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Rozvojový strategický dokument obce Sukorady

1. ZÁKLADNÍ PROFIL OBCE
Statistické údaje
Název: Obec Sukorady
Adresa: Sukorady 70, 508010 Hořice
IČ: 00578592
Statistický kód obce: 548880
Statutární zástupce: Ing.Petr Malý - starosta
Telefon : 493 699 216 (605 886 486)
WWW oficiální: www.sukorady.org
e-mail oficiální: sukorady@gmail.com
Statut: obec
Pošta: Ne (Hořice)
Základní škola a mateřská škola: Ano (Dobrá Voda)
Zdravotnické zařízení: Ne (Dobrá Voda)
Kanalizace: Ano
Vodovod: Ano
Plynofikace: Ne
Internet: Ano

2. HISTORIE OBCE
Obec v jižní části Hořicka, v nadmořské výšce 262 metrů. První zprávy o její minulosti sahají
do 14. století. K tomu jak vznikl název obce je několik teorií. Podle pověsti za vsí na místě, kde je
dnes hřbitov, stával hrad pana Suka, od toho odvozeno Sukohrad. Historickou skutečností je,
že v lese na jih od vsi stávala tvrz Vysoká, která byla obklopena vodním příkopem, který ale trpěl
nedostatkem vody. Bylo v něm rádo sucho a i od toho by mohl být odvozen nynější název. Zbytky
tohoto tvrziště jsou velice dobře patrné a dnes se toto místo nazývá Pustý hrad. Jedním z prvních
majitelů Sukorad je uváděn Hereš z Pecky. Po jeho smrti majetky přešly na krále. Z dalších,
historicky význačných majitelů lze jmenovat Vojtěcha z Pernnštejna, který se stal majitelem vsi
jako součástí panství hořického v roce 1521. Pernštejnové byli vyhlášenými staviteli rybníků,
zbudovali v okolí celou soustavu rybníků. V polovině 16. století se majiteli stal rod pánů Smiřických.
Ti v budování rybníků pokračovali. V l8. století byly rybníky postupně zrušeny. Zbytky hrází jsou
zachovány dodnes.
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Po bitvě na Bílé hoře připadly statky králi a od něho je koupil Albrecht z Valštejna. Po jeho
zavraždění daroval císař Ferdinand II panství Hořické s připojeným statkem Třebovětice, [Hřbitovní
kříž] nejvyššímu komořímu hrabětí Jakubu Strozzimu za jeho věrné služby. Darovací listina je
datována rokem 1635. Příslušnými testamenty Petra Strozziho a jeho manželky Kateřiny byla pak
založena nadace a majetky přešly do invalidního fondu v Hořicích.
Zápis v zemských deskách z roku 1604 udává, že v Sukoradech se nachází devět usedlostí. Druhým
nejstarším zápisem je Urbář panství Hořic z roku 1632, ve kterém je zapsáno rovněž devět
usedlostí. Početní stav se změnil v průběhu třicetileté války. Berní rula z roku 1654 uvádí,
že v Sukoradech je sedm usedlostí osedlých a tři usedlosti opuštěné nebo pusté. Soupis poddaných
z roku 1651 sděluje, že všichni obyvatelé Sukorad jsou nekatolíci, ale u všech byl předpoklad
že přejdou na víru katolickou. Za časů první tak zvané vizitace, to je soupisu v roce 1717, bylo
v seznamech zaneseno 20 usedlostí. Stejný počet je uveden i v Tereziánském katastru. Během
dalších sto let vzrostl počet osedlých domů na 40.
Farností, školou a hřbitovem spadaly Sukorady pod Lískovice. Teprve v roce 1879 byla v Sukoradech
postavena škola a v roce 1906 hřbitov. Místní hasičský sbor založen v roce 1913. [Hřbitov a socha
Svaté Trojice] Hospodářsko-čtenářský spolek Přemysl byl založen roku 1901. Ochotnické divadlo
se v obci hrálo od konce 19. století do roku 1946. Z kulturních památek je možné jmenovat barokní
sochu Jana Nepomuckého, sochu Svaté trojice a pomník padlým v 1. světové válce.
Při sčítání v roce 1921 bylo v Sukoradech 77 domů a 344 obyvatel a v osadě Kouty 11 domů
a 46 obyvatel.
V roce 1923 provedena elektrifikace obce a 1930 do obce zaveden telefon. V roce 1940 v obci
zřízena kanalizace, vydlážděna hlavní silnice a zbudována silnice spojující Sukorady a Lískovice.
V roce 2011 dobudován vodovod.

3. SOUČASNOST OBCE
3.1.

POLOHA OBCE
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Obec Sukorady se nachází v okrese Jičín v Královéhradeckém kraji. Rozkládá se v zalesněném pásu
Podchlumí v širším regionu Podkrkonoší. Leží v nadmořské výšce 268m.n.m a je zde prameniště
Králického potoka.
Skládá se ze dvou částí – Sukorady a Kouty.
Zeměpisná poloha: 50.3262072N, 15.5832558E
Rozloha: 554 ha

3.2.

INFRASTRUKTURA

Obcí prochází silnice II. třídy č. 326, 280 a silnice III. třídy č. 28048. V obci podél silnice
č.II/326 probíhá obnova krytu obecních chodníků. Místní obecní komunikace jsou zpevněné a
udržované, ale výhledově je třeba počítat s jejich obnovou.
V obci je vybudován vodovodní řád, dnes v majetku KHP a.s.
Obecní kanalizace je smíšená bez čističky odpadních vod s vyústěním do Králického potoka
Obec provozuje hřbitov

3.3.

CESTOVNÍ RUCH

Obec Sukorady je rozložena v klidné krajině bohaté na lesy. V katastru obce je několik drobných
pískovcových památníků místního významu.
Okolí obce nabízí možnosti turistického vyžití a cyklistiky. Z obce vede cyklistická trasa příjemným
přírodním prostředím lesů a rybníků. V blízkém okolí do 10km se nacházejí 2 autokempy a golfové
hřiště. V okruhu 20 km se nachází zámek Hrádek u Nechanic, Kuks, Karlova Koruna, hrad Pecka a
muzea v Hořicích, Jičíně nebo Chlumu. Přímo v obci jsou možnosti kulturního a sportovního vyžití
omezené a je třeba je zlepšit.

3.4.

DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY

Sukorady se nacházejí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hořice. Počet obyvatel
vrostl za posledních 10 let z 200 (rok 2004) na 220 (rok 2013) . K 1.1.2013 bylo v obci evidováno 220
obyvatel, z toho 116 mužů, 104 žen. Průměrný věk celkem 43,9 roku, muži 42,3 a ženy 45,5 roku.
Mírně (o 1rok) vzrostl průměrný věk obyvatel. Je třeba tento vývoj zohlednit a podpořit mladé
rodiny s dětmi, aby byly motivovány zůstávat v obci.

4. TVORBA ROZVOJOVÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU
Rozvojový strategický plán rozvoje obce Sukorady (dále jen RSP) je prioritně vytvořen jako
střednědobý rozvojový dokument, který formuluje rozvojové aktivity a strategické cíle obce
Sukorady zejména pro období let 2014-2018. Základní rámec dokumentu je však formulován
dlouhodobě cca do roku 2022.
Důvodem je zohlednění dlouhodobé koncepce obce Sukorady při respektování aktuálních
střednědobých potřeb a rozvojových tendencí v kratším, předvídatelném období.
Strategické plánování přináší systematický, dlouhodobý a komplexní přístup založený na shodě
místních představitelů a občanů, vycházející ze sdílené představy o společné budoucnosti, který
optimalizuje využití lidských a finančních zdrojů dlouhodobým sledováním předem vytýčeného cíle.
Spolupracují na něm všichni představitelé obce i další subjekty, významné v rámci obce.
Dochází tak k nalezení široké shody na dalším vývoji obce. Odhaluje slabiny i přednosti
obce, stanovuje směr dalšího vývoje, zaměřuje aktivity obce na řešení hlavních problémů a
určuje priority pro stanovený časový úsek.
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Strategický plán je významný nejen pro zvýšení šancí a možností pro získání dotací, ale
stává se postupně nezbytností při stanovení jakýchkoliv cílů města a konkrétních
rozvojových projektů. Umožňuje lépe plánovat a hospodařit s finančními prostředky včetně
usnadnění přístupu k čerpání prostředků z EU a státního rozpočtu.
Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument, jenž vychází ze současného stavu
veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a
ekologického charakteru na území obce Sukorady.

5. ROZVOJ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE
5.1

Samospráva obce

Obecní úřad má sídlo v budově č.p. 70.
Obec má starostu a jednoho místostarostu. Zastupitelstvo obce pro volební období 2014 – 2018 má 7
členů a zřídilo finanční výbor o 3 členech a kontrolní výbor o 3 členech. Každý měsíc se schází na
jednáních zastupitelstva, kde řeší a plánuje další rozvoj obce.

Platné vyhlášky a nařízení obce
S_1_2002 Knihovní řád

6.6.2002

S_1_2003 Řád veřejného pohřebiště

1.09.2003

OZV_1_2005 o místním poplatku ze psů

8.12.2005

S_1_2006 Jednací řád zastupitelstva

26.10.2006

OZV_1_2011 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství 2.3.2011
OOP_1_2011 Územní plán Sukorady

1.9.2011

OZV_1_2012 Požární řad

1.4.2012

S_1_2014 Spisový a skartační řád

1.3.2014

OZV_1_2014 o místní poplatku za odpady

1.1.2015

5.2

Financování akcí

Obec každoročně disponuje rozpočtem ve výši cca 2,5 mil Kč. Příjmy obce jsou složeny z
kapitálových, běžných a daňových položek. Podstatnou část obecního příjmu tvoří dotace.
Strategické investice na podporu rozvoje obce jsou plánovány na dobu 4 let s výhledem na dobu 6
let. Předpokladem je částečné financování z rozpočtu obce a částečné za pomoci dotací.

5.4.

Uskutečněné akce z dotačních titulů na podporu rozvoje obce

Rok

Poskytovatel

Účel dotace

Dotace

2014
2013
2012
2010
2010
2010

Min.kultury (VISK3)
Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj
Státní zemědělský IF
Min.zemědělství

Knihovna Sukorady
Sbor dobrovolných hasičů
Chodníky – obnova
Vodovod Sukorady
Chodníky – obnova
Vodovod Sukorady

16.000,-Kč
53.000,-Kč
305.000,-Kč
1.579.000,-Kč
310.000,-Kč
11.054.000,-Kč

_________________________________________________________________________________________________________
Strana 5 (celkem 14)

Rozvojový strategický dokument obce Sukorady

6. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE NA PODPRORU RSP
6.1 Kultura a volný čas
Obec pořádá celoročně kulturní, společenské a sportovní akce k podpoře realizace
Rozvojového strategického plánu:
-

Ples Sboru dobrovolných hasičů

Akce konaná ve spolupráci se sousední obcí Bašnice pod záštitou SDH Sukorady

-

Sukoradský masopust

společenská akce spojená se zabíjačkou za účasti celé obce
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-

Pálení čarodějnic

vítání jara, průvod čarodějnic z vesnice ukončený veselicí na hřišti

-

Den žen

Setkání nejstarší generace – důchodkyň s nejmladšími z obce
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-

Dětský den

Na konci školního roku tradiční akce Sboru dobrovolných hasičů pro sukoradské děti.

-

Fotbalový turnaj

Obec každoročně zaštiťuje pořádání turnaje sukoradského družstva malé kopané

-

Sukoradské sejkory

Podzimní bramborová akce z příspěvků zemědělců Sukorad pod heslem „Dyž sou velký bandory,
tak se pečou sejkory“.
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-

Adventní zastavení a rozsvěcení stromu

První adventní neděli rozsvěcí obec Vánoční strom a následně při společném posezení knihovník
s kronikářem a dětmi představí své pásmo z minulosti obce a zavzpomíná se na sousedy, kteří již
nejsou mezi námi.
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6.

SWOT analýza obce Sukorady

Silné stránky :
-

Obec v atraktivní přírodní krajině
Blízkost turisticky atraktivních míst
Vybudované inženýrské sítě
Spádově dosažitelná Základní a mateřská škola
Připojení k internetu
Zkušenosti s realizací projektů a veřejnými zakázkami
Aktivita občanů a Sboru dobrovolných hasičů
Obchod, restaurace

Slabé stránky:
-

Chybějící zázemí pro volnočasové aktivity mládeže a dětí – sport a hraní
Vysoká tranzitní doprava přes obec
Chybějící pozemky pro bytovou výstavbu
Špatný stav některých místních komunikací a chodníků
Chybějící technické zázemí obce a Sboru dobrovolných hasičů
Rozdrobené pozemky v části Kouty
Nedostatečný rozsah volných obecních pozemků pro záměry obce
Možnost zaměstnání jen mimo obec

Příležitosti :









Rekonstrukce místních komunikací
Opravy chodníků a místních komunikací
Výstavba sportovního a dětského hřiště
Podpora Sboru dobrovolných hasičů
Využívání dotačních titulů
Výstavba rodinných domů
Využití potenciálu obyvatel obce
Využití nemovitostí v majetku obce

Hrozby :
 Stárnutí obyvatelstva
 Nezískání dostatku grantových prostředků a z toho důvodu neuskutečnění
plánovaných akcí
 Nadměrné zatížení dopravou
 Rezignace mladých obyvatel na rozvoj obce povede ke snižování počtu obyvatel
 Chátrání nevyužívaných nemovitostí
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7.

Strategické investice, prioritní cíle, vize
7.1 Strategické investice obce

Akce
Dětské hřiště
Hasičská klubovna _ inženýrské sítě
Hřbitov předláždění cesty
Setkání rodáků 2015
Věra Ferbasová památník
Znaky obce
Zcelení pozemků Kouty
Oprava památníku 1. sv. války
Chodníky oprava
Parcely pro výstavbu RD - sítě, komunikace
Sportovní hřiště multifunkční
2. výkup hřiště
Zázemí _technický dvůr_garáž_dílna
Hasičská zbrojnice - rekonstrukce
Komunální technika - traktor, víceúčelový
Úprava osvětlení – úsporné diody
Cyklostezka do Dobré Vody
OÚ fasáda zateplení
Výkup pozemků - místní komunikace

Zahájení Ukončení
2014
2015
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2015
2017
2014
2018
2016
2018
2019
2019
2015
2020
2018
2020
2017
2020
2018
2020
2020
2020
2020

Rozpočet
450 000
50 000
30 000
100 000
100 000
20 000
20 000
50 000
530 000
1 500 000
2 000 000
900 000
1 500 000
250 000
150 000
400 000
5 000 000
1 200 000
1 000 000

Kč vč. DPH
Vlastní
prostředky
210 000
50 000
30 000
100 000
100 000
20 000
20 000
50 000
300 000
800 000
800 000
900 000
800 000
120 000

Dotace
240 000
0
0
0
0
0
0
0
230 000
700 000
1 200 000
0
700 000
130 000
150 000
400 000
5 000 000
1 200 000
1 000 000

7.2 Prioritní cíle
Prioritní oblast 1: Zlepšení stavu infrastruktury
1.1.

Rekonstrukce a výstavba místních komunikací chodníků

Vzhledem ke konfiguraci zástavby má obec chodníkovou síť podél hlavní komunikace silnice II. třídy
č. 326. Rozvojovou strategií je dokončit obnovu krytu stávajících chodníků podél této komunikace a
pokračovat obnovou a výstavbou nových v okolních klidových zónách. Uvažovaná částka z vlastních
zdrojů 100.000,- Kč/rok.
1.2.

Zlepšení vodohospodářské infrastruktury

V souvislosti s plánovanou výstavbou volno-časového centra „Hřiště“ realizovat připojení tohoto
prostoru – pozemku p. č. 72/5 v katastru Sukorady na inženýrské sítě – vodovod a kanalizaci.
Investice ve výši 50.000,- Kč z vlastních zdrojů.
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Dále připojit na inženýrské sítě prostor bývalého území zemědělského družstva, jako prostoru
zamýšleného pro bytovou výstavbu. Celkovou předpokládanou částku ve výši 500.000,-Kč zajistit
z vlastních zdrojů z 50%. Dalším uvažovaným zdrojem financí je prodej stavebních pozemků.

1.3

Propojení směr Dobrá Voda – Hořice cyklostezkou

Výhledovým strategickým záměrem je ve spojení s okolními obcemi Bašnice, Lískovice a Dobrá Voda
dosáhnout propojení ve směru do Hořic sportovně – dopravní komunikací, cyklostezkou. Cílem je
zvýšit bezpečnost skupin nemotorizovaných dětí i dospělých občanů při jejich dopravě do
zaměstnání, za sportem či školou. Podíl naší obce je odhadován na 5 ml Kč a bez vhodné dotace
není realizovatelný.

Prioritní oblast 2: Volný čas, kultura, sport, kvalita života
2.1. Ochrana kulturních památek
Údržba drobných sakrálních staveb a hřbitova. Předláždění hřbitovní cesty, oprava památníku
padlých z 1. světové války, přemístění křížku u hlavní silnice na obecní pozemek.
Předpokládaný rozpočet: 30.000,- Kč/1rok (hrazeno z vlastních zdrojů)
2.2

Vytvoření klidové zóny volno-časových aktivit „Hřiště“

Vybudování odpovídající sportovní infrastruktury a zázemí hřiště v prostoru klidové zóny „Hřiště“
v podobě multifunkčního sportovního sportoviště. Okolní fitness prvky, posilování a in-linové dráhy
v centrální části obce jako centrum odpočinku a místa setkávání občanů obce napříč generacemi
doplní současnou stavbu klubovny dobrovolných hasičů.
Na předpokládaný rozpočet 2 mil.Kč bude uvolněno z obecního rozpočtu 800tis Kč, zbývající částka
je uvažovaná z vhodného dotačního titulu. Předpokladem realizace je aktivní spoluúčast občanů
obce.
2.3

Dětské hřiště

Jako součást klidové zóny volno-časových aktivit „Hřiště“ umožní dětem a mládeži trávit volný čas
aktivním pohybem v bezpečném prostoru s možným dohledem rodičů. Obě části - sportovní a
dětské hřiště jsou volně propojeny a mají mezi sebou logickou funkční vazbu společného prostoru
aktivit dospělých a dětí. Předpokladem realizace je aktivní účast dětí a jejich rodičů.
Předpokládaný rozpočet: 450.000,- Kč plánovaný rok realizace 2015 (zčásti hrazeno z vlastních
zdrojů – 260tis a zčásti z dotačního titulu)
2.4
-

Podpora činnosti Sboru dobrovolných hasičů částkou 50.000,-Kč/rok na práci s dětmi formou
obecního rozpočtu.
Podpora sportovních družstev malého fotbalu, nohejbalu aj. formou příspěvků na jejich
činnost na základě individuálních žádostí do výše 10.000,-Kč/rok.
Podpora aktivit volného času dětí a mládeže individuálním schválením žádostí o příspěvek do
výše 10.000,-Kč/rok
2.5

-

Podpora aktivit volného času dětí a mládeže

Podpora zapojení občanů do pravidelné sportovní činnosti

Podpora stávajících akcí občanů – Moravské chodníčky, vodácké výlety, poznávací výlety,
cyklistické výlety aj. formou individuálního schválení žádosti o příspěvek do výše 10.000,Kč/rok
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-

Vybudování fitness centra, sportovního hřiště a in-linové dráhy v rámci volnočasové zóny
„Hřiště“
Podpora Sboru dobrovolných hasičů v jejich sportovní činnosti částkou 50.000,-Kč/rok
formou obecního rozpočtu.

Prioritní oblast 3: Rozvoj obce
3.1

Podpora bytové výstavby v obci

S cílem nezvyšovat průměrný věk obyvatel obce zajistit ve vhodné lokalitě v obci stavební
připravenost pro individuální bytovou výstavbu pro mladé rodiny s motivační cenou pozemků.
Předpokládaná lokalita : obecní pozemky na území bývalého zemědělského družstva. Předpokládaný
rozpočet 1,5 ml bude pokryt částkou 800 tis. z vlastních zdrojů, zbytek formou krátkodobého
úvěrování se splacením úvěru z prodeje těchto pozemků.

3.2

Vybudování technického zázemí obce a SDH Sukorady

S cílem zabezpečit vhodné prostory pro dlouhodobé umístění komunální a požární techniky
vybudovat zázemí v prostoru za obecním úřadem a soustředit tyto aktivity z okolních objektů a
pronajímaných prostor v družstvu. Předpokladem je zde aktivní spoluúčast příslušníků sboru
dobrovolných hasičů již od fáze projektování. Předpokládané náklady 1,5ml jsou pokryty částkou
800 tis. z rozpočtu obce a 700 tis z vhodného dotačního titulu.

3.3 Výkup pozemků
Pro další rozvojové aktivity je nutným předpokladem vlastnictví vhodných pozemků. Získání dotací
z rozpočtu kraje či státu je vázáno na tuto podmínku. Je tedy v příštím období nutný výkup a to
formou financí z rozpočtu obce popř. úvěrováním. V RSP je uvažováno s dokončením výkupu
pozemků v oblasti volnočasových aktivit „Hřiště“ v částce 900.000,-Kč. Dále ve strategickém
výhledu do roku 2020 s výkupem místních komunikací do majetku obce v hodnotě.

7.3

VIZE

Rozvojový strategický dokument obce na období let 2012 -2020 je prvním podobným dokumentem
v historii obce Sukorady. Jeho cílem je stanovit strategii a priority v plánování a hospodaření obce
v delším časovém horizontu než jedno volební období. Vizí tohoto dokumentu je zachovat obec
Sukorady jako místo k spokojenému, úspěšnému a zdravému životu jejich občanů při minimálně
udržované demografické úrovně dneška.
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Obec Sukorady
Sukorady 70
508 01 Hořice
IČO: 00578592
tel: +420 493 699 216
email: sukorady@gmail.com
www.sukorady.org
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