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1. Úvod a cíle programu
Místní program obnovy venkova pro obec Bítovany a její místní část Bítovánky byl vypracován
v návaznosti na Územní plán obce Bítovany s účinnosti platnosti ÚP od data 13.1. 2009. Program
plynule navazuje na předchozí program obnovy venkova obce Bítovany vypracovaný na léta 2008 –
2013 (schválený zastupitelstvem obce na jednání dne 25.6.2008 – usnesení č. 09/08) a dále program
na období roků 2013—2016 (schválený zastupitelstvem obce dne 14.12.2012, usnesení č. 11.13.)
Cílem programu je nastavení podmínek pro vyváženou obnovu a rozvoj obce Bítovany v rámci jejího
katastru.
Prostřednictvím naplňování tohoto rozvojového dokumentu by mělo zastupitelstvo obce, ve spolupráci s místním obyvatelstvem, postupnými kroky dosáhnout zvelebení obce a zlepšení životních podmínek obyvatel a v konečném důsledku dosáhnout stabilizace počtu obyvatel v obci. V dalším období
by mělo dojít, v rámci trvale udržitelného rozvoje venkova, k dalšímu rozvoji obce za podmínek zachování venkovského rázu obce.
Časový horizont platnosti programu je stanoven na čtyři roky a to tak, aby tento program částečně
pokryl období mandátu současného zastupitelstva obce a dále umožnil plynulou návaznost plnění
programu novému zastupitelstvu, které vzejde z voleb v roce 2018, s cílem, aby současný program
zásadně neomezoval vytváření koncepce rozvoje obce v období po roce 2020.

Letecký snímek obce Bítovany z r. 2011
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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 Chrudimě. Obec Bítovany je součástí Mikroregionu Chrudimsko a z hlediska dotačního členění je součástí NUTS II Severovýchod (Pardubický, Královehradecký
a Liberecký kraj).

Mapa silničních komunikací — napojení obce Bítovany na sousední obce Lukavice a Zaječice

Obcí protéká řeka Holetínka
(potok Ležák). V jihozápadní části katastru obce se
nalézá rybník Farář, jenž je
přírodní památkou
s výskytem chráněné a kriticky ohrožené rostliny kotvice plovoucí (Trapa Natans).

Snímek rybníku Farář, místo s výskytem chráněné vodní rostliny kotvice plovoucí
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3. Historie obce
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
upravený. 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 se Žumberkem, po roce 1900 samostatnou obcí, mezi léty
1974–1989 administrativně spojeny se sousední
obcí Zaječice. 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.

Kostel sv. Bartoloměje v Bítovanech, snímek z r. 2012

Budova školy nyní slouží jako mateřská
škola pro obce Bítovany a Zaječice.
Většina dětí z Bítovan dojíždí do 1. až
5. třídy do ZŠ Zaječice, v posledních
letech i do Lukavice, Slatiňan a Chrudimi. Do vyšších ročníků, do 6. až 9. třídy ZŠ dojíždí děti do Chrasti, Slatiňan,
Chrudimi, ale i do vzdálených Pardubic.

Budova MŠ v Bítovanech se zahradou, dětské hřiště s novými herními
prvky, snímek z r. 2015
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4. Situační zařazení obce
Obec Bítovany je malá obec s katastrální rozlohou 349 ha.
Specifikace údajů ke katastru:
Zemědělská půda:

286 ha

Lesní pozemky

14 ha

Vodní plocha

15 ha

Zastavěná plocha
Ostatní plochy

9 ha
25 ha

V první polovině minulého století, vedle převažující zemědělské výroby, byla v obci cihelna, dva
mlýny a celá řada živnostníků. Po celou druhou polovinu minulého století byly Bítovany obcí se zemědělskou výrobou a to jak s rostlinnou, tak i živočišnou výrobou. Nyní v katastru obce hospodaří
zemědělské družstvo MILZA a další zemědělské subjekty, které se výhradně specializují pouze
rostlinnou výrobu. V současné době v bývalých prostorách dílen údržby zemědělského družstva
rozšiřuje strojírenskou výrobu firma IKOV Trade a.s.
Dopravní spojení obce s okolím je autobusem nebo vlakem z 2 km vzdálené zastávky Zaječice.
Dopravní obslužnost hromadnou dopravou jak o pracovních dnech, tak i o víkendech a svátcích je
na dobré úrovni. V současné době má obec do míst, na kterých je z důvodů služeb a administrativních úkonů závislá, bezproblémovou dostupnost.
Všechny nemovitosti v obci mají možnost napojit se na rozvod plynu, vody a na telefonní přípojku.

Bítovany na mapě II. vojenského mapování
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5. Demografický vývoj obce
Většina ekonomicky činných obyvatel dojíždí za prací do Chrudimě, částečně do okolí obce. Malá
možnost zaměstnání přímo v obci je vyvolána změnou dřívějšího způsobu práce v zemědělství, postupným nahrazováním ruční práce výkonnými stroji v rostlinné výrobě a současně i zánikem živočišné výroby v zemědělském družstvu působícím v katastru obce. To je jeden z důsledků, proč dochází
k vylidňování obce a v důsledku toho i ke stárnutí populace.
Jistou nadějí pro obec je postupně se rozšiřující strojírenská výroba v bývalých dílnách údržby zemědělského družstva. V rekonstruovaných prostorách dílen v současné době zaměstnává firma IKOV
Trade a.s. cca čtyřicet pracovníků, zvyšuje výrobu a přijímá další zaměstnance.
Nepříznivý demografický vývoj v obci se za posledních deset let podařilo zastavit. Postupně, ale velmi
pomalu dochází k nárůstu počtu obyvatel, a tím i k plnění základního cíle programu obnovy venkova.
Obec se snaží udržet provoz MŠ. Po vzájemné dohodě obcí Bítovany a Zaječice navštěvují děti
z Bítovan ZŠ v Zaječicích a naopak, děti ze Zaječic MŠ v Bítovanech. 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.
Obec po uzavření soukromého obchodu se smíšeným zbožím přistoupila v roce 2012 k adaptaci
a rozšíření technického zázemí mateřské školy na malou prodejnu potravin. Prodejnu provozuje Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti. V obci je soukromá restaurace a penzion a pohostinství v místním sportovním areálu.

Obyvatelstvo obce k datu 1.11. 2016
Obyvatelé celkem

421

Průměrný věk

42,5 roku

Děti do 15 let věku

68

z toho dívky 35 a chlapci 33

Ekonomicky aktivní

232

z toho žen111 , mužů 121

Domy celkem

182

Trvale obydlené

139
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6. 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. Od ledna 2012 působí v obci Smíšený pěvecký
sbor Bartoloměj.
7. Základní cíle programu
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 se obec snaží zajistit příjemný, klidný a plnohodnotný život v obci a tím zabránit odlivu obyvatel, postupnému stárnutí
populace a v konečném důsledku zabránění postupného upadání obce.
Při všech plánovaných akcích je zohledněno několik základních zásad:
1) obec se bude vyvíjet jako samostatný správní a urbanistický celek,
2) při veškeré stavební činnosti a využití území bude hájen venkovský ráz obce,
3) upřednostňovány budou veřejně prospěšné stavby,
4) nová zástavba bude přednostně umísťována na pozemky navazující na zastavěná území,
5) budou chráněny plochy pro technickou infrastrukturu,
6) bude kladen důraz na zachování a rozšíření zeleně uvnitř a vně obce,
7) realizací plánovaných akcí by neměly být dotčeny stávající pracovní příležitosti v obci.
Obec je zapojena do celostátního Programu obnovy venkova od roku 1992. 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, zateplit budovu mateřské školy, vybudovat hřiště
pro volnočasové aktivity, rekonstruovat hospodářské zázemí obce na prodejnu potravin a podporovat
dobrovolné spolky a organizace v jejich činnosti.
Dlouhodobým úkolem pro obec je vyřešení čištění odpadních vod.
Program obnovy obce Bítovany vychází z předchozí koncepce programu obnovy. Na základě nových
podnětů a potřeb obyvatel obce je doplněn o nové úkoly.
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8. Místní program obnovy venkova
8.1 Oblast kulturní, osvětová a společenská
8.1.1 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 www stránkách obce.
Termín realizace:

trvale 2017—2020

Předpokládané náklady:

15 000 Kč/rok

Způsob financování:

obec

8.1.2 Obecní knihovna
Byla provedena automatizace a následná inventarizace knihovního fondu a vybavení knihovny novými
policemi. Řízení knihovního fondu a výpůjční činnosti jsou realizovány elektronicky. Úspěšně pokračuje spolupráce s Městskou knihovnou v Chrudimi při půjčování knih z jejího knihovního fondu.
Termín realizace:

trvale 2017—2019

Předpokládané náklady:

80 000 Kč

Způsob financování:

obec

8.1.3 Vydávání občasníku obce – „Bítovák“
Obec bude pokračovat ve vydávání osvětového občasníku, Bítováku. V občasníku se budou prezentovat občanská sdružení, spolky, státní správa i samospráva. Občasník bude přinášet informace o
současném dění v obci a bude i platformou pro příspěvky občanů reagující na dění v obci. Samostatnou přílohou občasníků budou stránky z historie obce.
Termín realizace:

trvale 2017—2020

Předpokládané náklady:

12 000 Kč/rok

Způsob financování:

obec

8.1.4 Podpora tradičních společenských akcí
Program počítá s podporou tradičních společenských akcí organizovaných s občanskými sdruženími
a spolky. Podpora je cílená na všechny věkové skupiny občanů od předškolních dětí (různé besídky a
dětské karnevaly), přes akce pro školní děti (dětský den, pravidelné loučení s prázdninami), až po
dospělé občany a seniory (obecní plesy, společná setkání seniorů, tematické besedy, přednášky,
výlety a exkurze seniorů). Podpora je zaměřena na všechny veřejné akce mají za úkol pobavit a
vzdělávat občany.
Termín realizace:

trvale 2017—2020

Předpokládané náklady:

25 000 Kč/rok

Způsob financování:

obec
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8.1.5 Činnost dobrovolných spolků
Obec bude podporovat v rámci svých možností činnost všech dobrovolných spolků v obci (TJ oddílem kopané s družstvem mužů a dvěma družstvy dětí, Sbor dobrovolných hasičů, Smíšený pěvecký
sbor Bartoloměj), Obec bude pomáhat i při zakládání nových, případně obnově dříve zaniklých spolků. Záměrem obce je motivovat občany k zájmové a společenské činnosti a dosáhnout prostřednictvím dobrovolných spolků jejich aktivního zapojení do dění v obci.
Termín realizace:

trvale 2017—2020

Předpokládané náklady:

80 000 Kč/rok

Způsob financování:

obec

8.1.6 Koncerty vážné a duchovní hudby
Obec si klade za cíl, v součinnosti s místně příslušnou farností, pořádat dle možností koncerty vážné
a duchovní hudby v místním kostele sv. Bartoloměje. Záměrem je pokračovat v pořádání těchto koncertů, které jsou obci organizovány od r. 2000. Cílem je založit kulturní tradici, jejímž prostřednictvím
bude propagována, nejen mezi zájemci o tento hudební žánr, vážná a duchovní hudba i obec samotná .
Termín realizace:

trvale 2017—2020

Předpokládané náklady:

10 000 Kč/rok

Způsob financování:

obec – 5 000 Kč (50%)
soukromé dotace – 5 000 Kč (50%)

8.2 Oblast zachování, obnovy a rozvoje venkovské zástavby
8.2.1 Rekonstrukce části budovy obecního úřadu, oprava krovu střechy a oprava krytiny
Demolice části budovy, instalace topení v celé budově, kompletní výměna krovu střechy a její střešní krytiny.
Termín realizace:

2017—2020

Předpokládané náklady:

2 500 000 Kč

Způsob financování:

obec – cca 25 %
dotace – cca 75 %

Bítovany POV 2017-2020
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8.2.2 Mateřská škola
8.2.2.1 Dovybavení dětského hřiště
Doplnění dětského hřiště v areálu MŠ o další atrakce (houpačky, prolézačky, apod.) a případná oprava stávajících poškozených atrakcí.
Termín realizace:

2017—2020

Předpokládané náklady:

40 000 Kč/rok

Způsob financování:

obec – 30%
dotace – 70%

8.2.2.2 Oprava střechy
Lokální oprava střechy.
Termín realizace:

2017– 2020

Předpokládané náklady:

650 000 Kč

Způsob financování:

obec – 25 %
dotace – 75 %

8.2.2.3 Oprava sociálního zařízení
Oprava záchodů a umýváren - II. etapa první patro budovy
Termín realizace:

2017– 2020

Předpokládané náklady:

350 000,- Kč

Způsob financování:

obec – 50 %
dotace – 50 %

8.2.2.4 Výstavba letní učebny se zázemím—lehká venkovní stavba na zahradě MŠ
Dřevěná prosklená stavba s učebnou o ploše do 25 m2 se zázemím pro práce na zahradě školy.
Termín realizace:

2018 – 2020

Předpokládané náklady:

350 000 Kč

Způsob financování:

obec – 50 %
dotace – 50 %
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8.2.3 Hasičská zbrojnice
Celková rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice spojená s vybudování sociálního zařízení a rozšířením technického zázemí.
Termín realizace:

2017—2020

Předpokládané náklady:

3 350 000 Kč
dvě etapy— I. r.2017—2018
II. r.2019—2020

Způsob financování:

obec – 30%
dotace – 70%

8.2.4 Pomoc obce při údržbě a opravě kostela sv. Bartoloměje včetně areálu kostela
Obec předpokládá, že se v rámci svých možností bude podílet na údržbě a opravách budovy místního
kostela a přilehlého areálu. Kostel sv. Bartoloměje je pro obec dominantou, která jí charakterizuje
a je jediným památkově chráněným objektem v obci. V současné době slouží věřícím k občasným
bohoslužbám, sňatkům, křtům a k posledním rozloučení.
8.2.4.1 Vydláždění cesty ke kostelu
Obec předpokládá spoluúčastnit na stavební akci např. formou vlastních stavebních prací zaměstnancem OÚ, případně zváží jinou formu spoluúčasti na základě dohody s příslušnou farností. Jedná se
o opravu vydláždění přístupové cesty o dlažby kolem obvodových zdí kostela z tzv. „kočičích hlav“
Termín realizace:

2017— 2018

Předpokládané náklady:

10 000 Kč /rok

Způsob financování:

církev 30%
obec, sponzoři, sbírka, kraj, dotace 70%

8.2.4.2 Oprava fasády lodi kostela a presbytáře
Termín realizace:

2017— 2018

Předpokládané náklady:

300 000 Kč /rok

Způsob financování:

církev 30%
obec, sponzoři, sbírka, kraj, dotace 70%
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8.2.5 Dětské hřiště
Dovybavení hřiště o další herní prvky.
Termín realizace:

2017—2020

Předpokládané náklady:

50 000 Kč/rok

Způsob financování:

obec – 30%
dotace – 70%

8.2.6 Hřiště na kopanou
Doplnění areálu hřiště zařízením na zavlažování trávníku (vrtaná studna), doplnění mobiliáře o lavičky
a rozšíření zastřešení na vstupem do sportovních kabin.

Termín realizace:

2017—2019

Předpokládané náklady:

250 000 Kč

Způsob financování:

obec – 50%
dotace – 50%
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8.3 Oblast veřejných prostranství—parkovací plochy
8.3.1 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.
Termín realizace:

2017—2020

Předpokládané náklady:

15 000 Kč/rok

Způsob financování:

obec

8.3.2 Parkoviště u MŠ, včetně řešení umístění nádob na tříděný odpad
Rozšíření pakovací plochy u MŠ, plocha 210 m2 + 130 m2
Termín realizace:

2017—2020

Předpokládané náklady:

340 000 Kč

Způsob financování:

obec

8.3.3 Víceúčelová plocha před budovou obecního úřadu
Vytvoření parkoviště před obecním úřadem včetně s doplněním zeleně (výsadbou nových dřevin),
rozvodu el., vody, jednoduchý mobiliář, plocha 280 m2
Termín realizace:

2017—2020

Předpokládané náklady:

350 000 Kč

Způsob financování:

obec – 50%
dotace kraje – 50%
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8.4 Oblast zkvalitnění a dobudování občanské a technické vybavenosti
8.4.1 Hřbitov
8.4.1.1 Oprava hřbitovní zdi
Termín realizace:

2017—2020

Předpokládané náklady:

20 000 Kč/rok

Způsob financování:

obec

8.4.1.2 Studna
Úkolem je dokončit započaté úpravy dodávky vody na hřbitov. Do budoucna je nutné vypořádat majetkové
poměry s majitelem pozemku, na kterém je umístěna studna a objekt čerpání vody. Ze záměru předchozího
POV zbývá dokončit vybudování dvou míst pro čerpání vody
Termín realizace:

2016—2017

Předpokládané náklady:

30 000 Kč/rok

Způsob financování:

obec

8.4.1.3 Vstupní brána
Oprava pískovcového ostění portálu vstupní brány na hřbitov
Termín realizace:

2016—2017

Předpokládané náklady:

30 000 Kč

Způsob financování:

obec

8.4.1.4 Výměna ocelových dveří za nové architektonicky sladěné s opravenou budovou márnice
Termín realizace:

2017—2018

Předpokládané náklady:

30 000 Kč

Způsob financování:

obec

8.4.1.5 Úprava plochy před vstupem na hřbitov, včetně zábradlí a mobiliáře
Plocha úprav před vstupem na hřbitov 902 m2
Termín realizace:

2017—2020

Předpokládané náklady:

126 000 Kč

Způsob financování:

obec
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8.4.2 Veřejné osvětlení
8.4.2.1 Veřejné osvětlení „Do Cihelny“
Postupná rekonstrukce veřejného osvětlení „Do cihelny“. Výměna nevyhovujících svítidel a položení
vodiče do země s tím, že bude utvořen uzavřený obvod.
Termín realizace:

2017 doplnění větve za bytovkou

Předpokládané náklady:

60 000 Kč

Způsob financování:

obec - 60 %
kraj - 40 %

8.4.2.2 Veřejné osvětlení „Ostrůvek“
Dobudování veřejného osvětlení „Ostrůvek“. Výměna nevyhovujících svítidel a položení vodiče do
země.
Termín realizace:

2017—2018

Předpokládané náklady:

40 000 Kč

Způsob financování:

obec

8.4.2.3 Veřejné osvětlení „Bišovka“
Dobudování veřejného osvětlení. Výměna nevyhovujících svítidel a položení vodiče do země. Délka
700 m, 18 lamp
Termín realizace:

2017—2018

Předpokládané náklady:

450 000 Kč

Způsob financování:

obec + dotace

8.4.2.4 Veřejné osvětlení v místní části obce „Na Kopci“
Rekonstrukce veřejného osvětlení „Na Kopci“. Výměna nevyhovujících svítidel, doplnění a náhrada
stožárů svítidel a položení vodiče do země. Délka 280 m, 10 lamp, H= 4 m,
Termín realizace:

2017

Předpokládané náklady:

180 000 Kč

Způsob financování:

obec + dotace kraje

8.4.2.5 Veřejné osvětlení v místní části obce „Pod hřbitovem—Bláhovi“
Položení vodiče do země + nové lampy, délka 90 m, 4 lampy, H= 4 m,
Termín realizace:

2018—2020

Předpokládané náklady:

82 000 Kč

Způsob financování:

obec + dotace kraje
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8.4.3 Veřejný rozhlas se systémem varování obyvatelstva v krizových situacích
Oprava a doplnění stanic veřejného rozhlasu, řešení v návaznosti na nově budované veřejné osvětlení v místních částech Bišovka a Na Kopci, včetně systému varování obyvatelstva v krizových situacích.
Termín realizace:

2018—2020

Předpokládané náklady:

600 000 Kč

Způsob financování:

obec - 25 %
dotace, kraj - 75 %

8.4.4 Místní komunikace a chodníky
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 realizaci rekonstrukcí.
8.4.4.1 Bítovánky
Údržba a oprava místní komunikace regeneračním nástřikem emulzním nátěrem
Termín realizace:

2017—2018

Předpokládané náklady:

80 000,- Kč

Způsob financování:

obec - 75 %
kraj - 25 %

8.4.4.2 Pod Hřbitovem—“Bláhovi“
Vybudování nové komunikace 1200 m2
Termín realizace:

2017—2020

Předpokládané náklady:

1 200 000 Kč

Způsob financování:

obec

8.4.4.3 Na „Malé louce“
Vybudování nové komunikace 150 m2
Termín realizace:

2017—2020

Předpokládané náklady:

150 000 Kč

Způsob financování:

obec
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8.4.4.4 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:

2016—2017

Předpokládané náklady:

1 900 000 Kč

Způsob financování:

obec + dotace

8.4.5 Rekonstrukce opěrné zdi „u pomníku padlým“
Termín realizace:

2017

Předpokládané náklady:

80 000 Kč

Způsob financování:

obec

8.4.6 Autobusová čekárna „U Kostela“
Termín realizace:

2017

Předpokládané náklady:

30 000 Kč

Způsob financování:

obec
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8.4.7 Kanalizace
8.4.7.1 Projekt odkanalizování obce
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 2019.
Termín realizace:

2017—2019

Předpokládané náklady:

400 000 Kč

Způsob financování:

obec

8.4.7.2 Kanalizace – propojení výpustí V6 a V7 v lokalitě „Cihelna“
Propojení V7 (vypusť bez odtoku) s výpustí V6, délka cca 160 m, korugované DN 300—500 Kč/bm
Termín realizace:

2017

Předpokládané náklady:

220 000 Kč (120 000 materiál, 100 000 práce)

Způsob financování:

obec

8.5 Vodní hospodářství
8.5.1 Revitalizace vodní nádrže—Rybníček
Termín realizace:

2017—2020

Předpokládané náklady:

600 000 Kč

Způsob financování:

obec + dotace

8.5.2 Oprava protipožární nádrže
Termín realizace:

2018

Předpokládané náklady:

50 000 Kč

Způsob financování:

obec
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8.6 Místní informační systém
Zrealizovat venkovní ukazatelový informační systém, který bude pomocí směrových šipek informovat
návštěvníky o všech důležitých a zajímavých místech v obci.
Termín realizace:

2017—2020

Předpokládané náklady:

10 000 Kč/rok

Způsob financování:

obec

8.7 Technická vybavenost — nákup komunální techniky
Nákup komunální techniky včetně příslušenství a postupné pořizování techniky dle potřeby.
Termín realizace:
Předpokládané náklady:
Způsob financování:

2019—2020
500 000 Kč
obec – 60% dotace – 40%

8.8 Oblast ochrany a obnovy kulturní krajiny
8.8.1 Pokračování opravy a údržba cesty nad rybníkem Farář směrem k lesu
Pokračování opravy cesty vedoucí od rybníka Farář přes silnici III. třídy (Bítovany - Žumberk) směrem
k lesu
Termín realizace:

2017—2018

Předpokládané náklady:

40 000 Kč

Způsob financování:

obec

8.8.2 Výsadba doprovodného stromořadí podle cesty k lesu
Výsadba doprovodného stromořadí na pozemcích obce, kolem opravené cesty vedoucí od křížení
cesty se silnicí III. třídy (Bítovany - Žumberk) směrem k lesu
Termín realizace:

2017—2018

Předpokládané náklady:

40 000 Kč

Způsob financování:

obec

8.9 Nakládání s odpady
8.9.1 Obnova a údržba kontejnerů na tříděný odpad.
Obnova a údržba sítě kontejnerů na tříděný odpad, případné rozšíření o kontejnery na papír a bioodpad.
Termín realizace:

2017—2020

Předpokládané náklady:

20 000 Kč/rok

Způsob financování:

obec
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9. Způsob financování
Rozvojový plán „Program obnovy obce Bítovany“ je navržen tak, aby byl v rámci plánovaných let splnitelný. Nutnou podmínkou pro jeho splnění naplnění je dosažení předpokládaných příjmů za plánovací období 2016—2020.
Naplněním příjmů je určen disponibilní finanční rámec vlastních zdrojů obce. Financování programu
předpokládá i úspěšnost při získávání finančních 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 vlastní fyzické spoluúčasti (brigády, zapůjčení vlastních technických prostředků a pod.).

10. Závěr
V místním programu obnovy venkova obce Bítovany jsou zařazeny stěžejní projekty malého i většího
rozsahu, které by měly směřovat k obnově a rozvoji celé obce i s její místní částí Bítovánky.
Program obnovy venkova předpokládá aktivní spoluúčast obyvatel obce v součinnosti s občanskými
spolky a sdruženími za předpokladu dodržováni urbanisticko-architektonických zásad 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 v návaznosti na předpokládané finanční možnosti obce.
Do finančních možností obce byly zahrnuty reálné rozpočtové výhledy na budoucí období. Zároveň
byly do disponibilních finančních prostředků zakalkulovány i případné dotační možnosti .
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 2017–2020 je koncipován jako otevřený
s možností doplnění dalších akcí formou dodatku tohoto dokumentu a byl řádně projednán a schválen
zastupitelstvem obce na jednání dne 27.6.2016 – usnesení č. 8.5.
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Informační zdroje
Územní plán obce Bítovany s platností od data 13.1.2009
Program obnovy venkova obce Bítovany a její místní části Bítovánky na období 2013 –2016
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci Programu
obnovy venkova na rok 2016
Místní šetření mezi občany obce
Fotodokumentace obce Bítovany
Porady zastupitelstva obce
Almanach obce Bítovany
Údaje Českého statistického úřadu
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