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Tento strategický plán rozvoje obce Přišimasy byl zpracován v roce 2019 a byl schválen na
zasedání zastupitelstva obce dne 4.12.2019. Strategický plán je tvořen 3 částmi, a to
analytickou částí shrnující základní informace o obci, demografický vývoj a historii obce.
Následuje strategická část zahrnující principy udržitelnosti a rozvoje v různých oblastech
života obce. Strategickou část doplňuje podrobná SWOT analýza silných a slabých stránek,
příležitostí a hrozeb vztahujících se k obci Přišimasy. A poslední, realizační, část shrnuje v
rámci střednědobého výhledu konkrétní investiční akce, jejíž uskutečnění přispěje ke zvýšení
kvality života v obci. Strategický plán rozvoje obce Přišimasy umožní efektivnější využívání
různých typů dotací a bude možné ho používat jako podkladový dokument pro různé druhy
řízení.
1.

Základní informace

Obec Přišimasy se nachází ve Středočeském kraji v okrese Kolín, 6 km východně od hranic
Prahy. V roce 2019 zde žilo 814 obyvatel. Součástí obce jsou i části Horka a Skřivany.

Obecní zastupitelstvo tvoří 9 členů, včetně uvolněné starostky, všichni kandidáti jsou nezávislí.
V obci nepůsobí žádná politická strana.
1.1.

Vybavení obce:

Bytový fond je převážně v rodinných domcích a bývalých zemědělských usedlostech. Obec
má základní vybavenost. V Přišimasech se nachází obecní úřad, sokolovna s
pivnicí, mateřská škola, fotbalové hřiště, 2 dětské hřiště, kostel a hřbitov. Základní škola se
zde nenachází, děti dojíždějí do obcí Škvorec, Český Brod nebo Úvaly. Do těchto obcí dojíždí
naši občané i do zdravotních středisek, větší nemocnice využívají v Praze nebo Kolíně.
V Českém Brodě je i spádová pošta pro obyvatele. Obec je vybavena oddílnou splaškovou
kanalizací a čistírnou splaškových odpadních vod. Vodovodní systém v obci je tvořen zdrojem
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vody (soustavou vrtů a výtlačných řadů do vodojemu), vodojemem a zásobní rozváděcí
vodovodní sítí. Do obce vedou silnice III. třídy. Ve vzdálenosti 2,5 km vede silnice I/12 Praha
– Kolín. Železniční trať ani stanice na území obce nejsou. Nejbližší železniční stanicí jsou
Úvaly ve vzdálenosti 4 km ležící na trati 011 z Prahy do Kolína. V Přišimasech se nachází
3 autobusové zastávky se spojením do Úval, Doubravčic a Českého Brodu.
1.2.

Demografie

Podle sčítání lidu trval plynulý růst počtu obyvatel do r. 1930. Během války poklesl o čtvrtinu a
od sčítání lidu v roce 1961 je strmý pokles až do roku 2001. Od roku 2002 opět počet obyvatel
narůstal až na dnešních 814 trvale žijících (stav k 1.1.2019).
Tabulka 1 Vývoj počtu obyvatel
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Graf 1 Vývoj počtu obyvatel

zdroj: www.czso.cz

K 1.1.2019 obec měla 814 trvale bydlících obyvatel, z toho 417 mužů a 397 žen. Průměrný
věk občanů je 36,8 let.
Tabulka 2 Počet obyvatel dle pohlaví k 1. 1. 2019
Celkem
814
zdroj: www.czso.cz

Muži

Ženy

417

397

Tabulka 3 Průměrný věk dle pohlaví k 1. 1. 2019
Celkem
36,8
zdroj: www.czso.cz

Muži
36,7

Ženy
36,8
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V obci je početně nejzastoupenější skupina obyvatel ve věku 15 - 64 let, tvoří 67% všech
obyvatel. Konkrétně jsou nejpočetnější občané ve věku 40 – 44 let. Z demografického hlediska
je pozitivní, že děti ve věku 0 – 14 let jsou druhou nejčastější skupinou. V obci žije pouze 12%
obyvatel ve věku 64 let a více. Hlavní důvod této struktury obyvatelstva lze spatřovat
v rozšiřující se výstavbě díky blízkosti obce vůči hlavnímu městu.
Tabulka 4 Věková struktura obyvatelstva k 31. 12. 2018
Věková skupina
0-14
15-64
nad 64
zdroj: www.czso.cz

Počet obyvatel
176
544
94

Počet obyvatel v %
22%
67%
12%

Obec má dnes hlavně funkci obytnou. Většina aktivního obyvatelstva tvoří zaměstnanci, kteří
za prací dojíždí. Dle posledního sčítání lidu v roce 2011 nejčastěji občané dojíždí do hlavního
města Prahy a na cestě se zdrží 30 – 59 minut. V obci je přirozený přírůstek obyvatel. V roce
2018 zemřely 3 osoby, ale narodilo se 11 dětí (5 děvčat a 6 chlapců).
Pracovní nabídky v obci
V samotné obci není velká nabídka pracovního uplatnění. Díky výhodné poloze od hlavního
města Prahy a dopravní obslužnosti (včetně blízké vlakové stanice s 15 minutovým taktem ve
špičce Pražské integrované dopravy), velká část občanů obce nalézá pracovní uplatnění
v hlavním městě. Menší část občanů využije nabídky pracovních příležitostí v okolí obce
(v Úvalech, v Českém Brodě atd.)
S ohledem na vyšší průměrnou mzdu v Praze je pro obec přínosem tento pracovní model,
neboť obec tak získává vyšší příjmy z rozpočtového určení daní z příjmů. Na druhou stranu je
obec negativně ovlivněna zejména individuální dopravou pří stávajícím obsluze hromadnou
dopravou 1 spoje za hodinu ve směru na Úvaly.

1.3.

Historie obce

První zmínka o obci pochází ze 13.století. Obec Přišimasy má tři části. Část Horka (osada
Hůrka) vznikla koncem 12. století na návrší s kostelem. Část Skřivany (osada Křivaň) vznikla
v půlce 14. století v dosti složitém terénu, kolem rokle menšího potoku. A koncem 14. století
vznikla nejbohatší část, klasická okrouhlice s dobře dimenzovanou návsí s rybníčkem,
Přišimasy, která dnes této aglomeraci tří částí daly název.
Vznik názvů může být předmětem dohadů, snad nejjednoznačnějším by byl výklad pro vznik
názvu Horka – osada se nacházela na skalnatém kopci. Název obce Přišimasy je v kronice
vysvětlován, jako složenina výrazu "přišly masy" (...kmenů slovanských), název by měl tedy
pocházet z dob osídlování tohoto území. Kolem roku 1385 náležely tyto tři osady ke
škvoreckému panství, jejímž majitelem byl rod Olbramovců. Roku 1550 přešly osady do
majetku Jaroslavu Smiřickému ze Smiřic (1513-1597), ten nechal horecký kostel r. 1575
přestavět. Roku 1620 utekla poslední držitelka panství Markéta Salomena z rodu Smiřických
do ciziny. Příbuzný Smiřických Albrecht Valdštejn se ujal tohoto panství a roku 1622 prodal
toto území knížeti Karlu Liechtensteinovi. Roku 1712 se stala majitelkou vévodkyně Marie
Terezie Savojská roz. Liechtensteinová, která se provdala za prince Eusebia Savojského.
Patronem horeckého kostela se v této době stal kníže Jan Liechtenstein a byl jím až do r.
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1782. V těchto letech čítaly osady dohromady 57 čísel popisných. Roku 1841 mají Horka 21
č.p., Přišimasy 59 č.p. a Skřivany 90 č.p.
▪ 1856 byla v naší obci založena škola
▪ 1880 postavena třída druhá
▪ 1893 postavila obec třídu třetí i s bytem pro řídícícho učitele. Původně se učilo po
chalupách na Horkách, pak v Přišimasech
▪ 1884 založen sbor dobrovolných hasičů, v době založení čítal 30 členů
▪ 1912 založena tělocvičná jednota SOKOL
▪ 1913 otevřena místní pošta a založena Skupina ústředního svazu malorolníků a
domkařů
▪ 1914 byla vyhlášena 1. světová válka, kam narukovali i místní mladí muži
▪ 1918 válka končí a přeživší muži se vracejí do svých domovů
▪ 1919 byla vybudována obecní silnice od silnice okresní na Horka až k domu č.p. 37
▪ 1920 na Klepci osazena pamětní deska padlým
▪ 1926 započata stavba obecního domu, kde byla umístěna pošta, služebna obecního
policisty, Raifaisenka, zasedací síň obecního zastupitelstva a byty
▪ 1929 zavedena elektřina do obce
▪ 1941 ve škole zrušena III. třída
▪ 1942 zřízen místní rozhlas po obci, zapečetěna a odebrána obecní kronika vrácena až
v roce 1946
▪ 1943 vznik pravidelné protiletecké obrany, ve škole vznikla místnost pro denní i noční
hlídku
▪ 1945 do pohraničí odešlo 194 obyvatel (zbylo 750)
▪ 1947 postaven pomník padlého dobrovolníka z bojů v květnu 1945, zahájena stavba
nového hřbitova
▪ 1976 postavena hasičská zbrojnice a provedena přístavba
▪ 1979 zřízena mateřská školka v bývalé budově ZŠ
▪ 1981 otevřena osvětová beseda s divadelním kroužkem
Ještě po 2. světové válce byla obec charakterizována jako typicky zemědělská s několika
většími selskými statky a mnoha malými hospodářstvími malorolníků, domkařů a také celé
řady drobných řemeslníků. Násilnou kolektivizací v 50. letech se tato struktura zcela změnila
a drobní řemeslníci úplně zanikli. Mnoho občanů dojíždělo za prací do průmyslových závodů,
většinou do blízké Prahy a veškerou zemědělskou činnost provozoval státní statek, později
JZD. V době budování socialismu docházelo k postupné devastaci zemědělství, zejména
zemědělských objektů, k značnému úbytku obyvatel, nižší porodnosti a stěhování mladých lidí
z obce, jejich stárnutí, vylidňování obce s tendencí jejího úplného zániku. Od roku 1960 po
územní reorganizaci byla až do roku 1990 obec Přišimasy spojená s obcí Hradešín v jeden
správní celek. V této době byla vybudována MŠ v Přišimasech. Po listopadové revoluci v roce
1989 byly zaznamenány pokusy o zřízení různých drobných provozoven, ale vzhledem ke
složení obyvatelstva (většinou důchodového věku) převážně bezúspěšně. V poslední době
zůstává ve vesnici daleko více mladých lidí a lze předpokládat, že dosavadní trend se v brzké
době obrátí k lepšímu demografickému složení. K tomuto trendu v posledních několika letech
nebývalou měrou přispívá dosud zcela nevídaným tempem rostoucí výstavba nových
rodinných domků, realizovaná převážně mladými lidmi přicházejícími z Prahy. Zejména na
východním a jižním okraji vesnice začínají vznikat celé nové obytné čtvrti. Po roce 1989 byla
v obci realizována telefonizace, provedena rekonstrukce budovy Obecní úřad, opravena
fasáda kostela a provedeny další drobnější investiční akce. Nejrozsáhlejší a finančně
nejnáročnější akcí byla komplexní stavba veřejného vodovodu, čerpající vodu z nového zdroje
a také výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. Ke zkrášlení obce došlo i
opravou několika zdevastovaných soukromých objektů.
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Principy udržitelnosti a rozvoje obce

2.

Pro udržení obyvatel obci a jejich zapojení do života obce je potřeba realizovat mnoho aktivit.
Tyto aktivity jsou nejen spojené s poskytováním základních služeb občanům, ale také
nabídkou volnočasových aktivit.
Jednotlivé aktivity jsou realizovány postupně, ve vazbě na rozpočet obce, jejich přínosy a
dopady na obyvatele a další kritéria (např. prerekvizita aktivity pro další etapu rozvoje obce
atd.)
2.1.
Úprava veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti a technické
infrastruktury
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2.2.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Posílit zásobení obce pitnou vodou z vodovodního řadu Káraný nebo Želivka
upravovat a trvale udržovat vzhled veřejných prostranství,
revitalizovat a upravit celkový vzhled návsi s ohledem na vesnický ráz a dnešní potřeby
občanů,
udržovat prostranství směrem ke Klepci jako historickou a dominantní spojnici pro pěší
chůzi a odpočinek,
kompletně regenerovat zeleň na vytypovaných obecních pozemcích dle projektové
dokumentace,
dodržovat plán údržby a obnovy vodovodních řadů, vodojemů, kanalizační sítě a
čistírny odpadních vod,
zajistit péči o veřejné studny,
trvale udržovat stav místního hřbitova,
vybudovat zázemí sportovního areálu včetně rekonstrukce kabin a zázemí,
realizovat rekonstrukci rybníků Čtvrťák a pravidelně ve spolupráci s dalšími subjekty
udržovat vodní plochy,
rozšiřovat četnost autobusové dopravy
provést rekonstrukci veřejného osvětlení a rozšířit veřejné osvětlení i v lokalitách, kde
zcela chybí.
Kulturní a společenské akce, zajištění informovanosti obyvatelstva
Zajišťovat společný provoz místní knihovny a veřejné internetové stanice,
podporovat vedení obecní kroniky,
vydávat Zpravodaj z Přišimas a zajistit jeho distribuci do všech domácností, popř.
vydávat i další místní publikace,
spolupracovat s regionálním tiskem a tím zlepšit propagaci dění v obci i v širším
regionálním povědomí,
pravidelně aktualizovat internetové stránky obce,
pořádat besedy s občany, zajišťovat účast představitelů obce při oslavách životních
jubileí občanů,
zajistit alespoň 1x za rok přivítání nově narozených občánků do života,
podporovat rozvíjení činnosti občanských spolků, jakož i dalších kulturních,
sportovních a dalších společenských aktivit obyvatel,
pořádat, popř. podporovat místní subjekty při pořádání tradičních společenských a
kulturních akcí jako např. maškarní slavnosti, dny země, stavění máje, taneční zábavy
a plesy, oslava Mezinárodního dne dětí, akce pořádané při příležitosti poutě, drakiáda,
zdobení vánočního stromu a zpívání vánočních koled.
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2.3.
▪
▪
▪
▪

2.4.
▪
▪
▪
▪
▪
2.5.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2.6.
▪
▪
▪
▪

Zachování, obnova a údržba venkovské zástavby, podpora rozvoje bydlení
Zajišťovat péči o nemovitosti v majetku obce – budova mateřské školy, bytový dům čp.
54, budova obecního úřadu a bývalá budova hasičské zbrojnice – nyní prodejna
potravin,
jednat s majiteli zanedbaných staveb a přimět je k opravám,
dbát na dodržování architektonických zásad daných urbanistickým a územním plánem
pro zástavbu a úpravy venkovních prostor, usilovat o zachování venkovského rázu
nových staveb i při rekonstrukcích staveb již existujících,
docílit změny územního plánu obce za účelem vytvoření potřebného uceleného
prostoru pro individuální bytovou výstavbu a tím vytvoření podmínek pro stabilizaci a
přiměřeného zvýšení počtu obyvatel,
Podpora školství, mládeže a sportovních aktivit
V rámci finančních možností obce usilovat o zachování a podporu školství v rozsahu
mateřské školy,
podporovat výstavbu svazkové školy,
udržovat v chodu zařízení pro rozvoj mimoškolních aktivit, kultury a sportu (sportovní
areál, stávající fotbalové hřiště, oddechový prostor v areálu mateřské školy a prostory
klubovny v budově OÚ,
spolupracovat s Mateřskou školou Přišimasy při pořádání různých kulturních a
společenských akcí v obci,
podporovat aktivity se zapojením dětí a mládeže do komunitního plánování.
Ochrana a obnova kulturní krajiny
V rámci pozemkových úprav obnovovat zaniklé polní cesty,
likvidovat divoké a nepovolené skládky a předcházet jejich vzniku,
obnovovat a udržovat stromové porosty, zvláště liniové výsadby podél cest a na dalších
veřejných prostranstvích,
přimět vlastníka vrakoviště k výsadbě izolační zeleně v okolí objektu a ke zlepšení
celkového vzhledu,
provádět zdravotní péči o staré vzrostlé a památné stromy,
zabránit růstu nežádoucí vegetace na veřejných i dalších prostranstvích, především
bolševníku velkolepého a plevelných dřevin.
Podpora rozvoje turistického ruchu
Podporovat rozvoj turistického ruchu budováním místních turistických stezek a
vycházkových tras,
podporovat výstavbu cyklotras v návaznosti na regionální cyklotrasy propojené do
sousedních lokalit,
začlenit kulturní a společenské akce do regionálních programů, trvale pracovat na
propagaci obce v regionálních programech,
podporovat místní aktivity ve prospěch rozvoje cestovního ruchu (festivaly, místní
divadlo, poutě a slavnosti).
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2.7.

Finanční zdroje obce

Pro obec Přišimasy jsou hlavním zdrojem příjmů daňové příjmy, zejména podíl na výběru daně
z DPH, daně z příjmů fyzických a právnických osob. Počet právnických osob, zejména se
sídlem obce, je minimální. Příjmy z poplatků, případně z vlastní činnosti tvoří relativně nízký
podíl na příjmech obce.
Obec vlastní jen velmi málo nemovitostí. Tyto nemovitosti slouží k uspokojení potřeb obce
(např. budova OÚ), případně je pronajata (zemědělská půda ve vlastnictví obce). Případné
volné pozemky slouží jako rezerva pro mimořádné situace. Proto obec nemůže „přilákat“
společnosti nabídkou průmyslových zón nebo rozšiřováním ploch k bydlení vyjma stávajících
ploch ve vlastnictví soukromých subjektů.
Obec Přišimasy měla rozpočet přebytkový, případně vyrovnaný. Cílem obce bylo našetřit
zdroje pro výstavbu kanalizace v obci. I přes značné úspory a přiznanou dotaci, bylo nutné pro
dokončení výstavby kanalizace, zapojit do financování investiční úvěr od České spořitelny
s dobou splatnosti 20.12.2031. A během výstavby kanalizace došlo k tvorbě schodkového
rozpočtu.

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz

Trvale udržitelný rozvoj obce klade nemalé náklady na finanční zdroje obce. Proto veškeré
investiční akce a provozní výdaje podléhají:
▪
▪
▪

Pravidelné diskuzi z pohledu ekonomické návratnosti
Diskuzi z pohledu uspokojování potřeb občanům obce a k rozvoji obce
Jaké budou zvolené zdroje financování akcí – dotace, úspory z minulých let, cizí
financování

2.7.1. Výhled rozpočtu do dalších let
S ohledem na nerealizaci některých projektů (např. svazkové školy v Úvalech, výstavby
chodníků) je předpokládán rozpočet v roce 2019 přebytkový. Tyto aktivity jsou přesunuty do
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dalšího časového období (viz kap 3. Střednědobé hlavní investiční priority obce a přehled
možností jejich financování). V případě větších investičních akcí se předpokládá opět
schodkový rozpočet. S ohledem na přeskládání a posuny priorit investic v obci dojde v roce
2020 k aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2021-2026.
2.7.2. Zdroje pro realizaci investičních aktivit:
Dotační tituly:
• Zásadním zdrojem financováním jsou dotační tituly vyhlašované Středočeským
krajem, ústředními orgány ČR (programy ministerstev s/bez zapojení zdrojů z EU),
případně spolky typu MAS
Vlastní zdroje z minulých let
• Obec z minulých let vytvořila dostatečné rezervy, které ale nepokryjí veškeré aktivity.
Zároveň ale nelze tyto rezervy celé rozpustit v investičních akcí, je nutné ponechání
určitého objemu prostředků pro mimořádné situace
Kladné saldo z hospodaření v běžném roce
• Pro zvýšení kladného salda z hospodaření obec sleduje realizované výdaje a příjmy
z vlastní činnosti a z poskytovaných služeb za svými občany.
o Pro zvýšení participace občanů na rozvoji obce a tím i zvýšení příjmů v obci
bude předložen návrh na úpravu místního koeficientu daně z nemovitosti
s účinnosti od 1. 1. 2021. Daň z nemovitosti se v obci Přišimasy nenavyšovala.
Daň z nemovitosti je jediná daň, která dle rozpočtového určení daní náleží
v plné výši obci. Úprava se dotkne všech vlastníků nemovitostí, nicméně pro
rozvoj obce a plánované projekty je tento krok nezbytný.
o Dále budou upravovány další položky plateb od občanů souvisejícími se
službami, které zajišťuje obec a nyní obec doplácí. Dojde tak k úpravě poplatků
např. za svoz odpadu.
Bankovní úvěry
• Obec řádně splácí stávající úvěr. Z pohledu finančních institucí může být obec
zajímavým dlužníkem pro dostatečnou platební kapacitu (závisí na způsobu
vyhodnocování bonity jednotlivými bankami)
o Pomocí úvěru od České spořitelny obec dostavěla kanalizaci, ale zároveň
překročila rozpočtové pravidlo1 o podílu cizích zdrojů na průměrných příjmech.
Na konci roku dosáhl tento ukazatel hodnoty 82,31%. Tento ukazatel v dalších
letech se zvýší díky poklesu příjmů (během výstavby kanalizace došlo k nárůstu
příjmů z titulu dotací na kanalizaci).
o Roční platba jistiny úvěru se pohybuje ve výši 1,7 mil. Kč, úroky tvoří cca 200
tis. Kč ročně. S ohledem na výrazné překročení ukazatele dluhové služby a
roční platbu za tuto službu nepředpokládáme sjednání dalších úvěrů. Zároveň
ale nepředpokládáme předčasné splacení úvěru, neboť úvěr je úročen nízkou
sazbou (0,89% p. a.) a volné prostředky obec bude investovat do svého rozvoje
s cílem posílení příjmové stránky.
Překročí-li dluh územního samosprávného celku k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za
poslední 4 rozpočtové roky, územní samosprávný celek je povinen jej v následujícím kalendářním roce
snížit nejméně o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % průměru svých příjmů za poslední 4
rozpočtové roky
1

Strategický plán rozvoje
obce Přišimasy

Poplatek za zhodnocení stavební pozemku
• Předmětem poplatku bude zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení
na obcí vybudovanou stavbu kanalizace. Poplatek bude vyměřen vlastníkům
stavebního pozemku na území obce Přišimasy, který je zhodnocen právě možností
připojení na stavbu kanalizace v obci Přišimasy. Osvobozen od poplatku bude
poplatník, který do 31.12.2016 uzavřel s obcí Přišimasy smlouvu označenou jako
„Darovací smlouva na rozvoj veřejné infrastruktury obce Přišimasy“ a v dohodnutých
termínech splnil veškeré závazky pro něj ze smlouvy plynoucí. Bližší podmínky a výši
poplatku stanoví obecně závazná vyhláška schválena zastupitelstvem obce.
Poplatek za novou výstavbu v obci
• V návaznosti na plánované investiční akce a zdroje jejich financování připravuje obec
zavedení poplatku za novou výstavbu. Jedná se o trend zaváděný i v okolních obcích,
které jsou díky blízkosti hlavního města cílem developerů, ale i soukromých investorů
z řad fyzických osob. Z přehledu projektů je zřejmé, že velká část investice bude
vynaložena v příštích letech. Tyto projekty se financují většinou z dotačních titulů,
nicméně spoluúčast obce na financování těchto projektů má dopad na místní rozpočet
a obec hledá i jiné způsoby financování než využití např. bankovního úvěru. Další
z možností je tedy zavedení poplatku pro stavebníky nových staveb, a to formou
příspěvku na infrastrukturu obce (voda, kanalizace, školka, svazková škola, chodníky
apod.). Výše příspěvku bude projednávána a schválena zastupitelstvem obce
pravděpodobně v průběhu roku 2020. Příspěvek bude hradit stavebník za každou
bytovou jednotku. Investor se tak bude podílet na udržitelném rozvoji obce.

2.8.

SWOT analýza obce Přišimasy

Silné stránky:
▪ nově vybudovaná kanalizace
▪ výrazně zrekonstruovaná a fungující MŠ
▪ aktivní spolková činnost – fungující Klub žen, fotbalový klub, klub šipkařů, nohejbalisté
▪ práce s mládeží na dobré úrovni – sokolové, kroužky pro děti, fotbalová přípravka
▪ 2 dětské hřiště
▪ nízká nezaměstnanost
▪ blízkost hlavního města a jeho občanské, kulturní a sociální vybavenosti
▪ dostatečný počet stavebních parcel určených k výstavbě RD
▪ přirozený přírůstek obyvatel
▪ fungující prodejna potravin
▪ přírodní památka Klepec a s ní spojená řada pravidelných kulturních či sportovních
akcí
▪ existence platného územního plánu obce
▪ vysoký počet RD se zahradami
Slabé stránky:
▪ zvyšující se intenzita automobilové dopravy
▪ dopravní průtah středem obce
▪ absence chodníků
▪ úřad s rozšířenou působností je umístěn v Českém Brodě (Přišimasy spadají do býv.
okresu Kolín), přirozená orientace obce je na Úvaly, okolní obec (býv. okres Praha –
východ)
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

velké procento RD používající k vytápění tuhá paliva, negativní vliv na životní prostředí
a kvalitu ovzduší v obci
dosud nerealizovaná výstavba svazkové školy a částečně vznikající problém
s umísťováním dětí do ZŠ zejména u silnějších ročníků
omezená kapacita MŠ při současném nárůstu obyvatel obce a nemožnost jejího
navýšení
budova obecního úřadu vyžadující zateplení a rekonstrukci
chybějící spádový sběrný dvůr v blízké lokalitě obce
fotbalové hřiště a jeho zázemí vyžadující rekonstrukci

Příležitosti:
▪ získání budovy Sokola do vlastnictví obce
▪ rekonstrukce Sokolovny a vznik kulturně-sportovního místa k setkávání občanů
▪ napojení vodovodu na zdroj vody z Káraného nebo Želivky
▪ obchvat I/12 Běchovice-Úvaly cca 2,5 km od obce
▪ schválení změny ÚP regulující výstavbu v obci s ohledem na udržitelnost rozvoje
▪ posílení spojů PID a zřízení nové linky k některé stanici pražského metra
▪ budování cyklotras a jejich napojení na stávající síť cyklostezek v okolí
▪ rekonstrukce rybníku Čtvrťák
▪ podpora vzniku domu sociálních služeb a tím související vznik nových pracovních míst
▪ vznik pracovních míst v průmyslové lokalitě naproti hřbitovu
Hrozby:
▪ problém s nedostatkem pitné vody
▪ financování investičních projektů, závislost na vyhlášených dotacích
▪ v budoucnu nedostatečná kapacita školky
▪ tlak developerů na výstavbu nerespektující charakter a udržitelnost obce
▪ přesycení území RD bez potřebného občanského vybavení a veřejných prostor
▪ vytváření nekoncepčně řešených ploch pro bydlení
▪ nepřipravenost obce v oblasti sociálního zajištění pro seniory
▪ zvýšení nákladní i osobní dopravy u průmyslové plochy pro skladování, logistiku a
výrobu v lokalitě naproti hřbitovu
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3.

Podrobný popis investičních záměrů pro období 2020 - 2025

Stavební úpravy a vystrojení nového vrtu PH-3 pro posílení zásobování obcí Přišimasy
a Hradešín pitnou vodou
Charakteristika a cíl projektu: S ohledem na nedostatek vody v obci, je nutné realizovat
opatření pro boj se suchem. Jedním z prioritních projektů obce je provedení stavebních úprav
nového vrtu, jeho strojnětechnologické vystrojení, elektrická přípojka, výtlačný řad do
vodojemu, strojnětechnologické úpravy ve vodojemu a doplnění systému řízení a regulace.
Aktuálně je podána žádost o dotaci a probíhá výběrové řízení na projekční a inženýrskou
činnost.
Obrázek 1 Situace nového vrtu PH-3
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Investiční náklady: 3 mil. Kč
Dotace: Státní fond životního prostředí, Národní fond Životního prostředí, prioritní osa
1. Voda, aktivita 1.6.A Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody.
Výše dotace 80% ze způsobilých výdajů.
Období realizace: 2020
Posílení zásobení obce pitnou vodou propojením vodovodních soustav
Charakteristika a cíl projektu: Projekt „Posílení zásobení obce pitnou vodou propojením
vodovodních soustav“ řeší problém obce s nedostatkem pitné vody v dlouhodobějším
kontextu. Stát podporuje propojování vodovodních soustav jako nástroj pro boj se suchem.
Obec má v plánu se v budoucnu napojit na Úvalský nebo Škvorecko-Tuklatský vodovod.
V 11/2019 byla zadána ke zpracování studie „Posílení zásobení obce Přišimasy pitnou vodou“.
Cílem zpracování studie je:
• Variantní návrh řešení nedostatku pitné vody v obci,
• ekonomické zhodnocení jednotlivých opatření,
• návrh technických opatření,
• možnosti financování,
• rizika spojená s realizací.
Pokud se řešení propojení soustav ukáže jak technicky, tak ekonomicky proveditelné budou
zahájeny kroky k realizaci (zpravování PD, získání SP, samotná realizace).
Obrázek 2 Vodovod Úvaly (modře) a Vodovod Škvorec – Tuklaty (zeleně)

zdroj: VRV a.s.
Investiční náklady: Studie 118.580,- Kč vč. DPH
Hrubý odhad realizace bez bližších technických informací: 35 – 40 mil. Kč
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Dotace: Státní fond životního prostředí, Národní fond Životního prostředí, prioritní osa 1. Voda
(dle aktuální výzvy) nebo Operační program životní prostředí, prioritní osa 1.2 (dle aktuální
výzvy).
Výše dotace cca 70 - 85% z uznatelných nákladů (dle aktuální výzvy)
Období realizace: 2020 – 2025
Vybudování chodníků v obci
Charakteristika a cíl projektu: Projekt řeší zvýšení bezpečnosti pohybu chodců v obci
prostřednictvím vybudování chodníků podél hlavních komunikací v obci, které jsou v současné
době velmi frekventované. V rámci projektu je plánováno i vybudování přechodů pro chodce
a zvýšení bezpečnosti v okolí veřejných budov v obci.
V současné chvíli je zpracována studie, plánovaná trasa chodníků vede nejen přes pozemky
ve vlastnictví obce, ale i přes pozemky soukromých vlastníků. Obec nemá k dispozici potřebné
souhlasy soukromých vlastníků. Probíhají jednání o možnostech řešení (změna trasy vedení
chodníků, změna ÚP obce). Pro podání žádosti o dotaci je potřeba mít vydáno stavební
povolení.
Investiční náklady: Hrubý odhad nákladů 12 mil. Kč
Dotace: V současné chvíli není vyhlášena žádná odpovídající výzva
Období realizace: 2020 -2025
Rekonstrukce a zateplení budovy Sokolovny
Charakteristika a cíl projektu: Obec Přišimasy jedná s Tělocvičnou jednotou Sokol Přišimasy
- Podlipan o možném převodu budovy Sokolovny Přišimasy do vlastnictví obce. Projekt je
založen na myšlence vybudovat v obci zázemí pro volnočasové aktivity, které budou sloužit
občanům, návštěvníkům, místním, regionálním sportovcům a zájmovým organizacím. Budova
Sololovny je v tuto chvíli ve špatném stavu a je nutné provést její rekonstrukci.
Obrázek 3 Budova Sokolovny Přišimasy
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TJ Sokol Přišimasy zpracovala studii proveditelnosti pro stanovení odhadu nákladů spojených
s rekonstrukcí budovy. V roce 2020 budou pokračovat jednání se zástupci Sokola o převodu
objektu. Po získání budovy do vlastnictví obce mohou být zahájeny kroky ke zpracování
projektové dokumentace a energetických posudků pro žádost o dotaci na rekonstrukci a
zateplení Sokolovny.
Investiční náklady: 3 – 5 mil. Kč dle rozsahu rekonstrukce
Dotace: Operační program životní prostředí, prioritní osa 5.1
Výše dotace: 35- 50 % ze způsobilých výdajů (dle aktuální výzvy a konkrétních realizovaných
opatření)
Období realizace: 2020 - 2022
Pořízení multifunkčního traktoru
Charakteristika a cíl projektu: Obec plánuje pořízení multifunkčního malotraktoru pro zimní
a letní údržbu, úpravu místních komunikací, obecní zeleně, obecní infrastruktury a technickou
výpomoc při organizaci obecních akcí. Dále pak bude využíván pro nutné drobné stavební
práce a úklid v katastru obce Přišimasy.
Zastupitelstvo obce má zpracovánu specifikaci požadovaného stroje a probíhá příprava
žádosti o dotaci a příprava vyhlášení výběrového řízení na dodavatele multifunkčního traktoru.
Investiční náklady: 1 mil. Kč
Dotace: Program obnovy venkova 2017-2020 pro poskytování
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova

dotací z rozpočtu

Výše dotace 1.000,- Kč/obyv., Rozhodný okamžik pro stanovení počtu obyvatel obce je
31. 12. 2016. V obci Přišimasy k 31.12.2016 bylo hlášeno 808 obyvatel, tj. obec má nárok na
dotaci ve výši 808.000,- Kč.
Období realizace: 2020, termín pro podání žádosti do 30.6.2020.
Revitalizace rybníku Čtvrťák
Charakteristika a cíl projektu: Projekt řeší prostor rybníku Čtvrťák, který je v současnosti
nevyužívaný a vypuštěný. Cílem projektu je podpora vodního režimu krajiny a posílení retence
vody v krajině. Funkční objekty budou zbořeny a na jejich místě bude nasypána sypaná zemní
hráz s požerákem, spodní výpustí a kapacitním bezpečnostním přelivem. Nádrž zůstane
tvarově prakticky nezměněna, jen místy budou provedeny mírné terénní úpravy. Stavba bude
rozčleněna na následující stavební objekty.
V době zpracování strategického plánu byla hotová projektová dokumentace a bylo vydáno
stavební povolení, nyní je připravována žádost o dotaci na Středočeský kraj.

Strategický plán rozvoje
obce Přišimasy

Obrázek 4 Umístění rybníku

Investiční náklady: 3 mil. Kč
Dotace: Středočeský kraj – Středočeský fond – vyhlášení výzvy 1/2020, žádost o dotaci v max.
výši 1.mil. Kč.
Ostatní investiční náklady má obec v plánu financovat z dotace Ministerstva zemědělství,
Dotační program 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních
nádržích“, aktuálně je ale pozastaveno přijímaní žádostí.
Výše dotace: 80 % ze způsobilých výdajů
Období realizace: 2020 - 2021
Rekonstrukce fotbalového hřiště
Charakteristika a cíl projektu: Projekt řeší sportoviště obce Přišimasy a počítá s maximálním
využitím obecních pozemků pro volnočasové aktivity obyvatel obce. Níže je popsán projekt
s maximální investicí. V případě, že nebude získána dotace z MŠMT je možné, že bude
projekt realizován v menším rozsahu. Projekt počítá s rozšířením nohejbalového hřiště na dva
kurty, vytvořením odpovídajícího zázemí ke kurtům a zřízením vlastního vjezdu. Fotbalové
hřiště by mělo být částečně vyrovnané a vybavené tak, aby vyhovovalo požadavkům ČMFS
(instalace zábradlí okolo hrací plochy, osazení nových střídaček na západní straně a vytvoření
drenážního systému pod hrací plochou). Nově bude vytvořen tenisový kurt, dětské hřiště za
budovou zázemí fotbalu, které bude sloužit jako parkoviště při konání fotbalových západů.
Areál bude vybaven i dětským hřištěm pro děti a parkovacími stáními. Celý areál bude
oplocený.
V 10/2019 byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy.
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Obrázek 5 Pozemek hřiště

Investiční náklady: 23 mil. Kč
Dotace: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, V5 Sport, investice 2020 pro SK a TJ
eventuálně výzvy Ministerstva pro místní rozvoj
Výše dotace: 70% ze způsobilých údajů
Období realizace: 2020 - 2022
Rekonstrukce a zateplení budovy obecního úřadu
Charakteristika a cíl projektu: Stávající budova úřadu není ve vyhovujícím technickém stavu.
Ve střednědobém horizontu je nutné provést jeho rekonstrukci zahrnující zateplení obálky
budovy a i vnitřních prostor.
Investiční náklady: 1,5 - 3 mil. Kč dle rozsahu rekonstrukce
Dotace: Operační program životní prostředí, prioritní osa 5.1
Výše dotace: 35- 50 % ze způsobilých výdajů (dle aktuální výzvy a konkrétních realizovaných
opatření)
Období realizace: 2023 - 2025
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Obrázek 6 Budova obecního úřadu

