
   

Zápis – Veřejné fórum obce Lípa 
 
Místo konání – Lípa, Pohostinství Na Růžku, sál 
Datum: 9. 11. 2016 od 18:00  
Dle prezenční listiny se kulatého stolu účastnilo 38 osob. 
___________________________________________________________________________ 

 
Program: 

• Zahájení 

• Přehled plnění problémů  

• Seznámení s metodou práce 

• Práce ve skupinách  

• Výběr priorit 

• Vyhodnocení 

• Závěr 
 

 
Na úvod starosta obce Ing. Jiří Kunc přivítal přítomné. Poté shrnul činnost obce a aktivit v 
obci za období 2015 – 2016 a vyhodnotil vypořádání 10P za rok 2016.  
Marta Vencovská seznámila přítomné s vybranými tematickými oblastmi a metodou práce.   
Práce probíhala v 5 skupinách metodou brainstormingu a problémy či potřeby byly 
zapisovateli u jednotlivých stolů zapsány na velké flipchartové papíry.  
 
Problémy byly řešeny v rámci oblastí: 
1. Doprava a infrastruktura 
2. Život v obci (spolková činnost, sociální oblast, kultura a sport) 
3. Škola (vzdělávání, areál školy) 
4. Hospodářství a obecní úřad 
5. Životní prostředí 
 
Všichni účastníci měli možnost doplňovat své náměty postupně ve všech oblastech. 
Následně proběhl výběr největších problémů u jednotlivých oblastí – každý z účastníků mohl 
přidělit 2 hlasy (čárky) v každé oblasti. Tři problémy z každé oblasti, které měly největší počet 
hlasů, byly vybrány dalšímu hlasování.  
Zástupce za každý stůl představil výsledky skupinové práce. 15 vybraných problémů bylo 
přeneseno na hlasovací panel. Dalším krokem byl výběr priorit, kdy každý účastník obdržel tři 
prioritní body, které umístil k vybraným problémům. Na závěr proběhlo shrnutí aktivity a 
vyhodnocení.  
 
 
Příloha č. 1 – vyhodnocení  
 
Zapsala: Marta Vencovská 
 
 
 
 



   

Příloha č.1 

Vyhodnocení Veřejného fóra v Lípě 
9. listopadu 2016 
Problém/příležitost Hlasy Pořadí 
Stavba nové hasičárny (u nového hasičského cvičiště) 19 1.-2. 

Umístit radary u školy a pily (měřiče rychlosti) 11 4. 

Vybudovat v Lípě kapličku a zvoničku 6 5. 

Vybudovat cyklostezky  
Lípa – Petrkov – Šmolovy – Lípa, Lípa - Okrouhlička 

5 6.-8. 

Kulturní zařízení (sokolovna) ve správě obce 19 1.-2. 

Zvýšit turismus → socha („LIPOŇ“ – od Olšiaka) 2 11. 

Úprava starého hřiště pod školou → hasičské cvičiště, WC, el. přípojka, 
odpočinková zóna, bufet, sportovní zázemí, zeleň, úprava okolo křížku,… 

0 13.-16. 

Vybudování multifunkční sportovní hřiště (u ZŠ) 4 9.-10. 

Vybudování školní přírodní zahrady 5 6.-8. 

Nová fasáda obecního úřadu a nový plot  12 3. 

Placené letní brigády pro mládež  0 13.-16. 

Propagace místních podnikatelů na webových stránkách obce 0 13.-16. 

Pěší zóna k remízku (od přejezdu na HB) 4 9.-10. 

Příspěvek na nádrže na dešťovou vodu pro občany 5 6.-8. 

Vybudovat chodníky od sokolovny, bytovky,… 0 13.-16. 

Zachovat a udržovat polní cesty (např. k rybníkům Paletáč, Rákosák, 
Hlibůček) 

1 12. 

 
 

 


