
1 
 

PROGRAM 

ROZVOJE OBCE 

LÍPA 
 

 

 

 

 

 

2014 – 2020 

SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM OBCE LÍPA 10. 3. 2014 



2 
 

Program rozvoje obce Lípa  
 
 
Obsah dokumentu: 

1. Úvod 
2. Profil obce   
3. Programová část 
4. Akční plán 2014 - 2015 

 

 
1. Úvod 

 
1.1. Důvody a cíle zpracování programu rozvoje obce Lípa: 
- společně realizovat představy, které vycházejí z prokazatelných názorů a potřeb obyvatel 
- uskutečňovat reálné, potřebné a smysluplné projekty vedoucí k dlouhodobému a   
  udržitelnému rozvoji obce 

 
1.1.2. Komunitní plánování v Lípě 

2011 – Dotazníkové šetření, kulatý stůl na téma  
   „Rozvoj   obce“ 

2012 – Anketa na téma silné a slabé stránky naší obce 
2013 – Dotazníkové šetření a kulatý stůl na téma 

„Rozvoj naší obce“, které se uskutečnilo v rámci 
vstupu obce Lípa do Místní akční skupiny 
Českomoravské pomezí o.p.s. 

 
Výstupy z těchto komunitních setkání a dotazníkových 

šetření byly zpracovány do SWOT analýzy. Na jejich 

základě, pak pracovní skupina stavěla strategický plán 

obce Lípa na roky 2014 – 2020. V návaznosti na kulaté 

stoly je strategie zpracovávána do čtyř tematických 

oblastí. 

Tematické oblasti: 

1. Rodina a společnost, 
2. Obnova a rozvoj obce 
3. Zaměstnanost a vzděláváni 
4. Životní prostředí a zemědělství 
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1.2. Historie obce Lípa 
První písemná zmínka o vesnici Lípa pochází z roku 1351, kdy se nazývala německy 
Shönlinden – Krásné Lípy. Při kolonizaci zdejší krajiny sem přicházelo za prací mnoho 
německých horníků s rodinami. V okolí začala probíhat v té době těžba rudy obsahující 
stříbro. Husté lesní porosty měly velké množství statných lip. Zřejmě proto vznikl název 
vesnice po těchto krásných a voňavých stromech. Název se několikrát měnil. V roce 1629 
Lippa, 1651 Při lípách, poté 1787 Linden, až se nakonec v roce 1854 ustálil název Lípa, který 
používá obec dodnes. Od roku 1839 byla zřízena v obci samostatná škola. Velikou pohromou 
pro obec se stal požár celé vesnice v roce 1875 a požár velkostatku v roce 1877. Právě tyto 
události přiměli obecní zastupitelstvo založit v roce 1880 sbor dobrovolných hasičů. Výstavba 
prvních silnic proběhla v roce 1886 a lepší možnost kontaktu se světem přinesla i železnice 
z Německého Brodu do Humpolce, stavěná v letech 1894 – 1895. Událostí měnící způsob 
života obyvatel byla elektrifikace obce v roce 1924. Vesnici také citelně zasáhli obě světové 
války. Utrpení a ztráty na životech připomínají četné památníky  
V roce 1949 bylo založeno zemědělské družstvo. V roce 1993 byla uvedena do provozu 
čistírna odpadních vod a opravena a dobudována kanalizace. K plynofikaci obce došlo v roce 
1998. V současné době je v obci Lípa 802 trvale žijících obyvatel 
Místní částí obce Lípa je vesnice Dobrohostov. První písemné zmínky o obci pocházejí z roku 
1379. Osada vznikla zřejmě při kolonizaci krajiny německými horníky. Osada měla i německé 
jméno Schechlenz, znamenající malý důl. Později vznikl název Dobrohostov údajně od slov 
„dobrý host“ podle pohostinnosti zdejších obyvatel. Od roku 1800 do roku 1962 zde také 
byla škola a v roce 1903 byl založen hasičský sbor. V roce 1929 byl do obce zaveden 
elektrický proud. K Dobrohostovu náleží poutní místo Svatá Anna, kde vyvěrá studánka, u 
které údajně v roce 1812 došlo k zázračnému uzdravení. V letech 1936 zde byla postavena ze 
sbírek poutní kaple. Každoročně se zde koná svatoannenská pouť. Obec je plynofikována a 
v roce 2010 byla vybudována kanalizace a čistírna odpadních vod. Dnes žije v obci 
Dobrohostov 138 obyvatel.  
Nedaleko od Dobrohostova leží v nadmořské výšce 557 metrů další místní část obce Lípa 
s názvem Chválkov. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1379. Zdejší obyvatelé se vždy 
živili zemědělstvím.  Své jméno obec získala asi po prvním majiteli dvora Chválkovi. Na návsi 
vedle zvoničky stojí barokní kamenná socha svatého Jana Nepomuckého. Dnes má obec 26 
obyvatel 
Další místní částí obce Lípa je Petrkov. Rozkládá se v nadmořské výšce 477 metrů od Lípy 
směrem na Havlíčkův Brod. První písemné zmínky o vsi pocházejí z roku 1381. Vznikla stejně 
jako ostatní německé hornické osady a nazývala se Hohendorf. V roce 1923 proběhla 
výstavba silnice přes obec. Zavedení elektrického proudu bylo v 1925. V roce 1940 byla na 
návsi postavena kaple. Obyvatelé na ní pracovali zdarma a materiál získali darem. V obci stojí 
zámeček, který je rodištěm básníka a grafika Bohuslava Reynka. Od roku 1730 do roku 1945 
prosperovaly v obci lázně s léčivou vodou. Plynofikace obce proběhla v roce 1998 a v roce 
2007 byla v obci vybudována čistírna odpadních vod. Dnes má obec 128 obyvatel. 
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2. Profil obce 
  
2.1.  Obyvatelstvo obce 
Obec Lípa se nachází v jižní části okresu Havlíčkův Brod a její katastr se nachází na území čtyř 
obcí a to Lípy, Petrkova, Dobrohostova, Chválkova. Výměra obce celkem je 1470 ha.  
K 31. 12. 2013 má obec Lípa celkem má obec 1109 trvale bydlících občanů: 

- Lípa   802 obyvatel 
- Petrkov  128 obyvatel 
- Dobrohostov  138 obyvatel 
- Chválkov     26 obyvatel 

 

Nárůst počtu obyvatel s trvalým pobytem 

 rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2008 – 2014 

  1018 1034 1045 1059 1077 
 
1082 1094 +76 

Přirozený přírůstek: 76 
 
Průměrný věk:   39,7 
 
 

 

2.2. Občanská vybavenost (školství, sociální služby, sportoviště atd.), 
kultura, společenské a sportovní aktivity, nestátní neziskový sektor  

2.2.1. Školství 
Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa je příspěvkovou organizací obce 
Lípa.  V současné době základní školu navštěvuje 177 dětí, a mateřskou školu 85 dětí.  
Samostatná škola byla v obci zřízena v roce 1839. Školní vyučování probíhalo v obecní 
pastoušce a od roku 1860 v nově postavené budově. Přestavby a přístavby školy 
probíhaly v letech 1975 – 1977 a poté v současné době kdy byla postavena školka, školní 
jídelna, tělocvična a parkoviště. 

 
2.2.2. Sociální služby a zdravotní služby 

- zdravotní středisko – 1x za 14 dní obvodní lékař pro dospělé, 1x za měsíc dětská 
poradna 
 

2.2.3. Služby v obci 
- dvě prodejny s potravinami 
- dvě provozovny pohostinství 
- pošta 
- kadeřnictví, pedikúra, kosmetika, masáže 

 
2.2.4. Neziskový sektor, kultura a sport 
Kulturní a sportovní aktivity: 
V obci funguje řada neziskových organizací, které spolupracují na pořádání kulturních i 
sportovních akcí.  Akce jsou zaměřeny jak na pravidelnou činnost (TJ Sokol Lípa a SDH), tak 
na jednorázové akce pro širokou veřejnost.  
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Zázemí pro aktivity: 
Sportovní zázemí – areál TJ Sokol Lípa (fotbalové hřiště, Sokolovna) a tělocvična ZŠ Lípa  
Kulturní zázemí – sál Sokolovna, sál Pohostinství Na Růžku  
 

Neziskové organizace v obci:  
Spolek TILIA, Český svaz žen Lípa, Tělovýchovná jednota Sokol Lípa, Sbor dobrovolných 
hasičů Lípa, Sbor dobrovolných hasičů Dobrohostov, Sbor dobrovolných hasičů Petrkov, 
Myslivecké sdružení, Občanské sdružení rodičů a přátel mateřské školy v Lípě, SRPŠ základní 
školy v Lípě. 

 

Realizace místní Agendy 21 
Obec Lípa se zapojila od roku 2010 do programu místní Agendy 21. V rámci programu je 
realizována řada aktivit zaměřených na posílení sounáležitosti místních obyvatel a na 
zapojení obyvatel do rozvoje obce. Mezi akce spadající pod tuto oblast jsou například besedy 
s občany, dotazníková šetření a semináře. Velký důraz je kladen na dobrou spolupráci obce, 
základní školy, místních podnikatelů a našich neziskových organizací.  
 
Informační technologie v obci 
Stav ve vybavení obce je následující: 

- na obecním úřadu je instalováno pracoviště Czech Point kde můžou občané získat 
kvalifikované výpisy z katastru nemovitostí, rejstříku trestů atd. 

- v obci Lípa je zavedeno zasílání SMS zpráv občanům jako náhrada za obecní rozhlas, 
tato služba se setkala s velikým ohlasem a zprávy zasíláme do všech našich obcí 

- na budově obecního úřadu je umístěn internetový vysílač umožňující připojení 
občanům, možnost využití internetu mají občané i v knihovnách v Lípě a 
Dobrohostově 

- vydáváme čtvrtletně časopis „Lipské listy“ kde občané dostávají kompletní informace 
o dění v obci a obcí zřízené ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka 

- veškeré informace se zveřejňují i na úřední desce obce a i v místních částech na 
vývěskách 

- obec lípa má své www stránky, kde občan získá potřebné informace a může i napsat 
své dotazy a postřehy. (www.lipa.hbnet.cz) 

- E-mail   Lipa@hbnet.cz 
- informační panely stezka Bohuslava Reynka (Lázně Petrkov, Zámek v Petrkově) 
- cyklostezka - Informační panel u hostince v Lípě a zámku v Petrkově,  
- informační panel u poutního místa Sv. Anna v Dobrohostově 
- informační panel u hřiště v Dobrohostově 

 
2.3. Technická infrastruktura  
2.3.1. Technická vybavenost 

Lípa: 
- kanalizace zakončená čistírnou odpadních vod 
- veřejné osvětlení  
- plynofikace  
- veřejný vodovod 
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Petrkov: 
- kanalizace zakončená čistírnou odpadních vod 
- veřejné osvětlení 
- plynofikace 
- veřejný vodovod 

Dobrohostov: 
- kanalizace zakončená čistírnou odpadních vod 
- veřejné osvětlení 
- plynofikace 
- veřejný vodovod 

Chválkov: 
- veřejné osvětlení 
- plynofikace 

 

2.4. Dopravní infrastruktura 
2.4.1. Silniční doprava: 
Páteřní komunikace (ve správě KSÚSKV) - obcemi Chválkov, Dobrohostov a Lípa vede silnice 
III. třídy - 3489 a částí obce Lípa a místní částí Petrkov prochází komunikace III.34814  
Místní komunikace jsou ve správě obce Lípa. 
 
2.4.2. Dopravní obslužnost veřejnou dopravou: 
Obec má v současné době dostačující vlakové a autobusové spojení se všemi okolními městy, 
ať již se jedná o Havlíčkův Brod, Humpolec nebo Jihlavu.  
Veřejnou dopravu nejvíce využívají občané dojíždějící za zaměstnáním a studenti.  
 
Vlaková doprava – lokální trať 237 – Havlíčkův Brod – Humpolec 
Autobusová doprava – linka č. 760610 – Havlíčkův Brod – Jihlava 
    Linka č. 600030 – Havlíčkův Brod – Úsobí - Herálec 
 
 

2.5. Podnikání, výroba a trh práce  
Trh práce: 
Největší zaměstnavatel je Zemědělská akciová společnost Lípa – 44 zaměstnanců  
ÚKZÚZ – 26 zaměstnanců a také ZŠ a MŚ Lípa s 34 zaměstnanci. 
V obci je také řada živnostníků.  
Jinak občané dojíždějí za zaměstnáním ponejvíce do Havlíčkova brodu, Humpolce a Jihlavy 
 
Podnikání 
5.1. Podnikání v zemědělství: 
Největším zemědělským podnikem, který hospodaří na výměře cca 950 ha je Zemědělská 
akciová společnost Lípa vzniklá přetransformováním ze ZOD Lípa dne 5. 6. 1996. Věnuje se 
převážně výrobě mléka, pěstování brambor, obilovin a krmných plodin. Rovněž na území 
obce jsou dvě soukromé zemědělské farmy zabývající se převážně výkrmem skotu a chovem 
ovcí s tím související výrobou krmných plodin. 
Spolupráce se zemědělským podnikem je na úseku údržba krajiny, zapůjčování a opravy 
techniky, zimní údržba komunikací. 
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Ústřední kontrolní a zkušební ústav Lípa -  zabývá se kontrolou krmiv, půdy, výživou rostlin a 
výživou na úseku živočišné produkce. Pokusy jsou prováděny na 40 ha pronajaté půdy. 
 
Nezemědělské podnikání: 
 V obci je také řada živnostníků. Dle statistického úřadu je v obci k 31. 12. 2013 celkem 46 
živnostníků s 190 evidovanými živnostmi, například: 

- truhlářské dílny 
- stavební firmy 
- elektrodílna 
- instalatérská firma 
- 2x pohostinství  
- dvě prodejny potravin 
- autoopravny 
- kadeřnictví, pedikúra, kosmetika, masáže 
 

Počet evidovaných živností 190 

p
o

d
le

 p
ře

va
žu

jíc
í č

in
n

o
st

i 

Zemědělství, lesnictví, rybářství 22 

Průmysl celkem 31 

Stavebnictví 33 

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba 
motorových vozidel 

31 

Doprava a skladování 8 

Ubytování, stravování a pohostinství 4 

Informační a komunikační činnosti 0 

Peněžnictví a pojišťovnictví 18 

Činnosti v oblasti nemovitostí 0 

Profesní, vědecké a technické činnosti 11 

Administrativní a podpůrné činnosti 2 

Veřejná správa a obrana; povinné sociální 
zabezpečení 

4 

Vzdělávání 3 

Zdravotní a sociální péče 1 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 2 

Ostatní činnosti 11 

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; 
činnosti domácností produkujících blíže 
neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu 

0 

Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů 0 

Nezjištěno 9 

Zdroj ČSÚ 
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2.6. Životního prostředí, zemědělství a lesnictví  
2.6.1. Odpadové hospodářství 
Nakládání s odpady stanovuje veřejná vyhláška č.2/2010 schválená obecním zastupitelstvem 
obce 28. 12. 2010.  Likvidace odpadů je smluvně zajištěna firmou Technické služby Havlíčkův 
Brod a firmou HBH odpady, Havlíčkův Brod. Obec je začleněna v zajištění zpětného odběru a 
recyklaci odpadů v systému EKO-KOM, a.s. 
 

Tříděný odpad 
V rámci tříděného odpadu probíhá sběr plastů, papíru, bílého skla, barevného skla a 
použitých potravinářských olejů. Od roku 2013 je na obecním úřadě instalován box na 
drobný elektroodpad a ve spolupráci s Charitou v Jihlavě kontejner na použité šatstvo. 

- 7 stanovišť na tříděný odpad 
- úložiště velkoobjemového odpadu 
- elektrobox na drobnou elektroniku 
- kontejner na ošacení pro charitu 
- kontejner na sběr železného šrotu 

Bioodpad   
- za přispění dotace z OPŽP obec nakoupila pro občany 300 kompostérů 
- na ČOV v Lípě mohou občané ukládat posečenou trávu a dřevní odpad ze zahrad 
 

Nebezpečný odpad  
-  svoz 2x ročně zajišťují TS města Havlíčkův Brod 

 
2.6.2. Ochrana vod 

- ve třech našich obcích (Lípa, Petrkov, Dobrohostov) je vybudované kanalizace 
zakončená čistírnou odpadních vod 

- obec hospodaří na 13 rybnících. Za posledních 5 let bylo 7 rybníků odbahněno 
 

2.6.3. Ochrana ovzduší 
- dostatečný počet dostupných sběrných míst na odpad a plynofikace obcí zamezuje 

z  velké části spalování odpadů v lokálních topeništích 
 

2.6.4. Ochrana půdy – orná půda, les, ost. 
Druhy pozemků rok 2012 

Celková výměra pozemku (ha) 1 470 

Orná půda (ha) 905 

Zahrady (ha) 23 

Trvalé trávní porosty (ha) 222 

Zemědělská půda (ha) 1 150 

Lesní půda (ha) 196 

Vodní plochy (ha) 20 

Zastavěné plochy (ha) 22 

Ostatní plochy (ha) 82 

Koeficient ekologické stability (%) 0,46 

(zdroj ČSÚ)  
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Lesy – obec hospodaří v lesích celkem na 49 ha a řídí se Lesní hospodářskou osnovou 
Půda – Zemědělská akciová společnost Lípa zajišťuje zemědělské hospodaření ve 
shodě s ochrannou životního prostředí a dodržuje tzv. „Dobrý zemědělský a 
environmentální stav“ (GAEC). Toto se týká jak hospodaření na svažitých pozemcích 
ohrožených erozí, tak agrochemických zásahů, ochrany vod, hnojení a ochrany 
ovzduší. 
 
 

2.7.  Památky a cestovní ruch  
2.7.1. Památky 

Lípa – socha Panny Marie z roku 1760, obelisk k zrušení nevolnictví z roku 1780, 
památníky světových válek. Mezi nejstarší však patří smírčí kameny. 
Dobrohostov – Kaplička u svaté Anny (poutní místo) 
Petrkov – kaplička, zámek (zde žil básník a grafik Bohuslav Reynek) 
Chválkov – kaplička, barokní socha svatého Jana Nepomuckého 

 
2.7.2. Cestovní ruch  

- informační panely stezka Bohuslava Reynka (Lázně Petrkov, Zámek v Petrkově) 
- cyklostezka č. 4153 Třemošnice – Štoky - Informační panel u hostince v Lípě a zámku 

v Petrkově,  
- informační panel u poutního místa SV. Anna v Dobrohostově 

 
 

2.8. Územně plánovací dokumentace 
Původní ÚP obce Lípa byl schválen 25. 9.1996. V Petrkově a Dobrohostově byly vypracovány 
urbanistické studie. V roce 2008 zastupitelstvo rozhodlo vypracovat nový územní plán a to 
pro celý katastr obce Lípa. Územní plán byl projednáván na veřejných zasedáních 
zastupitelstva a občané byli s předstihem informování o jeho tvorbě na úředních deskách a 
také v Lipských listech. Veškeré požadavky ze strany občanů byly do územního plánu 
zapracovány. Územní plán pro celé území obce, který byl schválen 29. 9. 2009. 
V současné době probíhá Změna č. 1. územního plánu – opět byli občané informováni o 
možnostech změn v územním plánu na stránkách obce, na úřední desce a v obecním tisku. 
Rovněž veškerá jednání zastupitelstva byla veřejná. Do změny byly odsouhlaseny a 
zapracovány veškeré došlé požadavky od občanů a firem. 
Územní plán je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu a na WWW stránkách obce. 
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3. Programová část 
 

3.1. Definování VIZE obce Lípa 
 

OBEC, KDE CHCEME RÁDI A SPOKOJENĚ ŽÍT MY I NAŠE DĚTI 
 

3.2. Definování z vize vyplývajících klíčových oblastí rozvoje území 
 

I. Rodina a společnost 
II. Obnova a rozvoj obce 
III. Zaměstnanost a vzděláváni 
IV. Životní prostředí a zemědělství 

 
3.3. Stanovení strategických dlouhodobých cílů (vizí) v klíčových oblastech  
 

I. Rodina a společnost 
Zajištění dobrých životních podmínek pro všechny generace. Podpora rodin a příznivého 

sociálního prostředí. Aktivní spolková činnost, podpora společenských aktivit a tradic. 

Možnost kulturního a sportovního vyžití pro všechny věkové kategorie. 

 

II. Obnova a rozvoj obce 
Kvalitní zázemí s dostatkem fungujících služeb. Dobrá infrastruktura, stav budov a otevřenost 
obce pro další rozvoj.  
 

III. Zaměstnanost a vzděláváni 
Dostatek pracovních příležitostí v obci, včetně zdokonalování služeb. Podpora základního 
školství v obci, včetně mimoškolních aktivit. Podpora celoživotního vzdělávání.  
 

IV. Životní prostředí a zemědělství 
Zachování stávajícího stavu životního prostředí, minimalizace možných devastujících vlivů a 
posílení zodpovědnost občanů ve vztahu k životnímu prostředí. Podpora udržitelného 
zemědělství.  

 
3.4. Oblasti / opatření 
 

1. RODINA A SPOLEČNOST 
 

1.1. Vytvořit vhodné zázemí pro volnočasovou, sportovní, spolkovou a kulturní činnost 
1.1.1. – vybudování víceúčelové budovy v Lípě 
1.1.2. – vybudování víceúčelového hřiště pro žáky a širokou veřejnost 
1.1.3. – rekonstrukce sokolovny TJ Sokol Lípa a obnova fotbalového hřiště 
1.1.4. – rekonstrukce hasičských zbrojnic a zajištění prostor pro výcvik SDH 
1.1.5. – podpora prorodinné politiky  
1.1.6. – vybudování přírodního koupaliště 
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1.2. Podpora volnočasových aktivit, kulturních akcí, spolková činnost, tradice 

1.2.1. – podpora a propagace činnosti místních spolků  
1.2.2. – podpora spolupráce mezi místními spolky a dalšími organizacemi 
1.2.3. – podpora zachování místních tradic 

 
1.3. Kvalita a nabídka veřejných služeb   

1.3.1. – dostupnost kvalitního signálu internetové sítě 
1.3.2. – podpora zásobování místních částí obce potravinami 
1.3.3. – zachování pobočky pošta v Lípě 

 
1.4. Podpora aktivit v sociální a zdravotní oblasti 

1.4.1. – zachování obvodního a dětského lékaře 
1.4.2. – podpora terénních sociálních a zdravotních služeb 

 
 

2.  OBNOVA A ROZVOJ OBCE 
2.1. Zajištění kvalitního stavu technické infrastruktury 

2.1.1. – výstavba a obnova chodníků  
2.1.2. – rekonstrukce povrchů místních komunikací 
2.1.3. – oprava a údržba autobusových zastávek 
2.1.4. – zajištění technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domů 

 
2.2.  Rozvoj občanské vybavenosti 

2.2.1. – výstavba, obnova a údržba obecních budov 
 

2.3. – Doprava  
2.3.1. – podpora dopravní bezpečnosti v obci 
2.3.2. – zajištění dopravní obslužnosti (místní části) 

 
2.4.  Památníky a sakrálních staveb  

2.10.1. – údržba a obnova sakrálních staveb a staveb 
2.10.2. – vybudování hřbitova 
2.10.3. – výstavba kapličky v Lípě 

 

3. ZAMĚSTNANOST A VZDĚLÁVÁNI 
3.1. Podpora zaměstnanosti v obci 

3.1.1. – propagace místních podnikatelů 
3.1.2. – podpora rozvoje podnikání 
3.1.3. – využívání služeb místních podnikatelů 
3.1.4. – podpora veřejně prospěšných prací 

 
3.2. Investice do školských budov a prostor okolí školy 

3.2.1. – řešení dopravní situace v okolí školy 
3.2.2. – údržba a obnova školních budov 
3.2.3. – úprava a obnova školního areálu  
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3.3. Podpora vzdělávání ve škole  
3.3.1. –vytváření předpokladů pro udržení plně organizované školy 
3.3.2. – obnova vybavení školních učeben 

 
3.4. Podpora mimoškolních aktivit  

3.4.1. – zajištění chodu dětských kroužků 
3.4.2. – podpora spolupráce veřejnosti a školy 

 
3.5. Předškolní výchova 

3.5.1. – obnova vybavení školky 
3.5.2. – rozšíření a obnova hřiště u školky 
3.5.3. – vybudování rodinného centra  

 
3.6. - vzdělávání pro dospělé a seniory 

3.6.1. – semináře a kurzy pro dospělé 
3.6.2. – vybavenost knihoven 

 
4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ 

4.1. Péče o životní prostředí  
4.1.1. – zajištění čistoty v obci a okolí 
4.1.2. – zlepšení kvality ovzduší  
4.1.3. – odstraňování černých skládek 
 

4.2. Regenerace a údržba zeleně  
4.2.1.  -  údržba travnatých ploch v obci 
4.2.2.  - výsadba zeleně a údržba vzrostlých stromů v obci  

 
4.3. Investice do vodních ploch 

4.3.1.  – odbahňování rybníku 
4.3.2. – údržba okolí vodních ploch 

 
4.4. Investice do vodohospodářské infrastruktury  

4.4.1. – zajištění dostatečného zdroje pitné vody  
4.4.2. – obnova a údržba vodovodní sítě a kanalizační sítě 

 
4.5. Investice do odpadového hospodářství a prevence vzniku odpadu 

4.5.1. – vybudování nových sběrných míst na tříděný odpad 
4.5.2. – předcházení a prevence vzniku odpadů  
4.5.3. – zajištění likvidace velkoobjemového odpadu 

 
4.6.  Zemědělství a lesy 

4.6.1. – podpora udržitelného zemědělství 
4.6.2. – udržitelné lesní hospodářství 

 
4.7.  Energetika  

4.7.1. – další využití tepla – bioplynová stanice Zem a.s. 
4.7.2. – solární panely na stavbách 
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4.8.  Lidé a příroda 
4.8.1. – budování cyklostezek a naučných stezek, včetně jejich návaznosti v regionu 
4.8.2. – obnova polních a lesních cest mezi místními částmi a sousedními obcemi 
4.8.3. – vybudování odpočinkových zákoutí v obci i mimo obec 

 

5. Akční plán obce Lípa na období 2014 – 2015 
 
projekty pro rok 2014 

- výstavba nového parkoviště u školy včetně sběrného místa na tříděný odpad a 
přístřešku na komunální odpad ze školy – předpokládané náklady 1.280.000 Kč 
částečné financování POV Vysočiny 

- výměna střešní krytiny na budově tělocvičny - předpokládané náklady 724.000 Kč 
- oprava střechy na budově hasičské zbrojnice v Dobrohostově - předpokládaný náklad 

50.000 Kč 
- hledání nového vrtu pro posílení zásobování vodou – předpokládané náklady 770.000 

Kč, částečné financování z OPŽP prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny 
- rekonstrukce staré hasičské zbrojnice v Petrkově - předpokládaný náklad 260.000 Kč 
- zhotovení nového kovaného oplocení u památníku II. Světové války - předpokládaný 

náklad 30.000 Kč 
- rekonstrukce povrchů komunikací – předpokládaný náklad 2.950.000 Kč 
- oprava autobusové zastávky v Petrkově - předpokládaný náklad 15.000 Kč 
- odbahnění rybníku „U Nováků“ v Dobrohostově - předpokládaný náklad 200.000 Kč 
 

projekty pro rok 2015: 
- opravy místních komunikací – předpokládané náklady 3.350.000 Kč, částečné 

financování Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 1 (600 000.- Kč) 
- výstavba garáže na obecní techniku – předpokládaný náklad 1.470.000 Kč 
- výměna plotu na vodojemu – předpokládaný náklad 100.000 Kč 
- výměna oken v obecních budovách – předpokládaný náklad 300.000 Kč (POV Kraje 

Vysočina -106.000 Kč) 
- stání na kontejnery pro tříděný odpad a úprava návsi v Dobrohostově 90.000 Kč 
- oprava sociálního zařízení v budově SDH Petrkov – předpokládaný náklad 98.000 Kč 
- parkové úpravy v Lípě a Petrkově a údržba vzrostlých stromů – předpokládaný náklad 

130.000 Kč 
- oprava dílny v ZŠ – předpokládaný náklad 60.000 Kč 
- vrt pro posílení zásobování vodou – předpokládané náklady 400.000 Kč 

 
připravované projekty 2016 - 2020 

- Výstavbu víceúčelového hřiště – předpokládaná cena 7,000.000 Kč, částečné 
financování předpokládáme z MAS Českomoravské pomezí  

- Příprava výstavby víceúčelové obecní budovy – předpokládaná cena 13,000.000 Kč 
 
Program rozvoje obce Lípa na období 2014 – 2020 byl zpracován na základě několika komunitních 
setkání a dotazníkových šetření a schválen Zastupitelstvem Obce Lípa 10. 3. 2014. 
 

       Ing. Jiří Kunc, starosta obce Lípa 
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