitov
Drobné církevní památky
Obyvatelstvo
Počet obyvatel ke dni 30.11.2017
- z toho ženy
muži
Počet dětí a mladistvých do 18 let
Počet dětí do 6 let
Počet dětí od 6 do 15 let
Školství
Sociální oblast
Sport
Zdravotnictví

Údaj
534 978
1 099
14
12
47
958
18
4
16
103
40
1
1
1
2
3
3
633
307
326
115
38
56

Mateřská škola
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)
Sociální služby – zajištění externími soukr. subjekty
Hřiště
Tělocvičny (vč. školních)
Ambulantní zařízení – mimo obec Ledčice
– Straškov – Vodochody, Horní Beřkovice
Nemocnice – spádová oblast Roudnice nad Labem

1
1
0
3
1
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4 Rozvojový plán

4.1 Účel a význam plánu rozvoje.
Hlavním účelem je poskytnout nástroj pro řízení rozvoje obce. To znamená vytvořit
harmonogram akcí, systém monitorovacích ukazatelů a navrhnout strukturu financování tak,
aby byla zjištěna co nejvyšší míra transparentnosti při řízení rozvoje území.
Plán rozvoje je tedy dokumentem, jehož účelem je řádně a jednoznačně informovat
veškeré subjekty (občany i firmy) o záměrech zastupitelstva ohledně směrování budoucího
vývoje a ve spolupráci s nimi stanovit dobrovolně závazné mantinely rozvoje, které zabrání
schvalování náhodných a nekoncepčních akcí, čímž se sníží nejen manažerské riziko
současného a budoucího zastupitelstva, ale i všech ostatních subjektů, kteří plánují jakoukoliv
činnost v zájmovém území obce.
Dále je PR vhodnou pomůckou při řízení financí a rozpočtu obce, která umožňuje
snadnější přístup k dotačním zdrojům, protože žadateli o dotaci umožňuje poukázat, že při
realizaci investiční (neinvestiční) akce se nejedná o nahodilou činnost, ale o akci, která je
součástí koncepčního rozvoje obce.
Rozvojový plán obce Ledčice by se měl stát otevřeným dokumentem, který bude
reagovat na aktuální situaci jak v obci, tak ve společnosti. Ve svém plánu se zastupitelstvo
zaměřuje především na volnočasové aktivity a práci s mládeží, která v současné době příliš
nejeví zájem o dění v obci a společenský život. Zastupitelstvo by mělo tento plán alespoň
jednou do roka revidovat a aktualizovat.
Na základě analýz si obec stanovila níže uvedené základní priority:

1)
2)
3)
4)
5)

Obnova kulturních památek
Volnočasové aktivity napříč generacemi
Infrastruktura
Podpora bydlení
Životní prostředí

Rozvojový plán obce Ledčice
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SWOT analýza obce

S - SILNÉ STRÁNKY
- převaha obyvatel v produktivním věku
- v místě MŠ a ZŠ
- kompletní infrastruktura
- zajímavá historie obce a okolí
- přítomnost pamětihodností včetně památné hory Říp
- tendence nárůstu počtu obyvatel
- obec není v zátopovém území
- zájem o bydlení v obci
- dopravní dostupnost pro osobní a nákladní dopravu (Dálnice D-8)
- přímé autobusové spojení s Prahou
- výhodná poloha obce
- vlastní internetová síť
- v místě pracovní příležitosti

W - SLABÉ STRÁNKY
- nezájem lidí s vyšším vzděláním o práci pro obec
- malý zájem mládeže o dění v obci
- nedostatečná sportovní zařízení v obci
- málo rozvinuté ostatní služby v obci
- omezené možnosti získávání prostředků z veřejných zdrojů
- vzdálenost základních a středních škol - nutnost dojíždění
- zařízení pro volnočasové aktivity seniorů
- nedostatečná kapacita MŠ
- nedokončená oprava místních komunikací
- nevyhovující prostory pro základní občanskou vybavenost

Rozvojový plán obce Ledčice
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O - PŘÍLEŽITOSTI
- možnosti individuální bytové výstavby – nárůst obyvatel
- vyznačení turistických tras, naučná stezka, koňská stezka
- využívání dotačních příspěvků
- zasíťování nových stavebních pozemků
- oprava objektů pro cestovní ruch, agroturistiku a sport
- propagace obce a jejích zajímavostí
- podpora a rozšíření volnočasových aktivit obyvatel všech věkových kategorií
- pracovní příležitosti v místě

T- HROZBY
-

propouštění zaměstnanců – zvyšování nezaměstnanosti
zánik, případně krach místních podnikatelů a společností
nárůst migrace obyvatel do větších obcí a měst
odliv kvalifikované pracovní síly
nedostatečná propagace obce
nezájem občanů o dění v obci
chátrání místních hospodářských budov a pamětihodností z důvodu nedostatku financí
narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro
bydlení

Rozvojový plán obce Ledčice
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Strategický plán rozvoje – seznam projektů
Základní priority:
4)
5)
6)
4)
5)

Obnova kulturních památek
Volnočasové aktivity napříč generacemi
Infrastruktura
Podpora bydlení
Životní prostředí

1) Obnova kulturních památek
a) Oprava pomníku padlých z 1.světové války na návsi
Období realizace: 2015-2016
Stručný popis: Očištění a srovnání žulových kvádrů, obnova nápisů a oprava
litinového plotu
Účel: Oprava památky
Náklady: 0,1 mil Kč
Zdroje financování: Vlastní zdroje
100%

Dokončeno v roce 2016

b) Úprava místních
Rozvojový plán obce Ledčice
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hřbitovů č. 1 a č .2
Období realizace: 2016-2018
Stručný popis: Hřbitov č. 1 oprava zdí a vstupní brány, hřbitov č. 2 zpevnění plochy
pro kontejner na hřbitovní odpad a oprava zdí, zpevnění a úprava vstupů
obou hřbitovů.
Účel: Oprava památek místního významu
Náklady: 2,5 mil Kč
Zdroje financování:
MZE ČR – 70%
Vlastní zdroje 30%

Oprava zdí dokončena
Zbývá úprava vstupů k oběma hřbitovům

Dokončení 2018

Rozvojový plán obce Ledčice
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2) Volnočasové aktivity napříč generacemi
a) Úprava Ledčické stodoly – II. etapa
Období realizace: 2014-2018
Stručný popis: Úprava zbývající části stodoly a propojení se zázemím
JSDH pro volnočasové a sportovní aktivity, zázemí v případě
nepříznivého počasí
Účel: Volnočasové aktivity – sport, zábava
Náklady: 0,5 mil Kč
Zdroje financování: Vlastní zdroje 90%, sponzorské dary 10%

Dokončení vnějších úprav 2019

Rozvojový plán obce Ledčice
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b) Dostavba zázemí sportovního areálu
Období realizace: 2015-2018
Stručný popis: Na základovou desku dostavit zázemí ke sportovnímu areálu
„ Na Skalce“
Účel: Volnočasové aktivity - sport
Náklady: 7,4 mil Kč
Zdroje financování: FROM Středočeský kraj 81 %, vlastní zdroje 19%

Dokončeno 2018

Rozvojový plán obce Ledčice
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c) Rekonstrukce víceúčelového hřiště před budovou ZŠ
Období realizace: 2015-2017
Stručný popis: Rekonstrukce víceúčelového hřiště s umělým povrchem
před budovou základní školy
Účel: Volnočasové aktivity
Náklady: 1 mil Kč
Zdroje financování: ROP Střední Čechy 85 %, vlastní zdroje 15%

Realizace odložena po dokončení rekonstrukce budovy ZŠ
d) Dostavba víceúčelového hřiště v areálu sportoviště
Období realizace: 2018-2019
Stručný popis: výstavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem
„ Na Skalce“ včetně oplocení a závlahy fotbalového hřiště
Účel: Volnočasové aktivity
Náklady: 4 mil Kč
Zdroje financování: MMR ČR 80 %, vlastní zdroje 20 %

Rozvojový plán obce Ledčice
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3) Infrastruktura
a) Komunikace lokalita SO1
Období realizace: 2014-2015
Stručný popis: Oprava hlavního chodníku
k autobusové zastávce „ Na Cikánce“
Účel: Zajištění kvalitního a bezpečného
pohybu občanů po zmíněné trase
Náklady: 2,5 mil Kč
Zdroje financování: MMR ČR 42 %,
vlastní zdroje 58 %
Dokončeno 2015

b) Komunikace lokalita „ Náves u bytovek“
Období realizace: 2014-2018
Stručný popis: Oprava hlavního chodníku a části místní komunikace navazující na silnici
III/24623 včetně přilehlého okolí bytových domů – stavební projekt včetně
realizace
Účel: Zajištění kvalitního a bezpečného pohybu občanů ve zmíněné části obce
Náklady: Odhad 3,5 mil Kč
Zdroje financování: MMR ČR - 1 mil. Kč a vlastní zdroje

Trvá – dokončení projektu 2018

Rozvojový plán obce Ledčice
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c) Revitalizace návsi včetně dopravního řešení
Období realizace: 2018-2021
Stručný popis: Projektová dokumentace včetně rekonstrukce centra obce, dopravní
řešení včetně úpravy zeleně a odpočinkových míst, mobiláře.
Účel: Zajištění bezpečného pohybu, zkvalitnění a zpříjemnění života občanů
Náklady: Odhad 15 mil Kč
Zdroje financování: Dostupné dotační programy a vlastní prostředky
Vypracování studie 2018

d) Oprava stávajícího objektu a jeho využití na dětské centrum
Období realizace: 2015-2016
Stručný popis: Oprava rodinného domu č. p 108 a jeho využití jako rodinné centrum nebo
zázemí pro dětskou skupinu
Účel: Zajištění náhradní výchovy a péče pro děti, které nebyly přijaty z kapacitních důvodů
do MŠ
Náklady: Odhad 0,5 mil Kč
Zdroje financování: Vlastní zdroje
Aktualizace – změna 2017
Využití: služby obyvatelstvu
(pedikúra, manikúra, masáže)

Rozvojový plán obce Ledčice
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e) Rekonstrukce budovy MŠ a ZŠ
Období realizace: 2016 - 2019
Stručný popis: Rekonstrukce stávající budovy MŠ a ZŠ
Účel: Zkvalitnění výukových prostor, úspora energií, navýšení kapacity
Náklady: Odhad 30 mil Kč
Zdroje financování: IROP nebo MŠMT

f) Prostory pro základní občanskou vybavenost
Období realizace: 2016-2026
Stručný popis: Projektová dokumentace včetně vybudování zázemí pro základní
občanskou vybavenost
Účel: Zajištění a zkvalitnění služeb občanům v oblastech: vzdělávání a výchova, sociální
sféra a péče o rodinu, zdravotní služby, veřejná správa, kultura
Náklady: Odhad 25 mil Kč
Zdroje financování: Dostupné dotační programy a vlastní prostředky

Rozvojový plán obce Ledčice
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4) Podpora bydlení
a) Zasíťování pozemků k individuální výstavbě
Období realizace: 2014-2018
Stručný popis: Vypracování projektové dokumentace včetně napojení pozemku
na infrastrukturní sítě
Účel: Zajištění zasíťovaní pozemků pro individuální bytovou výstavbu
Náklady: 1,5 mil Kč
Zdroje financování: Vlastní zdroje 100%

b) Podpora bydlení pro seniory – DPS č.p. 16
Období realizace: 2015-2020
Stručný popis: Projektová dokumentace včetně realizace výstavby DPS a denního
stacionáře pro seniory
Účel: Zajištění kvalitního ubytování, bezpečného pohybu a služeb osamělým
Rozvojový plán obce Ledčice
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seniorům
Náklady: 26 mil Kč
Zdroje financování: MMR ČR 7.2 mil Kč a vlastní zdroje (úvěr).

5) Životní prostředí
a) Realizace plánu společných zařízení z KPÚ obce Ledčice
Období realizace: Protierozní opatření 2013-2017
Stručný popis: Projekt včetně realizace protierozního opatření a navazující polní
cesta HPC 4
Účel: Zachycování smývané zeminy z polí, která je splavována do středu obce
Náklady: 12,5 mil Kč
Zdroje financování: Ministerstvo zemědělství 100 %
Dokončeno

b) Revitalizace zahrady MŠ Ledčice
Období realizace: 2014-2016

Rozvojový plán obce Ledčice
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Stručný popis: Pobytová zahrada s umístěním herních prvků s důrazem na přírodní
materiály a pochopení přírodních principů a zákonitostí
Účel: Výukový program se zaměřením na přírodu
Náklady: 2,08 mil Kč
Zdroje financování: OŽP 90 % + vlastní zdroje 10 %
Zahrada školní obrázek
Dokončeno

c) Zřízení sběrného dvora a rozšíření sběrných hnízd
Období realizace: 2015-2019
Stručný popis: Přebudování shromaždiště odpadu na sběrný dvůr a rozšíření
počtu sběrných hnízd na celkový počet 4
Účel: Efektivnější třídění odpadu
Náklady: 2,9 mil Kč
Zdroje financování: OŽP 85% + vlastní zdroje 15 %
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d) Vybudování kompostárny
Období realizace: 2015-2018
Stručný popis: Zřízení malé komunitní kompostárny
Účel: Efektivnější třídění odpadu
Náklady: 1mil Kč
Zdroje financování: OŽP 85% + vlastní zdroje 15 %
Zamítnuto nebude realizováno
e) Čištění a revitalizace vodních nádrží v zastavěné části obce i v krajině
Období realizace: 2015 - 2018
Stručný popis: Projektová dokumentace včetně realizace – revitalizace vodních nádrží
v zastavěné části obce i v krajině obce včetně jejich nátoků, odtoků a vodotečí
Účel: Vyčištění rybníků od nánosů splavenin, oprava nátoků, odtoků a stavidel včetně
vodotečí přivádějících dešťovou vodu do nádrží
Náklady: 3,9 mil Kč
Zdroje financování: OŽP 75% + vlastní zdroje 25 %
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f) Výsadba alejí podél stávajících polních cest po KPÚ, včetně protierozních opatření
a opatření pro zadržování vody v krajině
Období realizace: 2015-2018 – průběžně
Stručný popis: Výsadba alejí a zeleně podél polních cest a podél toku Věšínské
strouhy a Ledčického potoka, včetně opatření vzniklých na základě
ukončené Komplexní úpravy v k.ú. Ledčice
Účel: Obnova zeleně, protierozní opatření, zadržování vody v krajině v k.ú. obce Ledčice
Náklady: 20 mil Kč
Zdroje financování: OŽP, nadace + vlastní zdroje
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