
Zápis – Kulatý st ůl na téma „Rozvoj obce Lípa“ 

Místo konání – Pohostinství Lípa 

Datum: 9. dubna 2013 od 17:00 hod 

___________________________________________________________________________ 

Cílem aktivity bylo zapojení obyvatel obce do přípravy Programu obce Lípa a Integrované 
strategie rozvoje území MAS Českomoravské pomezí, o.p.s. 

Program:  

� Zahájení 
� Vyhodnocení minulého období 
� Představení tématu, metod práce  
� Základní informace pro zajištění stejné informační úrovně (cíl jednání, seznámení 

s vybranými tématickými oblastmi a metodou práce) 
� Generování nápadů, námětů, případně shrnování diskuze  
� Výběr priorit 
� Vyhodnocení 
� Závěr 
 

Zahájení – starosta obce Ing. Jiří Kunc  

Přehled vypořádání s problémy, které byly identifikovány v minulém období – starosta obce 
Ing. Jiří Kunc 

Představení tématu, metod a facilitace – koordinátorka MA21 Marta Vencovská. 

Zápis – Marta Vencovská, Lenka Havlová 

 

Účastníci byli (dle svého výběru) rozděleni do 4 skupin, kde pracovali ve vybraných 
tematických oblastech. Poté zástupce z každé skupiny prezentoval výstupy, které společně u 
stolu vymysleli. Tak se ke každé oblasti mohli vyjádřit všichni účastníci setkání. 

Výstupy byly umístěny na připravené tabule, dle jednotlivých oblastí.  

Dalším krokem byl výběr priorit, kdy každý účastník obdržel pro každou oblast 2 prioritní 
lístky – tedy celkem 8 hlasovacích lístků. 

Na závěr proběhlo shrnutí aktivity a vyhodnocení jednotlivých oblastí. 

 
Tematické oblasti   1. Rodina a společnost,  
     2. Obnova a rozvoj obce  
     3. Zaměstnanost a vzděláváni 
    4. Životní prostředí a zemědělství 

 

Dle prezenční listiny se kulatého stolu účastnilo 26 osob. 

Příloha č. 1 – výsledky KS 

 

Zapsala: Marta Vencovská 

Dne 10.  4.  2013 

 



Příloha č. 1 

 

Vyhodnocení   –     Kulatý st ůl na téma „Rozvoj obce Lípa“ 
Lípa - 9.dubna 2013 
Počet účastník ů –  26 osob (viz. prezen ční listina) 
 
Rodina a společnost body pořadí 

Oprava sokolovny (střecha, fasáda) + oprava sálu 9 3. 

Rozvoj a podpora volnočasových aktivit dětí 4 4. 

Vybudování víceúčelového hřiště (umělý povrch, osvětlení) - 
kopaná, atletika, házená, volejbal, tenis..... (u školy) 26 1. 

Podpora kulturních a společenských událostí ve spolupráci všech 
zájmových útvarů a obce 1 5. 

Výstavba víceúčelové budovy s malometrážními byty 11 2. 

součet 51  

   

Vzdělávání a zaměstnanost body pořadí 

Rekonstrukce vnitřních prostor staré budovy školy (obnova el. 
Vedení, rozvodu vody, kanalizace) 19 1. 

Nástavba ZŠ - (vybudování odborné učebny jazyků, vytvoření 
předpokladů pro udržení plně organizované školy v budoucnu) 4 4. - 5.  

Vybudování propojovacího krčku mezi budovami (škola, jídelna, 
tělocvična), s cílem zlepšení podmínek pro žáky, šetření prostor ZŠ, 
jídelny a tělocvičny 10 3. 

Úpravy školního areálu - oplocení, estetické úpravy - keře, trávník 4 4. - 5.  

Vybudování átria - jako kulturního zařízení pro obec (vítání 
občánků, kulturn íakce menšího rázu, a jako zařízení pro školu - 
aula (místo setkávání, kulturní akce pro žáky). V prostoru mezi 
tělocvičnou a budovou školy 0 6. 

Využití osob na veřejně prospěšné práce - použít pro obecního 
pracovníka p. Edra 13 2. 

součet 50  

   

Životní prostředí a zemědělství body pořadí 

Obnova kamenné lávky přes potok Žabinec 7 4. - 7. 

Vybudování parku u školního hřiště 7 4. - 7. 

Cyklostezka a napojení směrem na Šmolovy a Havl. Brod 9 2. - 3. 

Zajištění dostatečného zdroje pitné vody 16 1. 

Zřízení nové školní zahrady pro výuku (přírodní) 2 8. 

Obnova polních a lesních cest mezi místními částmi obce 7 4. - 7. 

Vybudování odpočinkových zákoutí v obci i mimo 7 4. - 7. 

Využití tepla - bioplynka (např. víceúčelová budova, ZAS..) 9 2. - 3. 

součet 64  



Obnova a rozvoj obce body pořadí 

Výstavba - nový hřbitov a kaplička u zvoničky 4 4. - 6.  

Rekonstrukce bývalého obchodu v Dobrohostově 2 8. - 9. 

oprava cesty ke sv. Anně a oprava malé kapličky u sv. Anny 9 1. - 2.  

Zpřehlednění křižovatky od Šmolov ( U hospody Na Růžku) 4 4. - 6.  

Cvičiště pro hasiče (vybudovat) 5 3. 

Rekonstrukce hasičské zbrojnice 9 1. - 2.  

Podpora dopravní bezpečnosti v obci 4 4. - 6.  

Řešit vzhled při vjezdu do Lípy (Gigant) 0 11. - 12.  

Příprava parcel ke stavbě rodinných domů 0 11. - 12.  

Veřejné koupaliště - vybudovat 1 10. 

Parkoviště u školy - vybudovat 3 7. 

Chodníky - dostavba 2 8. - 9. 

součet 43  

 

 

 

 

 
 

 

 


