KOSTELANY NAD MORAVOU
Datum: 7. 4. 2014
Počet obyvatel: 950
Starosta: Pavel Duda
Silné stránky:
 Kostelany nejsou průjezdná obec – kvalita bydlení
 snadná dostupnost do Starého Města a Uherského Hradiště
 obec podporuje rekonstrukci starých obytných domů, ne rozvoj satelitního bydlení
 postupná obnova kulturního domu
Slabé stránky:
 nedostatečné vybavení sportovními zařízeními
 chybí chodníky a kanalizace
Hrozby:
 nárůst sociálně nepřizpůsobivých občanů – málo nástrojů na prevenci, nedostatečná podpora
státu,
MAS – spolupráce:
 zpívání (+ Staré Město)
 sečení hrází (+ Vážany)
MAS – očekávání:
 čerpání dotací – obce budou blíž k místu rozdělování
 rozvoj kultury, sportovišť, podpora mládeže
Životní prostředí:
 odpady: monopol OTR; bioodpad – kompostéry nevyužité, obec neuživí kompostárnu;
nebezpečný odpad: svoz 4x ročně
Podnikatelé:
 hospoda
 stolaři
 vinaři (nemají vinice v obci, spíše koníček)
 zemědělství: ZD Nedakonice
Sociální oblast:
 v obci 3 problémové romské rodiny, obývající jeden dům
 sociální bydlení na ubytovně cca 6 x 2 osob (sociální zařízení a kuchyňka společné na chodbě)
 staří obyvatelé nejsou problém, DPS ve Starém Městě; možnost využít družinu pro rozvoz
obědů
Bydlení: blízkost Uherského Hradiště – zájem o výstavbu, převážně rekonstrukce stávajících RD
Obchod a služby:
 v postupné rekonstrukci, vč. hospoda v kulturním domě (pronajata soukromníkovi) a
ubytovna (ne turistická) tamtéž

Školství:
 MŠ + družina v obci (1-2 třídy), ZŠ ve Starém Městě – spokojenost – větší škola, větší
konkurence
Zdravotnictví:
doktor v obci, blízkost Uherského Hradiště
Kultura a sport:
 kulturní památka – most přes Moravu v obecním vlastnictví – potřeba opravit
 kulturní dům – využíván i pro soukromé akce, postupná rekonstrukce (Zelená úsporám)
 společenské akce: fašank, hody – čarodějnice, dětský den, Den matek, vánoční zpívání, sečení
hrází
Spolky:
 o.s. Lajbl
 rybáři
 SDH
 TJ Sokol - kopaná
Cestovní ruch:
 CR nemá pro obec velký přínos – blízkost Uherského Hradiště omezuje poptávku po službách
 cyklostezky: Staré Město – Kostelany – Nedakonice; most přes Moravu
 Baťův kanál: přístaviště na špatném místě, není kam umístit zázemí
Technická infrastruktura:
 kanalizace a ČOV obecní (kanalizace – potřeba rekonstrukce – cca 14 mil. Kč vč. chodníků)
 vodovod – nový obecní, provozuje SVaK
Plánování:
 územní plán: vyhovuje, 1 x za 4 roky aktualizace
 KPÚ: nemají, plánují pořídit; překážkou je nejistá poloha trasy R/55
 Strategický plán: MAS
Hospodaření obce: z celkové částky 8,5 mil Kč/rok cca 5,5 mil. připadá na provozní výdaje, zbytek na
investice a vytváření finanční rezervy

