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Cíle programu 
 

Strategický plán rozvoje obce je nejen nezbytným předpokladem pro racionální řízení a 

spravování obce, ale v současné době je také jedním ze základních předpokladů pro úspěšné 

ucházení se o finanční dotace a podpory na významnější investiční akce. 

Koncepce rozvoje obce Hulice je nutným předpokladem také pro územní plánování a pro 

aktivní zapojení obce do oblastních a regionálních integrovaných rozvojových plánů. 

 

Tento program má zajistit:  

a) Řádné hospodaření s majetkem obce a s jeho finančními zdroji.  

b) Účelné a promyšlené investování do projektů ke zkvalitnění života občanů. 

c) Návaznost rozvojových aktivit v logickém sledu na sebe se snahou minimalizovat 

nevhodné a nehospodárné zásahy do už zrealizovaných projektů. 

d) Zodpovědné zpracování územního plánu obce a případné zavedení potřebných 

regulativů. 

e) Sebevědomé zapojení se do mikroregionálních a regionálních aktivit, a to zejména 

v oblasti rozvoje turistické a dopravní infrastruktury v Hulicích a jeho okolí. 

 

 

Základní informace o obci 
 

Status obec 

LAU (obec) CZ0201 529737 

Kraj (NUTS 3) Středočeský (CZ020) 

Okres (LAU 1) Benešov (CZ0201) 

Obec s rozšířenou působností a pověřená obec Vlašim 

Historická země Čechy 

Katastrální území Hulice 

Katastrální výměra 6,47 km² 

Zeměpisné souřadnice 49°42′35″ s. š., 15°5′15″ v. d. 

Základní informace 

Počet obyvatel 287 (k 1. 1. 2017)1 

Nadmořská výška 403 m n. m. 

PSČ 257 63 

Zákl. sídelní jednotky 2 

Části obce 2 

                                                           
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Local_administrative_unit
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kraje_v_%C4%8Cesku
https://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres
https://cs.wikipedia.org/wiki/Local_administrative_unit
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Bene%C5%A1ov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99enou_p%C5%AFsobnost%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_pov%C4%9B%C5%99en%C3%BDm_obecn%C3%ADm_%C3%BA%C5%99adem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vla%C5%A1im
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B_(%C4%8Cesko)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_v%C3%BDm%C4%9Bra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bpisn%C3%A9_sou%C5%99adnice
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?params=49.709662011414_N_15.087636713193_E_type%3Alandmark_region%3ACZ&language=cs&pagename=Hulice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8Det_obyvatel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%A1tovn%C3%AD_sm%C4%9Brovac%C3%AD_%C4%8D%C3%ADslo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_s%C3%ADdeln%C3%AD_jednotka
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1st_obce
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Katastrální území 1 

Adresa obecního úřadu Hulice 33 

257 63 Trhový Štěpánov Starosta Martin Kapek 

 

1. Obyvatelstvo podle pohlaví  

Obyvatelstvo celkem 285 

z toho muži 145 

z toho ženy 140 

 

2. Obyvatelstvo podle věku 

Obyvatelstvo celkem 295 

v tom ve věku 0-15 45 

15-64 175 

65 a více let 75 

 

 

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání 

Obyvatelstvo 15leté a starší  250 

v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 37 

vyučení a stř. odborné bez mat. 91 

úplné střední s maturitou 82 

vyšší odborné a nástavbové 8 

Vysokoškolské 20 

nezjištěné vzdělání 12 

 

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity 

Ekonomicky aktivní celkem 145 

v tom zaměstnaní celkem 133 

nezaměstnaní celkem 12 

 

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví 

Ekonomicky aktivní celkem 145 

z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 8 

Průmysl 51 

Stavebnictví 14 

obchod,opravy motor. Vozidel 7 

doprava a skladování 2 

veřejná správa, obrana, soc. zabez. 6 

Vzdělávání 6 

zdravotní a sociální péče 8 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Starosta
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6. Vyjíždějící do zaměstnání 

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 59 

denně mimo obec 50 

Dojíždějící do zaměstnání 55 

do škol 1 

 

7. Domovní fond 

Obydlené domy celkem 87 

Obydlené rodinné domy 84 

Obydlené bytové domy 3 

Domy podle vlastnictví soukromých osob 75 

obce, státu 4 

spoluvlastnictví vlastníků bytů 6 

Nezjištěno 0 

 

8. Bytový fond 

Obydlené byty v domech celkem 104 

Obydlené byty v rodinných domech 97 

Neobydlené byty 34 

 

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání 

Obydlené byty úhrnem 106 

 
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 81 

v osobním vlastnictví 0 

Nájemní 12 

Družstevní 0 

 

10. Technické vybavení bytů 

Obydlené byty úhrnem 104 

Byty podle vybavení plyn v bytě 62 

vodovod v bytě 102 

připojení na veřejnou kanalizační síť 102 

ústřední topení 93 

etážové topení 0 

 

11. Technická vybavenost 

Pošta 0 

PSČ 257 63 

Veřejný vodovod ano 

Kanalizace ano 
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ČOV ano 

Plynofikace obce ano 

Skládka komunálních odpadů ne 

Hasičský záchranný sbor ne 

Sbor dobrovolných hasičů obce ano 

Požární nádrž ano 

Požární hydrant ano 

Obvodní oddělení policie ČR ne 

Detašované pracoviště policie ne 

Městská, obecní policie ne 

 

12. Doprava 

Zastávka dálkové linky ne 

Zastávka linky místního významu ano 

Stanice (zastávka) vlaku ne 

 

13. Sport 

Koupaliště a bazény (s prov., správ.) 0 

Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 3 

Tělocvičny (vč. školních s příst. veřej.) 0 

Dětská hřiště 2 

 

O obci 
 

Obec se skládá ze dvou místních částí – Hulice a Rýzmburk. Hulice se rozkládají poblíž hráze 

vodárenské nádrže Švihov. V katastru Hulic se nachází největší úpravna vody v republice (špičkový 

výkon 7000 litrů za sekundu), jeden ze tří zdrojů pitné vody pro Prahu, úpravna vody Želivka.  

Po obou březích vodní nádrže Švihov se rozprostírají lesy, ve kterých se v lokalitě mezi 

obcemi Sedlice, Bernartice, Borovsko a Hulice nacházejí Dolnokralovické hadce. Hadec je řídce 

vyskytující hornina, na které se vyskytují vzácné rostliny. Mezi nejvzácnější rostlinu, která zde roste je 

kuřička hadcová. V ČR je rostlina zařazena mezi kriticky ohrožené druhy. 

 

Historie 

Hulice jsou stará česká obec, o které je první zmínka v písemných materiálech, dochovaných v 

centrálním registru obcí, již z roku 1295. Svůj název odvozují Hulice od osobního jména „Hula“, což 

byl místní pasák, který zde nechal vykácet lesy a zřídil sídlo. 

Podle dochovaných záznamů z roku 1399 obec patřila jako provize purkrabímu, náležela k 

panství Štěpánovskému a tímto k biskupství Pražskému. Po skončení husitských válek připsal císař 

Zikmund Hulice i Nesměřice Mikuláši Trčkovi z Lípy. 

V dalším období patřily Hulice, spolu s ostatními okolními obcemi, pánům sídlícím na hrádku 

Odranci, který ležel naproti vtoku Sedlického potoka do Želivky. Těch se na hrádku vystřídalo 
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poměrně značné množství. Známá jsou především jména Markvart Trocek, Eliška z Volfenburga, 

Václav z Kocourova a z Kamenic, Prokop ze Zboře, Aleš ze Soutic, Prokop Karlík z Chřenovic, Jan z 

Říčan, rod Trčků z Lípy a Adam z Říčan. 

Roku 1585 prodal Rudolf II. dědictví zápisné – obec Hulice – Anně Zajícové z Leskovce za 2300 

kop míšenských grošů. V roce 1610 převzal rytíř Jindřich Mirek ze Solopysk od Petra staršího Malovce 

z Malkovic Nesměřický statek a Hulice za 100 kop českých grošů. 

V 17. Století Hulice příslušely k panství v Křivsoudově a spolu s ním k Pražskému biskupství. 

Obec tehdy činila 20 lánů, z nichž každý odváděl půl marky, 6 kuřat a kopu vajec po sto roků. Roku 

1679 byly Hulice prodány hraběti Bernardovi z Věžník. 

V 18. století založila vdova Barbora Eliška z Věžník rozená Švihovská z Rýzmburku obce Švihov 

a Rýzmburk. Odprodala pozemky svým služebným a jiným osadníkům a pojmenovala místa podle 

svého rodu Švihov a Rýzmburk. V témže století byly Hulice odtrženy od Křivsoudova a připojeny k 

Souticům. 

 

Ve vesnici Hulice žilo v roce 1884 250 obyvatel v 35 domech a mezi osadníky bylo rozděleno 

20 lánů. V roce 1921 tvořilo obec Hulice pět osad – Hulice, Hrádek, Nesměřice, Rýzmburk a Švihov – 

rozkládajících se po obou březích řeky Želivky. Obec tehdy náležela k Ledečskému okresu. Podle 

výsledků sčítání lidu v roce 1921 bylo v celé obci Hulice 739 obyvatel, v dalších letech se stav obyvatel 

mírně snižoval, např. v roce 1930 žilo v naší obci 639 obyvatel. 

Obyvatelstvo se v té době zabývalo především polním hospodařením, z části jako rolníci, z 

části jako domkáři. Někteří byli zaměstnáni jako zemědělští dělníci u majitelů větších hospodářství. Z 

řemeslných živností byli nejvíce rozšíření zedníci a krejčí. Krejčí, nenacházející obživu v místě, 

pracovali jako domácí dělníci pro velké pražské závody, kam týdně dováželi své výrobky. Také zedníci 

odjížděli do Prahy za sezónní prací. V zimním období pracovali obyvatelé v okolních lesích, které 

patřily knížeti F. J. Auersperkovi. Práce v lese byla tehdy hlavním zdrojem obživy pro chudinu. Ta se 

zaměstnávala i vázáním vorů a voroplavbou. Z průmyslových podniků byl v obci jediný – mlýn ve 

Švihově. V letech 1906 – 1910 bývala ve mlýně brusírna dutého skla a kroužků ke stolnímu prádlu, 

které se vyvážely až do Přední Indie. Z obchodních živností v Hulicích z této doby stojí za zmínku 

obchod s hostincem Aloise Hübsche, hostinec Antonína Kapka a obchod Antonína Kovaříka. 

Na jaře roku 1935 započala výstavba mostu přes řeku Želivku u Nesměřic. Stavba velkou 

měrou ovlivnila život ve vesnici, neboť poskytla práci mnoha nezaměstnaným a dále umožnila spojení 

Hulic s okolními obcemi. Před vybudováním mostu byly Hulice, zvláště v zimních měsících, zcela 

odříznuty od světa. Vzhledem k významu mostu obec poskytla pro výstavbu pozemky, potřebný 

kámen a povozy. 

V roce 1949 bylo v objektu školy zřízeno kino. Začalo se v něm promítat v roce 1950 a sloužilo 

obyvatelům až do roku 1983. 

V roce 1957 bylo v obci založeno Jednotné zemědělské družstvo. V roce 1973 bylo sloučeno s 

JZD Sedmpány a Dubějovice a od roku 1978 vytvořilo novým sloučením součást JZD Trhový Štěpánov. 

Zánikem okresu Ledeč nad Sázavou roku 1963 byla obec Hulice včetně, osad Rýzmburk a 

Kolna, začleněna do okresu Kutná Hora. Osady Nesměřice a Švihov byly připojeny ke Zruči nad 

Sázavou. Osada Švihov zanikla výstavbou vodního díla Želivka. 

Ve druhé polovině šedesátých let, v souvislosti s výstavbou vodního díla Želivka, byl aktivně 

prosazován záměr likvidace obce v souvislosti s vypouštěním odpadních vod v blízkosti hráze 



8 

 

vodárenské nádrže. Tento záměr vyvolal velký odpor občanů, který vyvrcholil rozhodnutím začlenit 

obec do okresu Benešov, kde bylo větší pochopení pro zachování obce. Obec Hulice spolu s osadami 

Rýzmburk a Kolna byly v roce 1968 začleněny do okresu Benešov. V tomto roce se podařilo najít 

řešení pro zachování obce, a to postavením záchytné hráze. Tento úspěch pak byl začátkem aktivity 

ve výstavbě obce. 

Významnou stavbou v katastru obce bylo vybudování dálnice D1 Praha – Brno – Bratislava. 

Stavba byla započata již v roce 1938. Během druhé světové války byly práce přerušeny a po válce byly 

dokončeny pouze mosty – Nebeský a Domanský. Od dalšího pokračování bylo zřejmě z důvodu 

zastaralé koncepce upuštěno. V šedesátých letech bylo rozhodnuto o nové výstavbě. V našem 

katastru byly práce zahájeny v roce 1972. V souvislosti se zatopením mostních konstrukcí byla stavba 

odkloněna od původního plánu. Úsek dálnice v katastru obce Hulice byl zprovozněn v roce 1977. 

Touto stavbou definitivně zanikla osada Kolna. 

V 70. letech 20. století se výrazně měnila tvář Hulic. Uprostřed obce byla nákladem 650.000,- 

Kčs vybudována nová prodejna potravin. Na hřišti přistavena tribuna, zrekonstruovány budovy MNV 

a klubovny mládeže. Nově vznikly letní parket a požární nádrž. Důležitými milníky v rozvoji obce bylo 

rovněž zbudování vodovodu a kanalizace a zahájení stavby bytovky JZD. 

Počátkem 80. let byly v obci opraveny komunikace a zrekonstruována tribuna na fotbalovém 

hřišti pro provoz letního kina. V souvislosti s plánovanou rozsáhlou rekonstrukcí stávajícího 

pohostinství byla provedena adaptace přízemí místní školy na dočasný provoz hospody. V červnu 

1985 bylo staré pohostinství uzavřeno a zahájena výstavba zcela nového kulturního zařízení. V 

listopadu 1988 bylo dílo v hodnotě 3.200.000,- Kčs uvedeno do provozu. Na stavbě pohostinství bylo 

odpracováno celkem 58.000 hodin, z toho 10.000 zdarma. 

V roce 1990 byl od OD Jednota převzat do správy obce provoz pohostinství a prodejny 

smíšeného zboží. Ve volných prostorách mateřské školy byla zřízena kuchyň závodního stravování pro 

zaměstnance úpravny vody Želivka. Byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení, telefonních 

rozvodů, vystavěn rozvod kabelové televize, vybudována čistírna odpadních vod v osadě Rýzmburk, 

zrekonstruovány povrchy silnic a chodníků aj. 

Počátkem 19. století byla správa obce vykonávána obecními rychtáři, kteří byli plně pod 

vlivem vrchnostenských úředníků. Počínaje rokem 1848 byli do čela obcí voleni představení. V 

Hulicích se první volby konaly v roce 1850. 

 

Obec v posledních letech 

Obec je vybavena prodejnou potravin, novou budovou pohostinství se společenským sálem, 

mateřskou školou, obecní vývařovnou, kabelovou televizí, ČOV a kanalizací. V roce 1994 byla obec 

plynofikována, veškeré elektrické a telefonní rozvody byly uloženy pod zemí, což zbavilo vesničku 

drátů nadzemního vedení. V obci nezapomínají ani na ty nejmenší, pro které se v roce 2007 postavilo 

nové dětské hřiště z prvků Tomových parků. Roku 2012 největší investice – rekonstrukce bývalé 

obecní školy na interaktivní muzea Včelí svět. V roce 2013 pořízeny z dotace kompostéry pro občany, 

vyvážecí souprava za traktor a štěpkovač, provedena komplexní úprava zeleně v obci. V 2016 

proběhla rekonstrukce vodovodních přivaděčů pro obec Hulice a Rýzmburk a oprava interiéru 

Mateřské školy včetně přiléhajícího hřiště a rozšíření dětského hřiště na návsi o celkem 6 nových 

herních prvků. rok 2018 se povedlo po dlouhých letech odbahnit centrální rybník pod hospodou a 

provedeno zateplení budovy obecního úřadu, včetně zateplení a výměny svítidel. Rok 2019 
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provedena oprava památníku padlých v parku na návsi.  V roce 2020 pořízen z dotačního programu 

dopravní automobil pro jednotku SDH Hulice a postaveno víceúčelové sportovní a fitness hřiště místo 

v prostoru bývalého kolotoče.  Výstavba nové komunikace k nově vznikající zástavbě včetně 

osvětlení. 

 

Pilíře rozvoje obce 

Doprava 

Územím obce prochází dálnice D1, nejblíže je exit 56 (Soutice). Silnice III. třídy jsou:[9] 

III/1263 Kalná - Hulice III/1264 Kalná - Rýzmburk III/1265 Nesměřice - Rýzmburk - Hulice - Sedmpány 

Železniční trať ani stanice na území obce nejsou. Nejbližší železniční stanicí je Trhový Štěpánov ve 

vzdálenosti 6 km ležící na trati 222 vedoucí z Benešova. Do obce vedla v roce 2012 autobusová linka 

Vlašim-Zruč nad Sázavou (v pracovních dnech 6 spojů, o víkendu 2 spoje (dopravce ČSAD Benešov, a. 

s.). 

 

Životní prostředí 

Obnova a údržba současné zeleně, udržení stávajícího stavu. Modernizace a rekonstrukce čistíren 

odpadních vod pro Hulice a Rýzmburk. 

 

Turistika 

Cyklistika – obcí prochází cyklotrasa č. 0004 (Vlašim - Trhový Štěpánov - Hulice - Nesměřice - Zruč nad 

Sázavou) Včelí svět – expozice ze života včelstva v bývalé škole Vodní dům – tématem jsou různé 

tváře vody. Odkazy  http://www.vcelisvet.cz,   https://www.vodni-dum.cz. 

 

Kulturní život a spolky v obci   

 TJ Želivan Hulice 

 MO ČRS Hulice,  

 SDH Hulice  

 HUSA, Hulické sousedské aktivity 

 Myslivecké sdružení Jedlina Hulice 

 

Sport v obci - sportovní infrastruktura 

 

Dětské hřiště  

Přístupnost: přístupné pro veřejnost zdarma ve všední dny.  

Umístění: v centru obce v blízkosti OÚ.  

Výstavba: rok výstavby 2009., rozšíření 2015.  

Rekonstrukce: 2015  

Hodnocení: technický stav je výborný.  

  

Víceúčelové hřiště 

Přístupnost: volně přístupné pro veřejnost po celý rok.  

http://www.vcelisvet.cz/
https://www.vodni-dum.cz/
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Umístění: u fotbalového hřiště, v horní část obce v dosahu MŠ.  

Výstavba: rok 2008  

Rekonstrukce: 2016 byla provedena oprava oplocení, zbudování přístupového chodníku (zámková 

dlažba).  

Hodnocení: stav ucházející, v brzké době bude nutná rekonstrukce povrchu hřiště.  

  

Fotbalové hřiště  

Přístupnost: volně přístupné pro veřejnost po celý rok.  

Umístění: horní část obce východní v dosahu MŠ   

Výstavba: hřiště 1925, zázemí 1975 sportovní kabiny. 

Rekonstrukce: celková rekonstrukce kabin realizována v roce 1999, rekonstrukce oplocení hřiště 2005 

a 2015, rekonstrukce kabin modernizace soc. zařízení byla v roce 2016 a v roce 2017 rekonstruována 

vnější kanalizace.  

Hodnocení: stav ucházející, v brzké době bude nutná oprava a výměna oplocení. 

 

Strategické oblasti rozvoje a priority  
Strategické cíle jsou v tomto Strategickém plánu chápány jako prioritní cíle. Strategické cíle 

vyjadřují, čeho chce obec ve spolupráci s dalšími subjekty a institucemi působícími v obci v rámci 

dané kritické oblasti dosáhnout. Pro potřeby Strategického plánu byl v rámci každé kritické oblasti 

definován různý počet strategických cílů. Strategické cíle považujeme v rámci každé kritické oblasti za 

rovnocenné, co do důležitosti (tzn. jejich číslování neukazuje pořadí důležitosti). Pro účely 

Strategického plánu bylo v rámci 4 kritických oblastí navrženo celkem14 strategických cílů. Cíle svým 

zaměřením pokrývají a eliminují možné kritické rozvojové body pro kvalitní život v obci v závislosti na 

demografickém a politickém celorepublikovém vývoji na období. 

 

1) Strategická oblast – Ekonomický rozvoj a kvalita života  

1.1. Priorita – Podnikání a zaměstnanost  

1.2. Priorita – Technická infrastruktura, bezpečnost  

1.3. Priorita – Školství  

1.4. Priorita – Bydlení a sociální služby  

1.5. Priorita – Památky a kultura 

1.6. Priorita – Lesní hospodářství  

1.7. Priorita – Sport a volný čas 

2) Strategická oblast – Dopravní infrastruktura  

2.1. Priorita – Motorová doprava  

2.2. Priorita – Bezmotorová doprava  

3)  Strategická oblast – Životní prostředí  

3.1. Priorita – Úspora energie  

3.2. Priorita – Ochrana krajiny  

3.3. Priorita – Odpadové hospodářství  

4) Strategická oblast – Rozvoj obce a propagace  

4.1. Priorita – Hledání příležitostí pro rozvoj  
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4.2. Priorita – Propagace a komunikace 

 

Strategické záměry obce – vize, cíle a opatření 

Rekonstrukce multifunkčního hřiště.  

Strategická oblast, priorita: Ekonomický rozvoj a kvalita života: 1.7. Priorita – Sport a  

volný čas 

Popis záměru a důvod realizace: Výstavba multifunkčního hřiště s novým povrchem a 

oplocením. V obci je dostatek míst pro provozování sportovních či volnočasových aktivit. 

Mládež k vlastnímu vybití využívá nevhodných prostor. Nutná rekonstrukce, aby hřiště 

plnilo svojí funkci a bylo plně multifunkční. 

Odhadované náklady: 1.700 000,-Kč. bez DPH 

Způsob financování: Z dotačního program POV MMR. 

Plánované datum realizace projektu: druhá polovina 2021 

 

Rekonstrukce sportovního areálu – fotbalové hřiště 

Strategická oblast, priorita: Ekonomický rozvoj a kvalita života: 1.7. Priorita – Sport a 

volný čas 

Popis záměru a důvod realizace: Výstavba nových sportovních kabin a oprava 

fotbalového hřiště, nevyhovující stav, nekvalitně provedená rekonstrukce v roce 2006, do 

objektu zatéká, fotbalové hřiště nesplňuje podmínky bezpečnosti a je značně nerovné, 

bez kvalitního povrchu, bez možnosti kvalitní péče 

Odhadované náklady: 10 000 000 Kč 

Způsob financování: dotace na obnovení infrastruktury – titul Národní sportovní 

agentura 

Plánované datum realizace projektu: druhá polovina roku 2021 – 2023 

 

Obnova vodovodního řadu  

Strategická oblast, priorita: Ekonomický rozvoj a kvalita života: 1.2. Priorita – Technická 

infrastruktura, bezpečnost  

Popis záměru a důvod realizace: Rekonstrukce vodovodního řadu od č.p. 66 k novému 

přivaděči pro obec Hulice 

Odhadované náklady: 1 200 000 Kč 

Způsob financování: fond obnovy vodovodu a kanalizací 

Plánované datum realizace projektu:  03 – 10 2021 
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Rekonstrukce budovy býv. letního parketu na objekt pro spolky 

Strategická oblast, priorita: Ekonomický rozvoj a kvalita života: 1.5. Priorita – Památky a 

kultura, Životní prostředí : 3.1. Priorita – Úspora energie,  

Popis záměru a důvod realizace: Rekonstrukce nevyhovujícího objektu, oživení a 

vytvoření zázemí pro spolky a občany, možnost komunitního života v důstojném 

prostředí 

Odhadované náklady: 3 500 000 Kč 

Způsob financování: PMO MMR – dotační titul, veřejné budovy 

Plánované datum realizace projektu:  2022 

 

 

Rekonstrukce ČOV Hulice 

Strategická oblast, priorita: Ekonomický rozvoj a kvalita života: 1.2. Priorita – Technická 

infrastruktura, bezpečnost, Životní prostředí: 3.1. Priorita – Úspora energie, 3.2. Priorita – 

Ochrana krajiny  

Popis záměru a důvod realizace: Modernizace mechanického předčištění (česle) 

Odhadované náklady: 300 000 Kč 

Způsob financování: Fond obnovy vodovodu a kanalizace 

Plánované datum realizace projektu:  2021 

 

Obnova vodovodního řadu  

Strategická oblast, priorita: Ekonomický rozvoj a kvalita života: 1.2. Priorita – Technická 

infrastruktura, bezpečnost  

Popis záměru a důvod realizace: Rekonstrukce vodovodního řadu, pokračování 

v úsekové obměně 

Odhadované náklady: 2 000 000Kč 

Způsob financování: fond obnovy vodovodu a kanalizací 

Plánované datum realizace projektu:  2022 -2023 

 

Obnova svítidel veřejného osvětlení – světelné body  

Strategická oblast, priorita: Ekonomický rozvoj a kvalita života: 1.2. Priorita – Technická 

infrastruktura, bezpečnost, Životní prostředí: 3.1. Priorita – Úspora energie, 3.2. Priorita – 

Ochrana krajiny   

Popis záměru a důvod realizace: Výměna svítidel na veřejném osvětlení 

Odhadované náklady: 800 000 Kč 
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Způsob financování: Efekt 2021 -2022 

        Plánované datum realizace projektu:  2021 

 

Výstavba naučné stezky pro muzeum Včelí svět  

 Strategická oblast, priorita: Ekonomický rozvoj a kvalita života: 1.5. Priorita – Památky a 

  kultura 

Popis záměru a důvod realizace: Výstavba naučné stezky zaměřené na život včel, zvýšení 

atraktivnosti muzea Včelí svět 

Odhadované náklady: 400 000 Kč 

Způsob financování: Nadace ČEZ, dotační titul nespecifikovaný, vlastní zdroje 

 

        Plánované datum realizace projektu: 2024 

 

 

Opravy sakrální památky  

Strategická oblast, priorita: Ekonomický rozvoj a kvalita života: 1.5. Priorita – Památky a 

kultura 

Popis záměru a důvod realizace: Oprava kříže nad rybníkem a zvoničky v Rumburku 

Odhadované náklady: 350 000 

Způsob financování: dotace MMR 

        Plánované datum realizace projektu:  2025 

 

 

Tento strategický dokument obce pro rok 2021 – 2025 byl schválený zastupitelstvem obce 

Hulice na schůzi zastupitelstva obce dne 27. 11.2020. 


