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1. Úvod
Tento místní program obnovy venkova pro obec Bítovany a její místní část Bítovánky
byl vypracován v návaznosti na urbanistickou studii obce zpracovanou firmou DRUPOS
Pardubice 1.12.1992. Navazuje na program obnovy venkova na léta 2004–2008 ze srpna
2003, schváleného obecním zastupitelstvem dne 27.08.2003 – Usnesení č. 6/03.
Tento program obnovy venkova je významným podkladem pro jednání obecního
zastupitelstva, pro jejich zodpovědná stanoviska k jednotlivým stavbám a činnostem ve
správním území obce.
Cílem programu je vytvoření podkladů a podmínek pro harmonickou obnovu a rozvoj
obce a její okolní krajiny. Prostřednictvím naplňování tohoto rozvojového dokumentu by
mělo obecní zastupitelstvo ve spolupráci s místním obyvatelstvem postupně dosáhnout
zlepšení vzhledu obce, zlepšení životních podmínek obyvatel a tím zvrátit nepříznivý
demografický vývoj v obci. Na základě tohoto dokumentu by se mělo dojít k dosažení
vzestupné tendence trvale udržitelného rozvoje venkova se zachováním venkovského rázu
obce.

2. Charakteristika obce

Obec Bítovany se nachází v Pardubickém kraji na úpatí Českomoravské vrchoviny
v okrese Chrudim. Leží v sousedství katastrů obcí Lukavice, Zaječice a Žumberk při silnicích
III/358 14 a III/358 16, ve vzdálenosti asi 10 km jihovýchodně od okresního města Chrudim.
Obec Bítovany je součástí Mikroregionu Chrudimsko a z hlediska dotačního členění je
součástí NUTS II Severovýchod (Pardubický, Královehradecký a Liberecký kraj).
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Obcí protéká řeka Holetínka a dále se v jeho katastru nalézá rybník Farář, jež je
přírodní památkou s výskytem chráněné a kriticky ohrožené rostliny kotvice plovoucí (Trapa
Natans).

2.1. Historie

První písemné zprávy o obci Bítovany jsou z roku 1350, v některých pramenech jsou
poprvé Bítovany citovány v roce 1349. Podle novějších výzkumů je možné datování první
písemné zmínky o Bítovanech posunout až do roku 1347, kdy v edici „Regesta Bohemiae et
Moraviae“ (volně přeloženo „Stručný obsah listin Čech a Moravy“) uváděn „Mdyslaus de
Byetowan et Bleho de Lipka“. Obec byla v roce 1350 v držení vladyckého rodu
Ostromířských z Rokytníka, v roce 1361 se uvádí jako držitel statku Mstislav Rakušic
z Bítovan z rodu Lukavských. Lze s určitostí předpokládat, že osídlení obce je o několik
století starší než první písemná zpráva o obci.
Nejstarší dochovanou stavbou v obci je kostel sv. Bartoloměje. V roce 1350 (1349) je
uváděn jako gotický farní kostel. Po roce 1650 byl barokně upraven, dnešní gotická podoba
kostela je dílem architekta Františka Schmoranze z roku 1883. Hlavní oltář je novogotický,
období baroka připomínají dva postranní oltáře. Oltář na pravé straně připomíná hornickou
minulost sousední Lukavice.
Bítovany byly v 19. století spojeny ze Žumberkem, po roce 1900 samostatnou obcí,
mezi léty 1974–1989 spojeny se Zaječicemi. V minulosti byl v obci dvůr, dva mlýny, dvě
řeznictví, dvě hospody, dvě kovárny, tři obchody a pila. Od roku 1906 do roku 1974 byla
v obci škola.
Budova školy nyní slouží jako mateřská škola pro obce Bítovany a Zaječice. Do
základní školy děti dojíždějí do 1. až 5. třídy do Zaječic a v posledních letech i do Lukavice,
do 6. až 9. třídy do Chrasti, Slatiňan nebo Chrudimě.
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2.2. Situační zařazení obce
Obec Bítovany je malá obec s katastrální rozlohou 349 ha.
V obci se nenachází žádný průmyslový podnik, obec byla v minulosti výlučně
zemědělskou oblastí, kde převážná část obyvatel byla zaměstnána v zemědělství. Nyní
v katastru obce hospodaří zemědělské družstvo MILZA a několik malých soukromých
rolníků.
Dopravní spojení do obce je autobusem nebo vlakem z 2 km vzdálené zastávky
Zaječice. Dopravní obslužnost je na nezbytně nutné úrovni, vlastní mobilita je v podstatě
nutná.
Všechny nemovitosti v obci mají možnost se napojit na rozvod plynu, vody a na
telefonní přípojku.
Doplňující údaje:

Katastr obce

349 ha celkem

Zemědělská půda
Lesní pozemky
Vodní plocha
Zastavěná plocha
Ostatní plochy

286 ha
14 ha
15 ha
9 ha
25 ha

2.3. Demografický stav
Většina ekonomicky činných obyvatel dojíždí za prací do Chrudimě, částečně do okolí
obce. Je to důsledek dřívějšího zemědělského způsobu života místních obyvatel, kdy
s postupným zvyšováním produktivity práce v zemědělské výrobě bylo nezbytné hledat
pracovní příležitosti mimo katastr obce. Zároveň s tím docházelo k vylidňování obce a
v důsledku toho i ke stárnutí populace.
Tento nepříznivý demografický trend se sice podařilo v minulých letech zastavit, ale
ještě ne otočit, což by měl být jeden ze základních cílů tohoto dokumentu.
Z pohledu míry nezaměstnanosti je na tom naše obec s mírou nezaměstnanosti 4,7%
ekonomicky aktivního obyvatelstva nejlépe ve srovnání s okolními obcemi, kde se míra
nezaměstnanosti pohybuje od 7,7% do 14%.
Obec se snaží udržet provoz MŠ. V této záležitosti úspěšně kooperuje s obcí Zaječice,
která využívá služeb zdejší MŠ a na oplátku zase místní školáci pomáhají naplnit třídy tamější
základní školy. Tímto způsobem se oběma obcím daří udržet školní zařízení v provozu a tím
spoluvytvářet vhodný prostor pro atraktivnost bydlení mladých rodin s dětmi.
Občané obce mají zajištěnu lékařskou službu prostřednictvím ordinace praktického
lékaře a stomatologa v Zaječicích.
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V obci je soukromý obchod se smíšeným zbožím s omezenou provozní dobou,
pohostinství a v letních měsících kiosek ve sportovním areálu.
Doplňující údaje:

Obyvatelstvo

412 (210 Ž, 202 M) celkem (k 1.4.2008)

Průměrný věk
Předškolní děti
Děti školního věku
Ekonomicky aktivní
Domy celkem
Trvale obydlené

41,5 roků
24
45
235 (113 Ž, 122 M) – 57,04%
174
137

2.4. Kulturní a společenský vývoj
V obci od roku 1898 působí Sbor dobrovolných hasičů, od roku 1927 tělovýchovná
organizace. Oddíl kopané využívá hřiště v prostorách víceúčelového sportovního areálu. Léta
je velice činný sbor pro občanské záležitosti, který pořádá sám nebo ve spolupráci mnoho
rozličných kulturních a společenských akcí. Mezi tradičně úspěšné společenské akce se řadí
každoroční „loučení s prázdninami“ pro děti, besední programy pro seniory, sportovní klání
fotbalového mužstva. Postupně se stávají tradicí koncerty vážné a duchovní hudby v místním
kostele.
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3. Základní cíle programu
Tento místní program obnovy venkova si klade za základní cíl určit hlavní rozvojové
akce v oblasti kulturní, osvětové a společenské, rozvoje venkovské zástavby, úpravy
veřejných prostranství, občanské vybavenosti a ochrany a obnovy životního prostředí. Pomocí
těchto plánovaných akcí zajistit příjemný, klidný a plnohodnotný život v obci a tím zabránit
odlivu obyvatel, postupnému stárnutí populace a v konečném důsledku zabránit postupnému
úpadku a zániku obce.
Při všech plánovaných akcích je zohledněno několik základních zásad:
obec se bude vyvíjet jako samostatný správní a urbanistický celek
při veškeré stavební činnosti a využití území bude hájen venkovský ráz obce
upřednostňovány budou veřejně prospěšné stavby
nová zástavba bude přednostně umísťována na pozemky navazující na zastavěná
území
• budou chráněny plochy pro technickou infrastrukturu
• bude kladen důraz na zachování a rozšíření zeleně uvnitř a vně obce
• realizací plánovaných akcí by neměly být dotčeny stávající pracovní příležitosti v
obci
•
•
•
•

Po zapojení obce v roce 1992 do celostátního Programu obnovy venkova a postupným
plněním úkolů programu se podařilo vytvořit podmínky, které vedly k zvýšení zájmu o trvalé
bydlení v obci a následně k nárůstu počtu obyvatel.
V předchozích letech se podařilo zrealizovat vybudování vodovodu, plynofikovat obec,
revitalizovat obecní sad „U Splavu“, opravit většinu místních komunikací, rozšířit obecní úřad
o prostor sálu a opravit jeho fasádu, udržet chod mateřské školky a podporovat dobrovolné
spolky a organizace v jejich činnosti.
Program obnovy obce Bítovany vychází z předchozí koncepce programu a na základě
nových podnětů a potřeb je doplněn o nové úkoly.
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4. Místní program obnovy venkova
4.1. Oblast kulturní, osvětová a společenská
1. Kronika
Pokračovat ve vedení kroniky obce Bítovany pro zachování historie obce dalším
generacím, postupná digitalizace (převedení do elektronické podoby) stávající
listinné formy kroniky. Postupný přechod vedení kroniky duplicitně na počítači i
v papírové formě. Vystavení digitalizované formy kroniky na oficiálních
WEBových stránkách obce.
Termín realizace:
trvale 2008–2013
Předpokládané náklady: 3 000,- Kč/rok + 20 000,- Kč
Způsob financování:
obec
2. Obecní knihovna
Inventarizace knihovního fondu, rekonstrukce místnosti s knihami, vybavení
knihovny novými policemi, převedení vedení knihovního fondu a výpůjční
činnosti na elektronickou formu. Navázání spolupráce s Městskou knihovnou
v Chrudimi při půjčování knih z jejího knihovního fondu.
Termín realizace:
2008
Předpokládané náklady: 30 000,- Kč
Způsob financování:
obec – 15 000,- Kč (50%)
dotace z Krajského úřadu Pardubice, MMR–15 000,- Kč
(50%)
3. Obecní znak a prapor
1. fáze: Prostřednictvím zkušeného heraldika vypracovat návrh obecního znaku a
standardy obce s ohledem na minulost, polohu, patrona obce, převládající
způsob obživy obyvatelstva a podobná výchozí hlediska a následně tyto
symboly nechat schválit Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.
Termín realizace:
2010–2011
Předpokládané náklady: 100 000,- Kč
Způsob financování:
obec
2. fáze: Propagace nově schválených obecních symbolů prostřednictvím místních
tabulí, změnou vzhledu oficiálních WEBových stránek, umístěním
nových obecních symbolů na všechny propagační materiály, případně
využití symbolů i jednotlivými zájmovými spolky apod.
Termín realizace:
2012–2013
Předpokládané náklady: 50 000,- Kč
obec
Způsob financování:
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4. Vydávání občasníku obce – Bítovák
Obec bude pokračovat ve vydávání osvětového občasníku – 4x ročně. Zde se
budou prezentovat vedle jednotlivých občanských sdružení a spolků i státní správa
a samospráva, část bude věnována historii i současnému dění v obci a zbude
prostor i pro příspěvky občanů reagující na dění v obci.
Termín realizace:
trvale 2008–2013
Předpokládané náklady: 3 000,- Kč/rok
Způsob financování:
obec

5. Podpora tradičních společenských akcí
Spoluorganizovat s občanskými sdruženími a spolky všechny tradiční společenské
akce pro všechny věkové skupiny občanů od předškolních dětí – různé besídky a
dětské karnevaly přes akce pro školní děti – dětský den, pravidelné loučení
s prázdninami. Pro dospělé občany – obecní plesy a seniorům umožnit společná
setkání na různých tématických besedách. Podporovat všechny veřejné akce mající
za úkol pobavit občany ať již například formou přednášek nebo třeba formou
různých sportovních utkání apod.
Termín realizace:
trvale 2008–2013
Předpokládané náklady: 20 000,- Kč/rok
obec
Způsob financování:
6. Činnost dobrovolných spolků
Obec bude podporovat v rámci svých možností činnost všech dobrovolných spolků
v obci (TJ, Sbor dobrovolných hasičů) a případně napomáhat při zakládání
nových, nebo obnově dříve zaniklých. Záměrem obce je aktivizovat občany a
dosáhnout prostřednictvím dobrovolných spolků jejich aktivního zapojení do dění
v obci.
Termín realizace:
trvale 2008–2013
Předpokládané náklady: 40 000,- Kč/rok
Způsob financování:
obec
7. Oslavy jubilujících spolků
V roce 2008 je 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Bítovany.
K tomuto výročí chystá sbor dobrovolných hasičů pamětní oslavu spojenou
s ukázkami techniky a práce sboru, výstavou mapující historii místního sboru
dobrovolných hasičů. V rámci oslav budou uspořádány rybářské závody, dětský
den plný různých soutěží a mnoho dalšího.
Termín realizace:
2008
Předpokládané náklady: 20 000,- Kč
obec – 15 000,- Kč (75%)
Způsob financování:
Sbor dobrovolných hasičů – 5 000,- Kč (25%)
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8. Koncerty vážné a duchovní hudby
V součinnosti s místně příslušnou farností společně uspořádat alespoň 1x ročně
koncerty vážné a duchovní hudby v místním kostele. Pokusit se z těchto koncertů
udělat kulturní tradici, která bude propagovat obec i u jinak kulturně orientovaných
občanů z blízkého i vzdálenějšího okolí.
Termín realizace:
trvale 2008–2013
Předpokládané náklady: 10 000,- Kč/rok
Způsob financování:
obec – 5 000,- Kč (50%)
soukromé dotace – 5 000,- Kč (50%)

4.2. Oblast zachování, obnovy a rozvoje venkovské
zástavby
1. Dokončení dostavby obecního úřadu
a) Oprava krovu střechy a oprava krytiny
Oprava krovu střechy Obecního úřadu s následnou opravou nebo výměnou
střešní krytiny.
Termín realizace:
2010
Předpokládané náklady: 350 000,- Kč
Způsob financování:
obec – 150 000,- Kč (cca 42%)
POV – 100 000,- Kč (cca 29%)
Krajský úřad – 100 000,- Kč (cca 29%)
b) Adaptace kancelářských prostor úřadovny
Nový kancelářský nábytek, sejf na pokladnu, skříně na dokumentaci apod..
Termín realizace:
2008
Předpokládané náklady: 30 000,- Kč
Způsob financování:
obec
2. Mateřská škola
a) Oprava fasády MŠ se současnou výměnou oken a provedením
zateplení
Nutnost snížit energetickou náročnost provozu MŠ a tím snížit finanční
prostředky na vytápění a zároveň šetřit životní prostředí.
Termín realizace:
2009–2013
Předpokládané náklady: 1 200 000,- Kč
Způsob financování:
obec – 500 000,- Kč (cca 42%)
POV – 100 000,- Kč (cca 8%)
dotace EU – 600 000,- Kč (50%)
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b) Oprava střechy
Lokální oprava střechy.
Termín realizace:
2009
Předpokládané náklady: 200 000,- Kč
Způsob financování:
obec
c) Vstupní prostory do areálu MŠ a oprava chodníků
Oprava vstupních prostorů a oprava chodníků pomocí zámkové dlažby.
Termín realizace:
2010
Předpokládané náklady: 40 000,- Kč
Způsob financování:
obec
d) Hospodářská budova
Komplexní oprava samostatné hospodářské budovy.
Termín realizace:
2008
Předpokládané náklady: 50 000,- Kč
Způsob financování:
obec
e) Dovybavení dětského hřiště
Doplnění dětského hřiště v areálu MŠ o další atrakce (houpačky,
prolézačky, apod.) a případná oprava stávajících poškozených atrakcí.
Termín realizace:
2008
Předpokládané náklady: 30 000,- Kč
Způsob financování:
obec – 20 000,- Kč (cca 67%)
soukromé dotace – 10 000,- Kč (cca 33%)
3. Autobusové čekárny
a) Autobusová čekárna u rybníčka
Kompletní rekonstrukce autobusové
rekonstruované autobus. čekárny u MŠ.

čekárny

ve

stylu

Termín realizace:
2008
Předpokládané náklady: 150 000,- Kč
Způsob financování:
obec
b) Autobusová čekárna v Bítovánkách
Lokální oprava, případná výměna za typizovanou čekárnu.
Termín realizace:
2011
Předpokládané náklady: 65 000,- Kč
Způsob financování:
obec
4. Požární zbrojnice
Vybudování sociálního zařízení a technického zázemí.
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Termín realizace:
2009–2013
Předpokládané náklady: 250 000,- Kč
Způsob financování:
obec – 90 000,- Kč (36%)
Sbor dobrovolných hasičů – 10 000,- Kč (4%)
Dotace EU – 150 000,- Kč (60%)
5. Lávka ze sadu „U splavu“ na sportoviště
Následně po dobudování a rekonstrukci celého sportoviště (fotbalové hřiště,
volejbalové hřiště, tenisové kurty) se pokusit jednoduchou lávkou spojit zelenou
klidovou zónu revitalizovaného sadu se sportovním a kulturním areálem a tímto
jejich harmonickým spojením dosáhnout vzniku rozsáhlého odpočinkového centra
pro většinu obyvatel obce. Takto široce koncipované odpočinkové centrum by
mohlo v jistém smyslu nahradit v obci neexistující náves.
Termín realizace:
2012
Předpokládané náklady: 250 000,- Kč
Způsob financování:
obec – 150 000,- Kč (60%)
POV – 100 000,- Kč (40%)
6. Pomoc při údržbě kostela
Obec by se měla nějakou formou podílet na údržbě místního kostela jednak
z důvodu uchování historické dominantní nemovitosti obce a také proto, že někteří
její občané navštěvují tento kostel za účelem duchovním a pro mnohé se stane i
místem jejich posledního rozloučení.
a) Vydláždění cesty
Spoluúčastnit se např. formou vlastních stavebních prací zaměstnancem
OÚ, případně zvážit jinou formu spoluúčasti na základě dohody
s příslušnou farností.
Termín realizace:
2009
Předpokládané náklady: 10 000,- Kč
Způsob financování:
obec
b) Spolupráce při opravě střechy
Přispět finanční pomocí na obnovu střechy. Tato akce musí však být akcí
příslušné farnosti, neboť objekt je ve vlastnictví církve.
Termín realizace:
2008–2013
Předpokládané náklady: 50 000,- Kč
Způsob financování:
obec
7. Územní plán – příprava, zpracování
Vytvoření územního plánu pro obec Bítovany je nezbytné pro komplexní a
vyvážený budoucí rozvoj obce. Územní plán svým profesionálním zpracováním by
měl garantovat architektonicky příznivý vývoj obce a měl by respektovat rozličné
potřeby jejích občanů.
13
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Termín realizace:
2008–2009
Předpokládané náklady: 300 000,- Kč
Způsob financování:
obec – 75 000,- Kč (25%)
dotace Krajský úřad Pardubice – 225 000,- Kč (75%)
8. Dětské hřiště
Realizace dětského hřiště, zvláště pro předškolní mládež, mimo areál MŠ, tak aby
bylo volně využitelné jak samotnými dětmi tak i maminkami s dětmi na
procházkách. Umístění takového hřiště by mělo být někde v zeleni v klidové části
obce, nejlépe na revitalizovaných prostranstvích, která by tak získala další
praktické využití.
Termín realizace:
2009
Předpokládané náklady: 100 000,- Kč
Způsob financování:
obec – 75 000,- Kč (75%)
dotace Krajský úřad Pardubice – 25 000,- Kč (25%)

4.3. Oblast úpravy veřejných prostranství
1. Pomník – opěrná zeď
Nutnost staticky stabilizovat pomník obětem I. světové války tak, aby nedocházelo
k naklánění pomníku. Současně s tím opravit opěrnou zeď a následně udržovat
zeleň v okolí pomníku, aby se mohl stát důstojnou pietní subdominantou obce.
Termín realizace:
2009–2010
Předpokládané náklady: 30 000,- Kč
Způsob financování:
obec
2. Lidské zdroje
Plně využít možnost zaměstnávat nezaměstnané z obce nebo blízkého okolí vedené
na Úřadu práce na veřejně prospěšné práce. Tímto způsobem získat dostatečnou
pracovní sílu na udržování veřejné zeleně v katastru obce a případně na drobné
stavební úpravy realizované svépomocí.
Termín realizace:
trvale 2008–2013 (duben – listopad)
Předpokládané náklady: 120 000,- Kč/rok
Způsob financování:
obec 40 000,- Kč/rok (33%)
dotace - Úřad práce 80 000,- Kč/rok (66%)
3. Mobiliář pro revitalizovaná veřejná prostranství
Všechna revitalizovaná veřejná prostranství vybavit parkovými lavičkami a
odpadkovými koši a umožnit využít tato prostranství k odpočinku občanů, zvláště
pak seniorů, při jejich procházkách.
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Termín realizace:
2008–2010
Předpokládané náklady: 80 000,- Kč/rok 2008
50 000,- Kč/rok 2010
Způsob financování:
obec
4. Revitalizace prostranství u rybníčka a na obci
Celková revitalizace prostranství „U rybníčka“ a „Na obci“. Navezením zeminy
srovnat povrch, založit nový trávník a osázet prostranství vhodnými keři a
stromky.
Termín realizace:
2009–2010
Předpokládané náklady: 50 000,- Kč
Způsob financování:
obec
5. Výsadba zeleně u kostela a u pomníku
Obnova zeleně, hlavně dřevin u kostela a okolo pomníku.
Termín realizace:
2009–2010
Předpokládané náklady: 20 000,- Kč
Způsob financování:
obec
6. Parkoviště u obecního úřadu
Vytvoření parkoviště před obecním úřadem se současným doplněním zeleně
výsadbou nových dřevin.
Termín realizace:
2011
Předpokládané náklady: 250 000,- Kč
Způsob financování:
obec – 125 000,- Kč (50%)
Krajský úřad – 125 000,- Kč (50%)

4.4. Oblast
zkvalitnění
a
dobudování
vybavenosti a technické infrastruktury

občanské

1. Hřbitov
Postupně v průběhu let 2008-2010 dodělat jednotlivé drobné opravy a úpravy na
místním hřbitově.
a) Parkoviště
Před jakoukoliv investicí do parkoviště u hřbitova nejprve vykoupit
pozemek pod stavbou a následně dokončit úpravu parkoviště zpevněním
sypaných svahů vhodnou výsadbou dřevin a položením nového povrchu
vlastního parkoviště.
Termín realizace:
2008–2010
Předpokládané náklady: 80 000,- Kč
Způsob financování:
obec
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b) Studna
Zajistit plynulou dodávku vody na hřbitov. Provést veškeré nutné opravy a
rekonstrukce stávající studny na hřbitově a realizovat náhradní zdroj vody
ze studny pod hřbitovem. K tomu je nutné také nejprve vykoupit pozemek
od stávajících majitelů.
Termín realizace:
2009
Předpokládané náklady: 30 000,- Kč
Způsob financování:
obec
c) Márnice
Drobné opravy márnice tak, aby sloužila v případě potřeby hrobníkům při
jejich práci.
Termín realizace:
2008
Předpokládané náklady: 10 000,- Kč
Způsob financování:
obec
d) Vstupní brána
Výměna vstupní brány za novou architektonicky konzistentní s celou
stavbou hřbitova, oprava staré by byla finančně neefektivní.
Termín realizace:
2011
Předpokládané náklady: 60 000,- Kč
Způsob financování:
obec
2. Veřejné osvětlení
Postupná rekonstrukce veřejného osvětlení „Na obci“ a „Do cihelny“ s novým
osvětlením k Remešům. Výměna nevyhovujících svítidel a položení vodiče do
země s tím, že bude utvořen uzavřený obvod.
Termín realizace:
2009–2013
Předpokládané náklady: 500 000,- Kč
Způsob financování:
obec – 200 000,- Kč (40%)
dotace EU – 300 000,- Kč (60%)
3. Kanalizace – projekt
Projektová dokumentace na řešení svodu odpadních vod v obci s ohledem na
budoucí investiční záměry, stávající potřeby a platnou legislativu v odpadním
hospodářství. Vlastní realizace odkanalizování obce ponechat po roce 2013.
Termín realizace:
2008–2013
Předpokládané náklady: 300 000,- Kč
Způsob financování:
obec
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4. Místní komunikace
Oprava zbývajících místních komunikací. Před realizací vlastních oprav je nutné
vykoupit pozemky pod MK tam, kde nejsou ve vlastnictví obce a následně zajistit
projektovou dokumentaci a vlastní realizace rekonstrukcí.
a) Do cihelny
Oprava této MK.
Termín realizace:
2008
Předpokládané náklady: 400 000,- Kč
Způsob financování:
obec – 350 000,- Kč (87,5%)
POV – 50 000,- Kč (12,5%)
b) K bytovce
Výkup pozemků a oprava MK.
Termín realizace:
2008
Předpokládané náklady: 450 000,- Kč
Způsob financování:
obec – 400 000,- Kč (cca 89%)
POV – 50 000,- Kč (cca 11%)
c) K Pražanům
Zajištění projektové dokumentace a následná rekonstrukce MK.
Termín realizace:
2009–2013
Předpokládané náklady: 400 000,- Kč
Způsob financování:
obec – 200 000,- Kč (50%)
dotace EU – 200 000,- (50%)
d) K Pilařům a Remešům
Projektová dokumentace a následná realizace nové MK.
Termín realizace:
2009–2013
Předpokládané náklady: 315 000,- Kč
Způsob financování:
obec – 200 000,- Kč (cca 63%)
dotace EU – 115 000,- (cca 37%)
e) Bišovka
Výkup pozemků, projektová dokumentace a provizorní zpevněná cesta do
doby dokončení výstavby RD na území Bišovky.
Termín realizace:
2008–2010
Předpokládané náklady: 120 000,- Kč/rok 2008
300 000,- Kč/rok 2009
500 000,- Kč/rok 2010
Způsob financování:
obec – 420 000,- Kč (cca 46%)
dotace EU – 500 000,- Kč (cca 54%)/rok 2009–
2010
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f) K Vašákům a Holubům
Oprava MK.
Termín realizace:
2009–2013
Předpokládané náklady: 300 000,- Kč
Způsob financování:
obec – 150 000,- Kč (50%)
dotace EU – 150 000,- (50%)

5. Nakládání s odpady
a) Rozšíření kontejnerů na tříděný odpad.
Rozšíření sítě kontejnerů na tříděný odpad o kontejnery na papír.
Termín realizace:
2011
Předpokládané náklady: 60 000,- Kč
Způsob financování:
obec – 30 000,- Kč (50%)
dotace – 30 000,- Kč (50%)
b) Úprava dvora OÚ.
Úprava dvora OÚ tak, aby bylo možné na něm zřídit vedle
velkoobjemového kontejneru na netříděný nadměrný odpad i možnost
třídit další odpad domácností, ať již jde o elektroniku, alkalické články
případně další nepotřebný odpad. Pokusit se takto zvýšit účinnost třídění
odpadů občany. Vytvořit další místo pro menší kontejner na papírové
kartony, které by nemohli občané umístit do kontejneru na papír.
Termín realizace:
2011
Předpokládané náklady: 50 000,- Kč
Způsob financování:
obec
6. Sportovní areál
Vytvořit komplexní sportovní areál pro více sportů, aby měla většina místních
občanů možnost si po práci aktivně rekreačně zasportovat a místní mládež se
mohla realizovat spíše pohybovou aktivitou než nějakým vysedáváním doma u
počítačů, nebo vymýšlením společensky nevhodných aktivit. Pokusit se tímto
způsobem aktivizovat občany a vytvořit podmínky pro atraktivní bydlení pro
mladé rodiny s dětmi a tím naplnit jeden z hlavních cílů tohoto programu – omladit
obec. Celé sportoviště koncipovat s ohledem na předpokládané kapacitní využití
s jistou rezervou a možností pořádání příležitostných turnajů při různých
společenských akcích.
a) Rekonstrukce kabin
Zrealizovat rekonstrukci kabin fotbalového klubu TJ takovým způsobem,
aby se staly důstojným zázemím při všech zápasech místního fotbalového
mužstva. Rozšíření stávajících kabin o veřejně přístupné toalety pro diváky
navštěvující fotbalové zápasy i pro všechny rekreační sportovce sportující
na místním sportovišti. Rekonstrukci řešit s ohledem na vytíženost těchto
kabin pro jednotlivé účastníky místního sportoviště.
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Termín realizace:
2008
Předpokládané náklady: 640 000,- Kč
Způsob financování:
obec – 500 000,- Kč (cca 79%)
dotace Krajský úřad Pardubice - 140 000,- Kč
(cca 21%)
b) Výkup pozemků pod plánovaným novým sportovištěm
Vykoupit pozemky od soukromých majitelů pro následující výstavbu
nového víceúčelového sportoviště.
Termín realizace:
2009
Předpokládané náklady: 400 000,- Kč
Způsob financování:
obec – 200 000,- Kč (50%)
dotace EU – 200 000,- Kč (50%)
c) Rozšíření sportoviště o další hřiště (odbíjená, tenis, tréninkové hříště
pro fotbal a pod.)
Výstavba nového víceúčelového sportoviště, po předchozím zpracování
projektové dokumentace, zahrnující hřiště pro odbíjenou, tenis, plážový
volejbal, nohejbal, basketbal a tréninkové hřiště fotbalové. Koncipovat celé
sportoviště jako volně přístupné všem zájemcům z řad občanů obce s jistou
mírou dohledu. Kapacitně zvolit takové řešení, které by umožňovalo
organizovat různá sportovní turnajová klání při různých společenských
příležitostech – pouťové turnaje v odbíjené, místní tenisové turnaje apod..
Termín realizace:
2009–2013
Předpokládané náklady: 1 800 000,- Kč
Způsob financování:
obec – 720 000,- Kč (40%)
dotace EU – 900 000,- Kč (50%)
dotace Krajský úřad Pardubice – 180 000,- Kč
(10%)
d) Parkoviště
Na okraji sportovního areálu vybudovat asfaltové parkoviště pro
maximálně 10 vozidel, aby se eliminovalo zajíždění aut přímo do areálu
sportoviště.
Termín realizace:
2013
Předpokládané náklady: 300 000,- Kč
Způsob financování:
obec – 200 000,- Kč (cca 67%)
POV – 100 000,- Kč (cca 33%)
7. Chodníky
V průběhu let postupně budovat chodníky. Budovat je pouze tam, kde to má
nějaký význam – je pro ně dostatek místa a zároveň by byly využívány chodci.
Termín realizace:
průběžně 2010–2013
Předpokládané náklady: 150 000,- Kč/rok
Způsob financování:
obec
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8. Místní externí informační systém
Zrealizovat venkovní ukazatelový informační systém, který bude pomocí
směrových šipek informovat návštěvníky o všech důležitých a zajímavých místech
v obci.
Termín realizace:
2013
Předpokládané náklady: 100 000,- Kč
Způsob financování:
obec

4.5. Oblast ochrany a obnovy kulturní krajiny
1. Oprava a údržba polní cesty za Kopcem
Oprava a následná údržba polní cesty s vybudováním zábrany volného vjezdu na
tuto cestu z navazující komunikace III. třídy (spojka Bítovany - Orel).
Termín realizace:
2011
Předpokládané náklady: 30 000,- Kč
Způsob financování:
obec – 21 000,- Kč (70%)
soukromá dotace – 9 000,- Kč (30%)
2. Oprava a údržba cesty nad rybníkem Farář
Oprava a následná údržba cesty nad rybníkem Farář s vybudováním zábrany
volného vjezdu na tuto cestu z navazující komunikace III. třídy (Bítovany Žumberk).
Termín realizace:
2010
Předpokládané náklady: 30 000,- Kč
obec – 21 000,- Kč (70%)
Způsob financování:
soukromá dotace – 9 000,- Kč (30%)

4.6. Oblast podpory výstavby staveb pro bydlení
1. Bišovka – inženýrské sítě
Vybudování kompletních inženýrských sítí v lokalitě Bišovka vyjma MK (je již
uvedeno v bodě 4.4.4 e)).
Termín realizace:
2009
Předpokládané náklady: 500 000,- Kč
Způsob financování:
obec – 400 000,- Kč (80%)
POV – 100 000,- Kč (20%)
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2. Administrativní pomoc při realizaci individuální výstavby RD v katastru obce
v souladu s připravovaným územním plánem
Kompletní administrativní pomoc s realizací záměru stavebního povolení na
výstavby 14 RD v lokalitě Bišovka (soukromé pozemky). Vypracování projektu,
vyřízení všech podkladů nutných k zahájení řízení o udělení stavebního povolení
Městským úřadem Chrast a následná koordinace všech kroků vedoucích
k úspěšnému realizování záměru.
Termín realizace:
2008
Předpokládané náklady: 20 000,- Kč
Způsob financování:
obec
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5. Způsob financování
Celý rozvojový plán „Program obnovy obce Bítovany“ je navržen tak, aby byl v rámci
plánovaných let plně finančně pokryt a tím byl reálně splnitelný. Předpokládá to ovšem
jednak naplnění rozpočtového výhledu na straně příjmů a výdajů na léta 2008-2013, čímž
bude určen disponibilní finanční rámec vlastních zdrojů obce a jednak to předpokládá
úspěšnost při získávání fin. prostředků z různých dotačních titulů a různých dotačních zdrojů.
K finančnímu krytí plánovaných akcí budou použity převážně disponibilní finanční zdroje
vlastní obce a v menší míře i případné finanční zdroje z různých dotačních titulů převážně u
větších a nákladnějších realizací. Na pokrytí některých akcí se budou podílet i soukromí
sponzoři a v případě menších akcí budou zapojeni do realizace projektu i občané obce
Bítovany formou nějaké vlastní fyzické spoluúčasti (brigády, zapůjčení vlastních technických
prostředků a pod.).

5.1. Financování po oblastech místního programu na léta
2008–2013
ad 4.1. – celkem :

Obec
POV
dotace EU
Krajský úřad Pardubice
sponzorské dary
celkem

626 000,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
15 000,- Kč
35 000,- Kč
676 000,- Kč

ad 4.2. – celkem :

1 655 000,- Kč
450 000,- Kč
600 000,- Kč
350 000,- Kč
20 000,- Kč
3 075 000,- Kč

ad 4.3. – celkem :

595 000,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
125 000,- Kč
480 000,- Kč
0,- Kč
1 200 000,- Kč

ad 4.4. – celkem :

4 800 000,- Kč
200 000,- Kč
2 365 000,- Kč
350 000,- Kč
0,- Kč
7 715 000,- Kč

Obec
POV
dotace EU
Krajský úřad Pardubice
sponzorské dary
celkem
Obec
POV
dotace EU
Krajský úřad Pardubice
Úřad Práce
sponzorské dary
celkem
Obec
POV
dotace EU
Krajský úřad Pardubice
sponzorské dary
celkem
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ad 4.5. – celkem :

Obec
POV
dotace EU
Krajský úřad Pardubice
sponzorské dary
celkem

42 000,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
18 000,- Kč
60 000,- Kč

ad 4.6. – celkem :

420 000,- Kč
100 000,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
520 000,- Kč

Obec
POV
dotace EU
Krajský úřad Pardubice
sponzorské dary
celkem

Celkem

13 246 000,- Kč

5.2. Financování po jednotlivých letech
2008 – celkem :

Obec
POV
dotace EU
Krajský úřad Pardubice
Úřad Práce
sponzorské dary
celkem

1 891 000,- Kč
100 000,- Kč
0,- Kč
155 000,- Kč
80 000,- Kč
20 000,- Kč
2 246 000,- Kč

2009 – celkem :

1 051 000,- Kč
100 000,- Kč
350 000,- Kč
250 000,- Kč
80 000,- Kč
5 000,- Kč
2 036 000,- Kč

2010 – celkem :

852 000,- Kč
100 000,- Kč
350 000,- Kč
100 000,- Kč
80 000,- Kč
14 000,- Kč
1 496 000,- Kč

Obec
POV
dotace EU
Krajský úřad Pardubice
Úřad Práce
sponzorské dary
celkem
Obec
POV
dotace EU
Krajský úřad Pardubice
Úřad Práce
sponzorské dary
celkem

23

Program obnovy venkova – BÍTOVANY – místní program 2008 - 2013

2011 – celkem :

Obec
POV
dotace EU
Krajský úřad Pardubice
Úřad Práce
sponzorské dary
celkem

712 000,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
155 000,- Kč
80 000,- Kč
14 000,- Kč
961 000,- Kč

2012 – celkem :

441 000,- Kč
100 000,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
80 000,- Kč
5 000,- Kč
596 000,- Kč

2013 – celkem :

Obec
POV
dotace EU
Krajský úřad Pardubice
Úřad Práce
sponzorské dary
celkem

661 000,- Kč
100 000,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
80 000,- Kč
5 000,- Kč
846 000,- Kč

2009–2013 – celkem: Obec
(blíže neurčeno)
POV
Dotace EU
Krajský úřad Pardubice
Sponzorské dary
celkem

2 360 000,- Kč
100 000,- Kč
2 415 000,- Kč
180 000,- Kč
10 000,- Kč
5 065 000,- Kč

Obec
POV
dotace EU
Krajský úřad Pardubice
Úřad Práce
sponzorské dary
celkem

Celkem za obec (2008–2013)

13 246 000,- Kč
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5.3. Rekapitulace financování pro léta 2008–2013 dle
jednotlivých zdrojů finančních prostředků
Období 2008–2013
Obec

8 138 000,- Kč

POV

600 000,- Kč

Dotace EU

3 115 000,- Kč

Krajský úřad Pardubice

840 000,- Kč

Úřad Práce

480 000,- Kč

sponzorské dary
Celkem

73 000,- Kč
13 246 000,- Kč

6. Závěr
Autor ve spolupráci se zastupiteli obce se snažil při zpracování „místního programu
obnovy venkova“ zařadit do programu stěžejní projekty malého i většího rozsahu, které by
měly směřovat k obnově a rozvoji celé obce Bítovany i s její místní částí Bítovánky. Program
obnovy venkova předpokládá aktivní spoluúčast obyvatel obce v součinnosti s občanskými
spolky a sdruženími a musí dodržovat urbanistickoarchitektonické zásady a být v souladu
s místními tradicemi.
Jednotlivé výše uvedené položky „místního programu obnovy venkova“ jsou navzájem
propojené, tvoří harmonický celek, který by měl zajistit co nejlepší funkčnost obce z pohledu
naplňování cílů kladených si tímto programem.
Místní program obnovy venkova obce Bítovany je koncipován tak, aby byl reálně
splnitelný v navrhovaném časovém horizontu s předpokládanými finančními možnostmi obce.
Do finančních možností obce byly zahrnuty reálné rozpočtové výhledy na budoucí období
aproximující rozpočtové skutečnosti několika let minulých a změn daňové legislativy.
Zároveň byly do disponibilních finančních prostředků zakalkulovány i případné možnosti
dotační.
Akce jsou plánovány nejen podle finančních možností, ale i v závislosti na jejich prioritě
pro obec a její občany.
Místní program obnovy venkova obce Bítovany na období 2008–2013 je koncipován
jako otevřený s možností doplnění dalších akcí formou dodatku tohoto dokumentu a byl řádně
projednán a schválen zastupitelstvem obce na jednání dne 25.06.2008 – usnesení č. 09/08.
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