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Program rozvoje obce Lipoltice 
(Program obnovy venkova) 

2011-2014 

 
(aktualizováno na jednání zastupitelstva obce 8.12/2011) 

 
 

Administrativní, technické a bezpečnostní zajištění chodu obce 

 
Administrativní zabezpečení 

 

Zabezpečit průběžné školení (vzdělávání) úředníků  OÚ, zvyšování jejich kvalifikace 

vč. zabezpečení zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) na základě zákona 312/2002 Sb.  o 

úřednících samosprávních územních celků a o změně některých zákonů - realizováno 

průběžně 

 

 Technické zabezpečení 

. 

- Nákup bubnové sekačky a křovinořezu – realizováno 2011 

- Údržba stávající techniky a nářadí-průběžně realizováno 

- Využívání brigádnické práce pro údržbu obce – průběžně realizováno 

 

     Bezpečnostní zajištění 

 

      Pro řešení krizových situací – živelné pohromy (voda, vítr), požáry, ekologické 

havárie 

   -     dovybavovat výjezdovou jednotku Sboru dobrovolných hasičů Lipoltice, jako 

jednu ze složek integrovaného záchranného systému (IZS) – plněno průběžně 

  -     jmenovat krizový štáb obce. 

 

 Informovanost 

  

- Zajistit dobrou informovanost občanů prostřednictvím obecního rozhlasu, 

pokračování ve vydávání obecního zpravodaje – průběžně plněno 

- Vytvoření nových webovývh stránek obce 

- Informování občanů prostřednictvím SMS 

  

Rozvojové dokumenty obce 

  
- Plán rozvoje obce na 2011 – 2014  

- Územní plán obce -  dokončen v 1. čtvrtletí  2011 

- Obnova a péče o krajinu a přírodní prostředí  
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Doprava 
 

- Zpracování pasportu místních komunikací - realizováno 2011 

- Oprava místní  komunikace U školy - realizováno 2011 

- Oprava místní komunikace Lipoltice – Pelechov - realizováno 2011 

- Oprava místní komunikace v Sovoluské Lhotě - realizováno 2011 

- Oprava chodníku Miřejovský-Formánek-náves-Bartoň - chodník částečně 

opraven hasiči využitím vlastního materiálu 

- Oprava chodníku Kožený-Penzion 

- Oprava chodníku U školy 

- Oprava chodníku Kurka-Dvořák-Linhartová 

- Oprava chodníku u hřbitova 

- Prověřit jak to vypadá s existenci obecních cest, zda někde fakticky nezmizely 

jak z mapy tak i ve skutečnosti, pak zvážit jejich znovuvybudování 

 

Kulturní a historické památky 
 

K památkám místního významu patří: 

- Boží muka – Pelechov 

- Pomník padlým Lipoltice - opraven v 2011 

- Opona v sále místního hostince - zjistit možnosti její restaurace 

- Pořízení fotodokumentace památek 

 

Občanská vybavenost 
 

- Obecní úřad  

----  oprava stropu v sále - zažádáno o dotaci z Programu obnovy venkova 

Pardubického kraje (výsledek bude znám cca v dubnu 2012) 

----  oprava podlahy stupínku  v sále - zažádáno o dotaci z Programu obnovy 

venkova Pardubického kraje (výsledek bude znám cca v dubnu 2012) 

----  vyřešení prostoru bývalého kina  - je připravována  studie možného využití 

prostoru kina jako tělocvičny  

----  oprava předsálí – realizováno 2011 

----  pronájem sklepa 

 

- Základní škola 

----  nová elektroinstalace – realizováno 2011 

----  plynofikace školy – realizováno 2011 

 ----  renovace podlahy v tělocvičně - realizováno 2011 

----  obnova a nákup tělocvičného nářadí – realizováno 2011 

  ----  výmalba školy – realizováno 2011 

  ----  postupná obnova mobiliáře tříd – průběžně realizováno 

  ----  vybudování odtučňovacího filtru   pro školní kuchyni 

 ----  rekonstrukce prostoru bývalého bytu  

                 ---- sanace zdiva 

                    ---- ostatní opravy v budově 

 

- Mateřská škola    
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 ----  výměna lehátek na spaní – realizováno 2011 

 ----  nákup víceúčelové prolézačky a celková obnova prvků  školního dvora - 

realizováno 2011 

 ----   oprava komína - realizováno 2011 

 ----   výměna osvětlení v zadní herně – realizováno 2011 

            ----   výměna stolků a židliček  v jídelní části 

 ----    výměna koberce v herně a ložnici  

 ----    výměna vodovodních baterií, oprava obkladů v prostoru umývárny 

 ----    postupná výmalba prostorů školky 

 ----    výměna manipulačního pultu v přípravně pokrmů 

- Hasičská zbrojnice   

---- úprava terénu pro dráhu na požární sport – částečně realizováno 2011 

 

 

- Fotbalové hřiště 

          ---- údržba kabin a tribuny 

  ---- vybudování závlahové nádrže 

 ---- pořízení travní sekačky – realizováno 2011 

 

 

- Odstranění sloupů  vedení místního rozhlasu v úseku Lipoltice-Pelechov 

  

 

Technická infrastruktura 
 

 Kanalizace a čistění odpadních vod  

 

- Stávající kanalizační síť bude ponechána 

- Oprava kanalizačního řadu v ulici od Chárů 

- Vypracování studie proveditelnosti technických sítí u případných nových 

stavebních pozemků - zadáno 

- Oprava vyústění části dešťové kanalizace v místní části Pelechov (Šál-Hyhlík) 

 

 Zásobování vodou 

 

Obecní vodovod  je napojen na vodárenskou skupinu VaK Pardubice.  Zásobování   

vodou je bez problémů. 

- Vypracování studie proveditelnosti zásobování místní části Pelechov vodou 

z veřejné vodovodní sítě - realizováno 2011 

 

Odpadové hospodářství 

 

- Plné využití kapacity svozu biodpadu v letním období  (k vyzvednutí je stále 35 

biopopelnic) - realizováno 2011 

 

Péče o zeleň 
 

- Osazení mobiliáře na hřbitově (lavičky/3 ks) - realizováno  2011  

- Obnova parku u kostela – realizováno 2011  
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- Prořez lip u hasičské nádrže 

- Prořez lip na hřbitově 

- Péče o obecní lesy  (obecní lesy dospěly do těžebního věku - v průběhu příštích 

4 let nutná těžba a následná obnova výsadby) – datum předpokládané těžby 

2/2012 

- Obnova alejí (k Pelechovu, ke Lhotě) 

 

 

Kultura, osvěta, společenské akce  
 

- Podpora pořádání tradičních plesů a zábav  

- Vyhlášení odpovědní ankety s náplní "Jaké společenské a sportovní akce by se 

měly v obci uskutečnit".    

- Obnova fungování  knihovny v obci (možné spojení se školní knihovnou) 

- Získání symbolů obce (prapor, znak) 

- Konání akcí  pro seniory 

- Konání akcí pro mládež  

 

 

 

Shrnutí prioritních investičních akcí v příštích letech  
1. Oprava sálu místního hostince (oprava stropu, podlahy stupínku) 

2. Využití prostoru bývalého kina 

3. Rekonstrukce prostoru bývalého bytu v budově základní školy 

4. Postupná obnova zařízení mateřské školy - průběžně realizováno 

5. Opravy místních komunikací a chodníků - průběžně realizováno 

 

 

 

Možné zdroje financování: 

 
Vlastní zdroje (rozpočet obce) 

Grantové programy Pardubického kraje (především Program obnovy venkova PK) 

Podpora obnovy venkova prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj 

Program česko-švýcarské spolupráce (Fond partnerství) 

Finanční mechanismus EHP/Norsko 2009-2014 (tzv. Norské fondy) 

Tematické operační programy  

Sponzorské dary 

 

 

Zpracoval: Ing. Libor Černý – starosta obce 

  Ing. Jana Apltauerová – místostarosta obce 

 

Aktualizace schválena ne jednání zastpitelstva obce 8.12.2011 

 


