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1. ÚVOD 

 

Strategický plán rozvoje obce Kosov je strategickým rozvojovým dokumentem obce, který 

představuje plán rozvoje obce od roku 2020 do roku 2030. Prostřednictvím tohoto dokumentu obec 

plánuje realizaci svých budoucích aktivit v oblasti rozvoje. Dokument je podkladem pro činnost 

zastupitelstva obce Kosov v souladu se zásadami regionální politiky Olomouckého kraje, Strategie 

místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví, strategie Mikroregionu Zábřežsko, a dále také jako 

dokument pro konkrétní rozvojové aktivity a projekty, které se v obci připravují. Strategický 

dokument představuje společně s územními plány a s rozpočtovými výhledy základní koncepční 

dokument obce Kosov.  

Plán rozvoje je dokumentem, jehož účelem je 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 ostatních subjektů, 

kteří plánují jakoukoliv činnost v zájmovém území obce. 

Dokument definuje potřeby, rozvojové varianty obce, vize, plány a možnosti financování těchto plánů 

a aktivit v dalším období čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů. V další části 

dokumentu jsou pak navrženy prioritní oblasti rozvoje s ohledem na splnění globálního cíle tohoto 

plánu. 

Primárním cílem strategického rozvojového plánu obce Kosov je zaměřit se na zlepšení kvality života 

občanů na venkově a dále také na podporu aktivity spolků v obci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Základní identifikace obce 

 

2.1. Historie obce 

Kosov se připomíná prvně v zemských deskách roku 1360 u hradu Hoštejna, s nímž připadl v  

15. století k panství Zábřeh. Osudy jeho obyvatel byly spojeny s pány hradu hoštejnského. Za 

třicetileté války část vsi zpustla, podle lánového rejstříku tu bylo 17 usedlých. V roce 1834 žilo ve vsi 

již 497 obyvatel v 72 domech. Od roku 1849 se zde vystřídalo 15 starostů (předsedů), od roku 1936 

sedm kronikářů. 

Obecnou školu jsme měli již před rokem 1810. Zdejší kaple Jana Nepomuckého byla postavena v 

letech 1868-1871, výstavba silnice probíhala v letech 1880-1888. Po roce 1848 připadl Kosov k 

politickému i soudnímu okresu Zábřeh. Vzhledem k málo úrodné půdě hledala část obyvatel obživu v 

přádelnictví a tkalcovství, v domácké výrobě dřevěného nářadí a v lesnictví. V roce 1900 byl založen 

požární sbor, v roce 1902 zde vznikla družstevní mlékárna, která zanikla až za druhé světové války. 

 V roce 1910 byl vybudován místní hřbitov. Letopočet 1926 je spojen s elektrifikací obce. V roce 1936 

byla založena obecní kronika, přestože její vedení ukládal jeden z prvních zákonů republiky ihned po 

válce. Téhož roku byl postaven pomník padlým umístěný pod hřbitovem - do vsi byl přemístěn v roce 

1967. Za rychtou, na místě starého dřevěného kříže, byl postaven kříž kamenný, jenž stojí nyní pod 

hřbitovem. Před rokem 1938 měli v obci největší vliv lidovci a agrárníci. 

Po roce 1945 nalézalo stále více zdejších obyvatel zaměstnání mimo své bydliště. Po roce 1948 bylo 

na sále u Sojáků zřízeno kino, které promítalo 2krát týdně až do roku 1973. V roce 1949 byla zřízena 

obecní prádelna, byl zaveden obecní rozhlas, čímž skončila funkce bubeníka. V roce 1951 byla obec 

poprvé ve své historii napojena na autobusové spojení linkou Křižanov-Zábřeh. JZD bylo založeno  

24. 9. 1957, o pět let později se spojilo s družstvem v Hoštejně a za dalších šest let i s JZD v Hněvkově. 

V letech 1962-1968 probíhala výstavba zemědělského družstevního areálu v Kosově. Nakonec byl 

tento celek v roce 1972 připojen k zemědělskému družstvu v Zábřeze, nyní Agrodružstvo Zábřeh.  

 

Generální oprava školní budovy probíhala v letech 1955-1967. Ze žhavého útulku vznikla 1. 9. 1962 

mateřská škola (tehdy v č. 2), která se v roce 1977 přestěhovala do školní budovy. Roku 1961 byla 

dosud prašná silnice vyasfaltována, obalovaným povrchem přes obec vyspravena až v roce 1990. 

Roku 1965 byla z obchodu na mlékárně zřízena samoobsluha, proběhla demolice neobydlených 

domků, čímž dostala náves v obci zcela novou tvář. V roce 1975 byla odklizena Sojákova hospoda, 

vznikl prostor pro novou náves, na níž byla zbudována autobusová zastávka pro oba směry. 

Největším problémem byla v Kosově vždy voda, která se v letních měsících dovážela z potoka v 

Mladkově v lejtách. Výstavba vodovodu trvala od roku 1968 do roku 1971. Prameniště byla dvě - na 

louce při cestě do Dvořisk s pracným čerpáním vody do vodojemu. V roce 1989 bylo uvedeno do 

provozu prameniště ve Dvořiskách. Každým rokem probíhá rekonstrukce různých částí vodovodního 

řádu. Roku 1975 započala v akci Z výstavba kulturního domu, nedokončenou stavbu pak v roce 1977 

obec prodala Uničovským strojírnám, které, jako nový majitel, stavbu dokončily v roce 1983. 

Veřejnosti bylo zajištěno používání zařízení pro potřeby obce. Dětský pionýrský tábor, který zde 

majitelé postavili, byl otevřen v roce 1984. V 90. letech Uničovské strojírny kulturní dům č. p. 55 

v obci Kosov prodávají soukromé osobě. 



V obci byla zřízena škola. Ve škole bylo 1. 9. 1976 zastaveno vyučování, škola byla zrušena a znovu 

otevřena 1. 9. 1992 se šesti žáčky. Nejdéle, 25 let, zde ve funkci řídícího učitele působil pan Emil 

Jarmar z Hněvkova. Základní škola byla zrušena pro malý počet žáků a v současné době je funkční 

pouze mateřská škola, a to s počtem 13 dětí.  V roce 1976 začala dojíždět pojízdná pošta. K zajímavé 

výstavbě v obci došlo zřízením zahrádkářských osad v letech 1974 -1978 na Miroslávku, za Dolním 

koncem k Hněvkovu. Je zde na 115 zahradních chatek, které jsou stále využívány. V roce 1983 

proběhlo první setkání rodáků v historii obce. V roce 1990 byl v obci jeden obchod a hostinec. 

 

V současné době obchod funguje jen v sobotu a hostinec je uzavřený, nyní je využíván ke komerčním 

účelům.  Koncem 19. století Kosov navštívila několikrát v létě spisovatelka Růžena Svobodová, která 

popsala své dojmy z našeho kraje v knize "V odlehlé dědině", prvně vydané v roce 1897. V roce 2014 

byla odhalena na Rychtě č. p. 1 pamětní deska spisovatelky Růženy Svobodové za přispění obecního 

úřadu a rodiny Steidlových. V obci se dále nachází Kaple Sv. Jana Nepomuckého.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Základní údaje obce Kosov 

 

Kontaktní informace obce : 

Název Obec Kosov 

Adresa Kosov 84, 789 01 Zábřeh 

IČO 00302813 

Bankovní spojení 10021841/0100 KB ZÁBŘEH 

Podatelna elektronické pošty ou.kosov@tiscali.cz 

ID schránka efcbhf7 

Statutární zástupce Petr Bureš, telefon 724 861 093 

Místostarosta Eva Pěničková, telefon 736 664 529 

Kancelář OÚ/ účetní Bc. Krejčí Ilona, 583 443 186, 724 861 092 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Tomáš Pavelka, telefon 739 244 974 

MŠ Kosov Ludmila Nevtipová, telefon 583 443 130 

 

Obec Kosov vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 

Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních 

vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je právnickou 

osobou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění 

veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za 

podmínek stanovených zákony (viz hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a 

organizační řád obecního úřadu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Geografické vymezení obce Kosov 

Obec Kosov patří územně do okresu Šumperk a náleží k Olomouckému kraji. Příslušnou obcí s 

rozšířenou působností je město Zábřeh. Z turistického hlediska patří rovněž do horské oblasti 

Jeseníků. Nachází se západním směrem od města Zábřeha v jihozápadní části přírodního parku 

Březná, obcí prochází silnice vedoucí ze Zábřeha do Lanškrouna či Moravské Třebové a rovněž trasa 

červené turistické značky. Katastr obce o rozloze 547 ha se rozkládá v půvabné horské krajině v 

nadmořské výšce 404 metrů v kopcích Zábřežské vrchoviny, jeho okraje pak tvoří většinou malebné 

lesy. Orná půda zabírá 22 % katastrální výměry, asi jedna třetina je porostlá lesem, značnou část 

zaujímají trvalé travní porosty. Poloha obce: zeměpisná šířka - 49° 52’ 53’’, zeměpisná délka - 16° 48’ 

24’.  

Obec Kosov je součástí Mikroregionu Zábřežsko, MAS Horní Pomoraví a spolku SMSČR. Spolky mají za 

cíl, kromě lokální spolupráce obcí, propojení sítí mikroregionů nejen v ČR, ale i v Evropě, a to díky 

různým formám propagace a spolupráce s partnerskými organizacemi. Zajišťují bezplatné semináře a 

prezentují se na společenských kulturních akcích svými řemeslnými, uměleckými a sportovními 

aktivitami. 

Obecná charakteristika 
   

31. 12. 2018 
Typ obce Obec 
Obec s rozšířenou působností Zábřeh 
Pověřený obecní úřad Zábřeh 
Pracoviště finančního úřadu Zábřeh 
Katastrální pracoviště Šumperk 
Matriční úřad Zábřeh 
Katastrální plocha (ha) 546,82 
Počet katastrů 1 
Počet částí obce 1 
Nadmořská výška (m nad mořem) 404 
První písemná zpráva (rok) 1360 
(https://vdb.czso.cz/) 

Druhy pozemků (ha) 
   

31. 12. 2017 31. 12. 2018 
Celková výměra 546,82 546,82 
Zemědělská půda 298,79 300,40 
Orná půda 121,81 121,81 
Chmelnice - - 
Vinice - - 
Zahrada 12,27 12,26 
Ovocný sad 0,38 0,38 
Trvalý travní porost 164,33 165,95 
Nezemědělská půda 248,03 246,42 
Lesní pozemek 210,94 210,94 



Druhy pozemků (ha) 
   

Vodní plocha 1,36 1,36 
Zastavěná plocha a nádvoří 5,18 5,20 
Ostatní plocha 30,55 28,92 
(https://vdb.czso.cz) 

 

2.4. Demografická struktura 

Počet obyvatel během 60. a 70. let klesal z důvodu stěhování se do střediskových obcí za prací. K  

31. 12. 2018 se počet obyvatel pohyboval okolo 316 občanů. V současné době narůstá poptávka po 

stavebních parcelách, což je zapříčiněno lepší cenovou nabídkou pozemků. S nabídkou zaměstnání v 

okrajových lokalitách je situace problematičtější, nejčastěji se dojíždí do Šumperka, Mohelnice a 

Zábřeha. 

 

Stav obyvatel 
 

Období: 31. 12. 2018 
  

Celkem Muži Ženy 
Počet obyvatel 316 161 155 
z toho ve věku (let) 0-14 53 35 18 

15-64 222 109 113 
65 a více 41 17 24 

Průměrný věk (let) 39,2 36,9 41,5 
(https://vdb.czso.cz) 

Pohyb obyvatel 
 

Období: 2018 
  

Celkem Muži Ženy 
Živě narození 2 1 1 
Zemřelí 1 . . 
Přirozený přírůstek 1 . . 
Přistěhovalí 7 2 5 
Vystěhovalí 10 4 6 
Přírůstek stěhováním -3 -2 -1 
Celkový přírůstek -2 . . 
Sňatky 2 . . 
Rozvody - . . 
(https://vdb.czso.cz) 

 

 

 



2.5.  Kultura v obci 

Na kulturních akcí obce se podílejí Mateřská škola Kosov, SDH Kosov, Myslivecký spolek Kosov - 

Pivonín, Obecní úřad Kosov, kosovská rychta v majetku rodiny Steidlových, dobrovolníci z obce. 

Zázemí pro konání kulturních akcí bývá na místním hřišti, v kosovské rychtě, v kapli Sv. Jana 

Nepomuckého, na myslivně, v bývalém pohostinství V Zatáčce a v mateřské školce. Konají se zde 

oslavy Dne matek, MDD, ukončení prázdnin, myslivecká přátelská posezení, adventní koncerty 

s punčem, otvírání jesliček, cvičení pro ženy a vítání občánků. SDH Kosov v únoru pořádá hasičský 

ples v kulturním domě v sousední obci Hoštejně, jelikož kulturní dům nevlastníme, je majetkem 

soukromé osoby.  

Místní knihovna v Kosově byla v roce 2018 zastupitelstvem zrušena pro malý počet zájemců, 

občanům slouží Městská knihovna v Zábřeze. Zástupci obce navštěvují každoročně místní seniory při 

dosažení jejich životního jubilea.  

V katastru obce Kosov jsou kulturní památky: 

Rychta - č.p.1 - rozsáhlá architektura s neporušenou dispozicí, klenutými chlévy a fasádou z roku 

1834. V soukromém majetku Martina Steidla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chalupnická usedlost - č.p.80 - roubená lidová architektura z počátku 19. století. V majetku rodiny 

Blažkovy z Mohelnice. 

 

 

 

 

 

 



Pomník obětem světových válek, kaple sv. Jana Nepomuckého postavená v letech 1868-

1871. V majetku obecního úřadu.  

 

 

 

 

 

 

 

Kaplička v Kosově prohlášena za kulturní památku 

 

                                                                         Mateřská škola v Kosově 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Místní hřiště v Kosově 

 

 

místní hřiště v Kosově 

   



3. Infrastruktura v obci 

 

3.1. Dopravní infrastruktura v obci 

Obcí prochází silnice II. třídy- II/315. V katastru území obce jsou umístěny 2 obecní zastávky. Roku 

1961 byla doposud prašná silnice vyasfaltována. Obalovaným povrchem byla provedena přes obec až 

v roce 1990. Dále se v obci nacházejí místní komunikace a taktéž částečně chodníky podél části hlavní 

komunikace. Dopravní dostupnost je poměrně dobrá, omezená je pouze v zimních měsících 

vzhledem ke členitosti terénu.  

3.2. Technická infrastruktura 

V obci Kosov není zaveden plyn, proto jsou rodinné domy vytápěny kotly na tuhá paliva, elektřinou, 

tepelnými čerpadly, nebo automatickými kotly. Některá z nich byla získaná z dostupných dotací státu. 

Rodinné domy i rekreační objekty jsou zásobovány místním vodovodním řádem vybudovaným v roce 

1971. Obec nemá čističku odpadních vod. Místní objekty využívají pouze odpadní jímky nebo vlastní 

čističky odpadních vod. Do současné doby byla provedena výměna části vodovodního řádu a  

modernizace jednoho ze dvou z vodojemů společně se zabudováním monitoringu spotřeby vody. 

3.3. Sociální infrastruktura 

V obci je dostupná mateřská škola. Základní škola byla pro malý počet dětí uzavřena, žáci dojíždějí 

převážně do základních škol v Zábřehu nebo v Hoštejně.  

Pro kulturní a volnočasové aktivity v obci slouží fotbalové hřiště v okrajové části obce, místnost pod 

obecním úřadem (v současné době pronajata mysliveckému sdružení) a prostory bývalé hospody. 

Obec Kosov nedisponuje vlastním kulturním domem. Kulturní akce pro občany jsou pořádány i v Kapli 

Sv. Jana Nepomuckého. V obci Kosov nejsou dostupné zdravotnické služby, občané využívají ordinace 

lékařů v Zábřeze, či v dalších městech. Starším občanům vypomáhá Charita Zábřeh za příspěvku OÚ 

Kosov. Provoz obchodu je pouze v sobotu dopoledne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Bydlení  

 

       4.1. Domovní fond 

Původní vesnická architektura byla postupně nahrazena převážně dvougeneračními domy, 

postavenými do roku 1980. Podle zpracovaného územního plánu z roku 2006 nedisponuje obecními 

pozemky vyčleněnými pro stavby rodinných domů. Pro výstavbu nových rodinných domů jsou 

k dispozici pozemky soukromých osob, díky nimž se od roku 2012 postavilo 8 rodinných domů. K 1. 1. 

2020 je evidováno 123 domů, z toho neobydlených je 22.  

       4.2. Bytový fond 

Obecní úřad Kosov je majitelem pouze jediného obecního bytu. 

       4.3. Rekreační bydlení  

 V obci je evidováno 115 chatových objektů občanů z okolních měst, kteří si v 80. letech odkoupili od 

obce menší parcely na svažitém pozemku „Miroslávek“. Tyto chaty v zahrádkářské kolonii jsou pěkně 

udržovány a život místních občanů nijak neomezují, někteří zde bydlí i celoročně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Zaměstnanost a nezaměstnanost 

V obci nabízí pracovní místa obecní úřad, mateřská škola, dále zde má svoji pobočku společnost na 

zpracování dřeva DIMPEX s.r.o., ČTW - čistící technika spol. s.r.o. , Agrodružstvo Zábřeh.  

Většina obyvatel obce musí dojíždět za prací do okolních měst a obcí. Ke dni 31. 1. 2020 je 

zaznamenáno na Úřadu práce Zábřeh 12 nezaměstnaných občanů Kosova. 

V obci se nacházejí i podnikatelské subjekty, které přispívají ke zkvalitňování života a rozvoje v obci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Obecní samospráva 

Obecní zastupitelstvo se skládá ze 7 členů. Zastupitelstvo pro výkon svých efektivních činností zřídilo 

v souladu se zákonem o obcích poradní a kontrolní útvary: výbor kontrolní a finanční. Zaměstnanci 

OÚ Kosov jsou hlavní účetní OÚ a od 1. 1. 2020 jeden zaměstnanec pro údržbu obce. Na období 

sezónních prací žádá obec Úřad práce o poskytnutí zaměstnanců pro výkon veřejně prospěšných 

prací v obci.  Obecní úřad Kosov je zřizovatelem mateřské školy. Obecní zastupitelstvo podporuje 

rozvoj v obci zachováním mateřské školy, funkci spolku SDH Kosov, Mysliveckého spolku  

Kosov - Pivonín.  
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7. Hospodaření obce 

Rozpočet obce schválený pro rok 2020 se pohybuje okolo 5 milionů Kč bez dotací.  

 

8. SWOT analýza 

Obec má: 

A) silné stránky 

• zajímavá historie 

• krásné přírodní prostředí 

• sdružení zájmových skupin 

• oblíbená chatová oblast 

• zlepšování se v třídění odpadů  

B) slabé stránky 

• malá šíře poskytovaných služeb 

• obec nedisponuje kulturním domem a pohostinstvím 

• v letních měsících nedostatek vody 

• dopravní dostupnost 

• nedostatek stavebních parcel  

C) příležitosti 

• zlepšení dopravní dostupnosti 

• zlepšení šíře a kvality poskytovaných služeb 

• vylepšení sportovního a kulturního zázemí 

• zlepšení mezilidských vztahů 

• nový územní plán 

• otevření obchodu potravin 

D) hrozby 

• zastaralý vodovodní řád 

• uzavření prodeje potravin 

Swot analýza patří mezi základní metodu strategické analýzy. Z této analýzy jednoznačně vyplývá, že 

obec má stejný počet jak silných, tak i slabých stránek, což představuje pro obec příležitosti 

k udržování a ke zlepšování rozvoje obce. Aby silné stránky převažovaly nad slabými, bude obec 

vytvářet podmínky pro rozvoj obce a přispěje vlastní aktivitou k získání dotací z různých dotačních 

programů, které budou vyhlašovány v následujících obdobích.  

 

 



9. Rozvojové priority 

V rozvojových prioritách jsou uvedena opatření, která se budou realizovat v období 2020 - 2030. Ať 

už  v návaznosti na získání možných dotací z různých dotačních programů POV, MAS Horní Pomoraví, 

Mikroregionu Zábřežsko, MMR, ROP, MŽP, Olomouckého kraje, dotace na veřejně prospěšné práce 

z Úřadu práce nebo z vlastního rozpočtu obce. Dobře vytvořený strategický plán je významným 

dokumentem v procesu hospodárného využívání jak vlastních zdrojů, tak i v hledání finančních 

pobídek z veřejných prostředků (dotační tituly).  

9.1. Obnova a rozvoj 

Předpoklady a podmínky vývoje obce: 

 

A) aktiva 

- zdravé životní prostředí 

- zájmové spolky 

- podnikatelská činnost 

- vodní nádrž  

- klidná chatařská oblast 

- mateřská škola s dostatečnou kapacitou 

- obecní pozemky s možností  vybudování veřejně prospěšných zařízení 

B) pasiva 

- dopravní dostupnost 

- omezené služby občanům  

- málo pracovních příležitostí v místě 

- nedostatek stavebních parcel 

- nedostatek pitné vody v letních měsících 

Rok 2020  

1. Čerpání dotace z MMR: 

     - vybudování multifunkčního sportovního areálu, který zajistí využití volnočasových aktivit občanů 

      

2.  další realizace projektů dle možnosti rozpočtu a možných dotací 

   - SDH (nákup hasičského vozidla, oprava zbrojnice) 

   - výstavba chodníku a zastávky u Agrodružstva 

   - majetkoprávní vyrovnání za účelem vybudování opěrné zdi u rodinného domu    

   - výkup pozemků za účelem opravy chodníků ke hřbitovu  

   - výměna vodovodních ventilů a oprava vodovodního řádu  

   - zajištění nového zdroje pité vody 

   - oprava střechy na objektu obecního bytu a dílny, oprava místních komunikací 

   - oprava kuchyně v MŠ 

   - realizace přírodního hřiště na zahradě MŠ 

   - vyhotovení nového územního plánu 

   - pořízení objektu pro kulturní akce 



9.2. Lidské zdroje 

Lidskými zdroji obce se myslí priorita, která je zaměřena na kvalitní život na venkově a spokojenost 

občanů. Zahrnuje volnočasové aktivity a další způsoby zapojení se veřejnosti do dění v obci. Snahou 

obce je podporovat aktivity spolků v obci a připravovat zázemí pro volnočasové aktivity obyvatel 

obce, především pak pro děti a mládež. Finance vynaložené v této oblasti nejsou většinou ve velkém 

objemu, přesto jsou schopné přinést mnoho pozitivních výsledků, které mají vliv na příjemný život 

obci.  
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10. Závěr 

Obec Kosov patří k obcím Olomouckého kraje s rozpočtem pohybujícím se kolem 5 miliónů. Téměř 

celá částka rozpočtu je určena na provozní výdaje obce, údržbu stávajícího majetku, což nedává příliš 

velký prostor pro investice na zlepšování vzhledu obce a především života občanů. Je tedy třeba 

hledat cesty, které umožní financování projektů, které budou dále potřebné pro rozvoj obce, napřík-

lad využívat dotační tituly s malým podílem spolufinancování obce.  

Snahou obce je podpořit aktivity spolků v obci, podpořit vzdělávání předškolních dětí v místní mateřské 

škole, podpořit využívání volných obecních budov místním podnikatelům a získat nezaměstnané 

občany v sezónním období pro výkon veřejně prospěšných prací.  

Cílem sestavení strategického rozvojového plánu bylo shromáždění elementárních informací k dalšímu 

rozvoji obce s přihlédnutím k potřebám občanů, aby se obec mohla i nadále řadit mezi úspěšně 

rozvinuté obce. Mezi nejdůležitější priority obce patří zdravotně nezávadná pitná voda, dostupnost 

do okolních měst, zlepšení občanské vybavenosti, možnosti volnočasových aktivit, vzhled a údržba 

území obce, čisté, zdravé a udržitelné životní prostředí, podpora výstavby nových rodinných domů, v 

neposlední řadě pak rozšíření služeb našim občanům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategický plán rozvoje obce Kosova na období 2020 - 2030 byl schválen zastupitelstvem na 

veřejném zasedání č.10/2020 dne 13. 3. 2020.  

 


