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1. ÚVOD
Strategický plán rozvoje obce a Územní plán jsou dva vzájemně se doplňující
dokumenty vycházející z předpokladů daného území a z aktuálních potřeb místních
obyvatel. Jsou vodítkem pro místní samosprávu při rozhodování a stanovování priorit a
pomáhají efektivně plánovat jednotlivé kroky vedoucí ke splnění rozvojových cílů.
Obec Nepolisy měla svůj RPO (Rozvojový plán obce) na období 2007-2014.
S plánem je nezbytné neustále pracovat, průběžně porovnávat se skutečností a
aktualizovat. Proto vznikl Rozvojový plán obce Nepolisy na období 2014-2020, jehož
součástí je právě průběžné porovnání naplňování RPO za uplynulé období.
Rozvojový plán obce je dlouhodobým dokumentem naznačujícím záměry obce.
Prostředky obce jsou omezené a každý rozvoj je tudíž o prioritách. Při tvorbě
dokumentu a následné realizaci cílů RPO musí být zachována rovnováha mezi tím, co
občané chtějí, a tím, co je možné. A to jak z hlediska možností finančních zdrojů, tak
s ohledem na zachování přírodního a kulturního bohatství obce. K prioritám RPO je
přihlíženo při sestavování rozpočtu – umožňuje tak lépe plánovat a hospodařit
s finančními prostředky obce, včetně účelného čerpání dotací z programů EU a
z národních programů.
Úkolem programu je:


definovat společné zájmy obce, obyvatel a podnikatelských subjektů,



definovat místní předpoklady těchto zájmů,



optimalizovat územně-technické podmínky pro rozvoj bydlení a podnikání,



koordinovat vynakládání veřejných investic v obci,



definovat dlouhodobé záměry hospodářské, ekologické a sociální politiky obce,



posilovat vědomí sounáležitosti k obci a odpovědnosti za její rozvoj.

Ze zákona o obcích vyplývá, že program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo.
Záměry vyjádřené v programu rozvoje a navržené postupy jsou závazné jen pro
pořizovatele, pro ostatní fyzické a právnické osoby činné v obci je program závazný jen
v míře, s níž sami vysloví dobrovolný souhlas.
Katastr obce Nepolisy byl podle archeologických nálezů osídlen již na přelomu
našeho letopočtu. První písemná zmínka o obci se datuje rokem 1299. Před rokem 1359
zeman Tas ze Skuhrova postavil na území obce tvrz, která zanikla počátkem 16.století.
Po husitských válkách patřily Nepolisy pod pernštejnské panství a v 17. století je i
s chlumeckým panstvím koupil rod Kinských ze Vchynic, kterým Nepolisy patřily až do
zrušení roboty.
Dominantou obce je pseudorománský kostel zasvěcený svaté Máří Magdaléně.
Původně se Nepolisy nazývaly Lepolisy podle lepých lesů, které pokrývaly celou oblast.
Nepolisy jsou sídlem mikroregionu Cidlina a sdružení MAS – Společná CIDLINA.
Další části obce jsou Zadražany a Luková, ve středověku malá tvrz obehnaná
vodním příkopem, močálem a loukami.
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Obr. č. 1 – Poloha obce Nepolisy

2. ANALÝZA SITUACE OBCE
Výchozí částí rozvojového dokumentu je socioekonomická analýza, vycházející
z dokumentů obce a sociologického průzkumu. V této části je rozebrán a zhodnocen
současný stav obce, vývoj klíčových socioekonomických ukazatelů v porovnání s ČR,
Královéhradeckým krajem a regionem Společná CIDLINA.

2.1 Obec ve vnějších vztazích
Umístění obce v regionu lze charakterizovat jako uspokojivé, jak z pohledu dopravy
(blízkost silnice I. třídy, dálnice Praha-HK), i z pohledu blízkosti krajského města
(Hradec Králové) a regionálně významných center (Nový Bydžov, Chlumec nad
Cidlinou).
Obec Nepolisy leží v rovinaté oblasti východních Čech, v Královéhradeckém kraji.
Místními částmi je Luková a Zadražany. Katastrem obce protéká Lužecký potok, místní
částí Luková řeka Cidlina.
Nepolisy jsou členem Mikroregionu Cidlina a spadají do území místní akční
skupiny Společná CIDLINA, o.s. Pověřenou obcí je Nový Bydžov, který je také
nejbližším městem (8 km) se základní obchodní obslužností, zdravotním střediskem
a kulturním zázemím.
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Tab. č. 1 – Základní údaje o obci

Ukazatel
Rozloha celkem

Jednotka

Počet/hodnota

ha

1.353
Nepolisy

Místní části

Luková
Zadražany
Nový Bydžov

Pověřená obec
NUTS II

Královéhradecký kraj

NUTS III

Severovýchod
Společná CIDLINA, o.s.

MAS

Mikroregion Cidlina

Mikroregion
obyvatel

942

Hustota obyvatel1

obyvatel/km2

69

Nadmořská výška

m n. m.

235

Obecní úřad

Ano

Pošta

Ano

Základní škola

Ano

Mateřská škola

Ano

Praktický lékař

Ano

Obecní knihovna

Ano

Počet obyvatel k 1. 1. 2012

V místě:

Vodovod

Ano

Kanalizace

Ano

ČOV

Ano

Plynofikace

Ano

Prodejna

Ano

Pohostinství

Ano

Hřiště:

Víceúčelové

Ano

Fotbalové

Ano

Dětské

Ano

Kulturní zařízení

Ano

Požární nádrž

Ano

1

Hustota obyvatel v regionu Společná CIDLINA - 85 obyvatel/ km2
v Královéhradeckém kraji - 116 obyvatel/ km2 (rozloha 4.759 km2)
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Starosta

Místní samospráva:

místostarosta
Zastupitelstvo (9-ti členné)
Kontrolní výbor (3 členný)
Finanční výbor (3 členný)
Výbor pro obč. záležitosti (5 členný)

Zdroj: ČSÚ, statistika obce

2.2 Rozbor složek a funkčních systémů obce
Demografická situace
V obci k 31. 12. 2012 žije 942 obyvatel. Počet obyvatel za posledních 10 let (2001 –
2012) sice stoupl a to o 104, ale ve sledovaném období tj. 1961 – 2012 nebylo ještě
dosaženo výchozího počtu z roku 1961, kdy v obci žilo 1.096 obyvatel. Stoupající
tendence je přesto příznivá, stejně tak jako v celém Královéhradeckém kraji i regionu
Společná CIDLINA.
Tab.č. 2 - Pohyb obyvatel

Rok

Obec

ČR

MAS

1961

1 096

9 571 531

30 942

1970

1 014

9 807 697

28 569

1980

936

10 291 927

27 590

1991

848

10 302 215

26 046

2001

838

10 230 060

25 953

2012

942

10 562 214

26 690
Zdroj: ČSÚ

Celková hustota obyvatelstva je 69 obyvatel na km2, území je osídleno poměrně
řídce v porovnání s Královéhradeckým krajem (116 obyvatel/km2) a regionem (85
obyvatel/km2). V porovnání s obcemi ze stejného regionu s přibližně stejným počtem
obyvatel (Hlušice 758, Lovčice 667) je hustota obyvatelstva o něco málo vyšší.
Tab. č. 3 - Hustota obyvatelstva

Obec

Počet obyv.

ha

hustota
obyv./km2

Nepolisy

942

1.353

69

Hlušice

758

1.112

68

Lovčice

667

1.025

61
Zdroj: ČSÚ
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Trend postupného stárnutí populace trvá v celé České republice. Podíl osob
v produktivním věku se od posledního sčítání lidu nijak výrazně nezměnil. Ovšem podíl
osob nad 64 let stále převažuje nad dětskou složkou (0-14 let). V obci Nepolisy tomu
tak v současné době ale není. Vysvětlením by mohla být nová zástavba rodinnými
domy. Průměrný věk v obci je 40 let, což je méně než průměr Královéhradeckého kraje
(41 let) a regionu Společná CIDLINA (42 let).
Z celkového počtu 942 obyvatel obce Nepolisy je 51 % žen a 49 % mužů.
Tab. č. 4 - Skladba obyvatel
Muži

Počet

%

Ženy

Počet

%

do 14 let

78

17

0-14 let

80

17

15-64 let

331

71

15-64 let

316

66

nad 64

55

12

nad 64

82

17
Zdroj: ČSÚ

Demografické stárnutí
Jedná se o proces, při němž se postupně mění věková struktura obyvatelstva tím , že
se zvyšuje podíl osob starších 64 let a snižuje se podíl osob mladších 15-ti let, tj. starší
věkové skupiny rostou početně relativně rychleji než populace jako celek. Proces
demografického stárnutí lze charakterizovat pomocí indexu stáří a ekonomického
zatížení.
Tab. č. 5 - Index stáří a ekonomického zatížení
Index stáří2

Index
ekonomického zatížení2

Obec Nepolisy

87

46

Obec Hlušice

108

45

Obec Lovčice

112

43

Společná CIDLINA

113

44

Česká republika

110

44
Zdroj: ČSÚ

V obci Nepolisy tak připadá na každé dítě do 15-ti let 0,87 (v ČR je to 1,1) osoby
starší 64 let. Na každou osobu v produktivním věku (15-64) připadá 0,46 osoby
ekonomicky závislé. Index ekonomického zatížení je pouze teoretický, protože věková
skupina 15-64 let není celá ekonomicky aktivní – mládež dnes studuje do cca 25-ti let a
2

Index stáří vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel ve věku 64 let a více na 100 dětí ve věku 0-14 let.
Index ekonomického zatížení znázorňuje počet dětí ve věku 0-14 let a počet obyvatel ve věku 64 a více let

(ekonomicky neaktivní) na 100 osob ve věku 15-64 let (ekonomicky aktivní).
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některé osoby v důchodovém věku jsou mladší 64 let. Ekonomicky aktivních osob
v obci Nepolisy je 647, na 1 ekonomicky aktivního občana Nepolis tak připadá 0,7
osoby ekonomicky neaktivní.
Počet ekonomicky aktivních obyvatel v obci je 70 %, což je vysoko nad průměrem
ČR (49 %), kraje (48 %) i regionu Společné CIDLINY (48 %).

Obr. č. 2 - Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva
Královéhr.
kraj; 48%

Nepolisy; 70%

Společná
CIDLINA; 48%

Hlušice ; 70%

ČR; 49%
Lovčice; 70%
Zdroj: ČSÚ

Vzdělanostní struktura obyvatelstva
Obyvatelstvo Královéhradeckého kraje patří v rámci ČR k nadprůměrně vzdělanému
především v kategoriích středního vzdělání s maturitou a bez maturity. Podíl
vysokoškolsky vzdělaných je naopak pod průměrem ČR. Trend postupného zvyšování
vzdělanostní úrovně obyvatelstva však nadále roste. Vzdělanost v obci je ve srovnání
s ČR (12 %), s Královéhradeckým krajem (9 %) i s regionem Společná CIDLINA (6 %)
podprůměrná – obec má pouze 4,7 % vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva. Výrazný
nárůst oproti minulým obdobím ale obec zaznamenala v oblasti středoškolského
vzdělání s maturitou.

Tab. č. 6 – Porovnání vzdělanosti obyvatelstva
DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

1991

2001

2012

0

2

2

Základní

303

201

164

Střední bez maturity

270

332

358

Střední s maturitou a vyšší

100

158

224

Vysokoškolské

12

13

36

Bez vzdělání

Zdroj: ČSÚ
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Tab. č. 7 – Podíl vzdělanostních skupin k celkovému počtu obyvatel obce
DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

2012

%

2

0,3 %

Základní

164

21 %

Střední bez maturity

358

46 %

Střední s maturitou a vyšší

224

28 %

Vysokoškolské

36

4,7 %

Bez vzdělání

Zdroj: ČSÚ
Tab. č. 8 – Porovnání vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva za rok 2012
OBEC
Nepolisy

Podíl VŠ vzdělaného
obyvatelstva v obci
4,7 %

Hlušice

5,7 %

Lovčice

4,0 %
Zdroj: ČSÚ

Trh práce
Jedním z aktuálních a závažných problémů současné společnosti je nepříznivá
situace na trhu práce a rostoucí nezaměstnanost s tendencí prodlužování její délky. Míra
nezaměstnanosti v České republice ke konci roku 2012 činila 9,4 %. Královéhradecký
kraj se v rámci ČR řadí mezi kraje s nižší mírou nezaměstnanosti. Ta v okrese Hradec
Králové činila (k 31. 12. 2012) 7,1 %. V obci samotné dosahuje míra nezaměstnanosti
12 %, což je pod průměrem regionu Společná CIDLINA (12,5 %). Situace se
získáváním pracovních příležitostí v regionu je v současné době příznivější. Je
ovlivněna především budováním nových průmyslových zón v regionu, stejně tak
blízkostí krajského města.

Tab. č. 9 - Porovnání míry nezaměstnanosti
Obec

Míra nezaměstnanosti 2012

Nepolisy

12 %

Hlušice

13,5 %

Lovčice

12,5 %
Zdroj: ČSÚ

9

Rozvojový plán Obce Nepolisy 2013-2020
Tab. č.10 - Vývoj míry nezaměstnanosti v okrese Hradec Králové 2001-2011
Region

2001

2005

2011

HK – město a okolí

5,9

5,7

7,5

Chlumecko

8,8

9,9

11,9

Nechanicko

6,9

6,8

8,3

Novobydžovsko

9,6

10,3

10,2

Smiřicko

7,8

7,6

9,9

Třebechovicko

7,6

7,4

9,0
Zdroj: ČSÚ

Bydlení a infrastruktura
Rozvoj kvalitního a dostupného bydlení je ovlivňován demografickým vývojem,
ekonomickým rozvojem, atraktivitou území, kupní sílou a mírou nezaměstnanosti.
Obec Nepolisy je pro nové obyvatele atraktivní díky klidnému prostředí, volným
pozemkům pro bytovou výstavbu, blízkosti větších regionálních center (Nový Bydžov,
Chlumec nad Cidlinou), což umožňuje bezproblémové dojíždění za prací a kulturním
vyžitím. Zajímavá je také blízkost krajského města Hradce Králové. Důležitou roli při
výběru kvalitního bydlení hraje ovšem i životní prostředí. Zejména rodiny s dětmi
vyhledávají bydlení na venkově v klidnějším a zdravějším životním prostředí. Obec
Nepolisy má v současnosti 385 budov s přidělenými popisnými čísly (z toho 1 bytový
dům se 4-mi byty v soukromém vlastnictví). V roce 2012 bylo v obci evidováno 330
trvale obydlených bytů a 389 domů, z toho 308 trvale obydlených, tj. za posledních 10
let o 41 více. Trvale je tedy obydleno 79 % domů. Charakteristickou zástavbou jsou
rodinné domy. Právě charakter bydlení v rodinném domě vypovídá o relativně vysoké
kvalitě bydlení v obci Nepolisy.
Tab. č. 11 - Porovnání obydlenosti - byty
OBEC

1991

2001

2012

Nepolisy

308

301

330

Hlušice

244

246

244

Lovčice

260

237

251
Zdroj: ČSÚ

Tab. č. 12 - Porovnání obydlenosti - domy
OBEC

1991

2001

2012

Nepolisy

271

267

308

Hlušice

216

206

220

Lovčice

193

176

187
Zdroj: ČSÚ
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Školství
V obci Nepolisy je fungující mateřská i základní škola. Ta prošla v roce 2000
částečnou rekonstrukcí – byly položeny nové podlahové krytiny, kompletně
zrekonstruováno sociální zařízení. Ve stejné době byla provedena přístavba nové
budovy, kde je v současnosti umístěna učebna 1.ročníku, učebna pro výuku výpočetní
techniky, herna školní družiny pro menší děti (1.-2. ročník), šatny a sociální zařízení.
Ve starší části budovy základní školy se nachází dvě učebny, ředitelna, sborovna,
kuchyňka, tělocvična, herna školní družiny pro starší žáky (3.-5. ročník) a sociální
zařízení. Mimo základní výuku nabízí škola pestrou škálu zájmových kroužků –
sportovní, turistický, počítačový, jazykový (anglický jazyk) a kroužek vaření. Do
Nového Bydžova nebo Chlumce nad Cidlinou jezdí děti za vzděláním až od 6. ročníku.
Mateřská škola v Nepolisech se v posledních letech také dočkala rozšíření a to
z důvodu stále rostoucí populace ve věku 0-6 let. V současné době navštěvuje toto
předškolní zařízení cca 45 dětí. Výuka je rozdělena do dvou tříd – na mladší děti a
předškoláky. Zahrada obklopující budovu MŠ je využita k venkovním aktivitám dětí, ke
kterým slouží i nově dosazené herní prvky a pískoviště. Součástí mateřské školy je i
školní jídelna, kterou využívají také děti a učitelé ze základní školy. I v mateřské škole
je základní výuka doplněna nepovinnými aktivitami – taneční kroužek, kroužek výuky
anglického jazyka, kroužek juda a tenisu. V rámci školního roku starší děti navštěvují i
kurzy plavání.
Střední a učňovské školství nabízí nedaleká města Nový Bydžov, Chlumec nad
Cidlinou i Hradec Králové. Toto školství je, co se týká dopravy, dobře dostupné.
Sociální služby a zdravotnictví
Základní zdravotnická péče je zajištěna 2 x týdně ordinací praktického lékaře přímo
v obci Nepolisy. Další zdravotnická péče (specializované obory zdravotnictví) je
zajištována v Oblastní nemocnici Jičín a.s. s pobočkou v 7 km vzdáleném Novém
Bydžově a 25 km vzdáleném Hradci Králové. Zde je poskytována zdravotní péče na
lůžkových odděleních ve Fakultní nemocnici.
Dále mají obyvatelé obce možnost využít tyto služby v regionu:








terénní pečovatelská služba,
denní stacionář,
odlehčovací služba,
krizové bydlení,
domov pro seniory,
domovy pro osoby se zdravotním postižením,
aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené.

Regionální poskytovatelé sociálních služeb a jejich kapacita:
 Duha o.p.s. (120),
 Středisko sociálních služeb Chlumec n.C. o.p.s. (100),
 Domov pro seniory Chlumec n.C. (124),
11
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Domov pro seniory Humburky (47),
Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotělice (95),
Domov pro osoby se zdravotním postižením Skřivany (80),
Podzámčí, Dobrovolnické centrum (60).

Obchod a služby
Z hlediska občanské vybavenosti je obec z větší části soběstačná. Je zde zajištěn
prodej základních potravin, ordinace praktického lékaře, pošta, mateřská škola, základní
škola I. stupně, knihovna s veřejným internetem. Z ostatních služeb je zde kadeřnictví,
masáže, pedikůra, manikůra. Možnost větších nákupů je v blízkém Novém Bydžově a
Chlumci nad Cidlinou.
Kultura, volný čas, cestovní ruch
Obec patří do turistické oblasti Hradecko, ale není významným turistickým centrem.
Nejdůležitější úlohu v oblasti kulturních, společenských a volnočasových aktivit mají
v obci místní spolky – TJ Sokol Nepolisy, Sbor dobrovolných hasičů Nepolisy, Svaz
žen Nepolisy, Myslivecké sdružení LUKA Nepolisy. Všechny spolky se v rámci svých
možností spolupodílí na pořádání již tradičních akcí:












Mikulášská nadílka pro děti
Rozsvěcení vánočního stromu
Hasičské závody
Setkání seniorů
Pálení čarodějnic
Drakiáda
Majáles s jarmarkem
Rozloučení s prázdninami
Dětský den (výlety)
Plesy
Maškarní karneval atd.

Důležitou roli v obci hraje sport. Občané zde mají k dispozici fotbalové hřiště
s odpovídajícím zázemím. V místní části Zadražany je nově vybudované víceúčelové
hřiště a na něj navazující část s herními prvky pro nejmenší. Další dětské hřiště je i
v místní části Luková, přímo v Nepolisech jsou pro děti dvě hřiště. K volnočasovým
aktivitám je možné využívat volejbalové hřiště za místní základní školou. Zde jsou
k dispozici i betonová pódia využívaná především ke konání oblíbených a tradičních
kulturních a společenských akcí, a při významných oslavách.
Zázemí pro společenské, kulturní a ostatní volnočasové aktivity je v obci dostačující,
přesto je ale zájmem nepoliských občanů nové víceúčelové hřiště v obci Nepolisy.
Dosavadní kulturní a společenskou aktivitu hodlá obec dále aktivně podporovat
a rozvíjet.
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Zemědělský půdní fond a životní prostředí
Reliéf krajiny má převážně rovinatý charakter s nadmořskou výškou mírně nad 200
m n.m. Půdy jsou minerálně bohaté s velmi vysokým obsahem humusu, většinou
písčité. Půda je většinou zemědělská, z větší části obhospodařovaná.
Po klimatické stránce patří obec Nepolisy do Pocidliní, mezi nejteplejší oblasti Čech,
neboť leží na rozhraní polabských nížin a prvních vyvýšenin Podkrkonoší. Území se
vyznačuje značně teplým létem s průměrnou červencovou teplotou 18,1 °C a mírnou
zimou s průměrnou teplotou -1,9°C v lednu. Délka vegetačního období se pohybuje
kolem 170 dnů. Měsícem nejbohatším na srážky je červenec se 74 mm, srážkově
nejchudší je únor s 34 mm.
Z geomorfologického hlediska patří převážná část Pocidliní do podcelků Chlumecké
a Cidlinské tabule, která je součástí celku Východolabské tabule. Krajina má vesměs
charakter roviny akumulačního rázu (dvou výškových stupňů).
Stav životního prostředí, celkový stupeň narušenosti krajiny lidskou činností, kvality
vody a ovzduší, rozmanitost flory a fauny, je dobrý. V porovnání s průměrným stavem
v ČR se jedná o region s relativně čistým a nenarušeným prostředím, bez výrazných
ekologických zátěží. Nenacházejí se zde větší průmyslové podniky a je tady tradičně
více rozvinutá zemědělská výroba. Stav lesů je dobrý, nejsou výrazněji postiženy
emisemi, v mnoha oblastech se podařila zachovat druhová skladba blízká přirozenému
stavu.
Tab.č. 13 - Druhy pozemků v hektarech (ha)
CELKEM

zemědělský

orná

zahrady

půdní fond

1353

1184

984

31

travní

lesní

vodní

zastavěné

ostatní

porosty

půda

plochy

plochy

plochy

169

51

12

33

73
Zdroj: ČSÚ

V letech 2006 – 2007 bylo vybudováno Biocentrum „Na Borku“. Výměra
biocentra je 8,6 ha. Součástí biocentra jsou dva rybníčky, liniové výsadby, výsadby
listnatých dřevin a keřů, a založené travnaté plocha. Biocentrum je významným
útočištěm mnoha rozmanitým druhům rostlin a chráněných živočichů - čolek obecný,
rosnička zelená, ropucha obecná, skokan zelený.
V roce 2007 byl realizován Projekt s názvem Ozelenění návsi v Zadražanech.
V majetku obce jsou dvě vodní nádrže v Nepolisech, jedna v Zadražanech a rybník
v Lukové. Vodní nádrže byly vyčištěny v letech 1992 – 1993. Rybník v Lukové byl
vyčištěn v letech 1994 -1995 a v jarních měsících roku 2012.
Odpadové hospodářství
Odpadové hospodářství je na relativně dobré úrovni, obec je začleněna do sběru,
třídění a likvidace odpadů, která probíhá přes firmu s licencí – A.S.A Lodín, a.s. Sběr
13
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komunálního odpadu je zajišťován prostřednictvím sběrných nádob a jejich
pravidelným vyprazdňováním formou odvozového sběru. Pro tříděný odpad se
používají barevně rozlišené separační kontejnery. Třídí se směsný plast, PET lahve, sklo
a papír. Nebezpečný a velkoobjemový odpad je sbírán formou přistavených kontejnerů
2x ročně. Požadavkem občanů je vybudovat sběrný dvůr.
Sběr papíru pořádá pravidelně 2x ročně základní škola ve spolupráci s obcí. Železný
šrot je sbírán 1x ročně Sborem dobrovolných hasičů a TJ Sokol Nepolisy.
Údržbu, čistotu a pořádek na veřejných prostranstvích zajišťuje obec. Část veřejných
prostranství si udržují občané sami v rámci jejich navazujících pozemků nebo
nemovitostí.
V letech 2002 – 2004 byla vybudována ČOV a splaškové kanalizace. Celé Nepolisy
jsou v současné době napojeny na splaškovou kanalizaci. ČOV funguje bez závad.
V letech 1998 - 1999 byl vybudován vodovod v Nepolisech, Zadražanech, i Lukové.
V letech 1998 – 1999 byla obec plynofikována, bylo položeno 9 766 m
plynovodního potrubí a bylo připojeno celkem 309 objektů. V roce 1998 byly
plynofikovány též budovy základní a mateřské školy.
Doprava
Silniční síť
Obcí prochází silnice II. třídy/327 (Nový Bydžov – Chlumec nad Cidlinou)
navazující na přivaděč dálnice D11. Ostatní komunikace III. třídy a dále místní a
účelové komunikace v majetku obce. Obec nemá zpracován pasport místních
komunikací. Je zpracován pouze pasport dopravního značení. Ve všech obcích bylo
v roce 2006 instalováno dopravní značení a informační tabule.
Železniční síť
Železniční trať procházející obcí Luková je součástí traťového úseku 040-Chlumec
nad Cidlinou – Trutnov. Jedná se o jednokolejnou regionální trať, na které v současné
době staví na znamení či vyžádání vybrané víkendové spoje. Uvedená trať patří v rámci
osobní přepravy mezi rychlíkové tratě, frekvence rychlíkových spojů je ovšem nízká.
Místní přeprava
Organizačně dopravní obslužnost zajišťuje společnost OREDO, a.s. (Chlumec
n.Cidl. – Nepolisy – Luková – Mlékosrby – Zadražany – Zachrašťany – Nový Bydžov).
Cyklostezky
Obcí Nepolisy prochází cyklotrasa č. 4285, která je zařazena do systému cyklotras
Královéhradeckého kraje.
Obcí Nepolisy prochází trasa, za jejímž vznikem stojí realizace projektu „Turistická
informační síť Chlumecka a Novobydžovska“. Jedná se o výstavbu odpočinkových
míst na cyklotrase vedoucí celým regionem Společné CIDLINY. Na území není žádná
cyklostezka.
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Technická infrastruktura
V Zadražanech byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení a místního
rozhlasu.
Kanalizace, vodovod , plynofikace
V obci Nepolisy je funkční 90 % oddílná kanalizace + ČOV 750EO, v místních
částech Zadražany a Luková jednotná kanalizace, domovní čistírny a septiky.
Kultura a ochrana památek
Zastupitelstvo obce za své kulturní dědictví považuje:
Socha Sv. Jan Nepomucký
Socha Panna Maria Imacullata
Socha Pomník padlým v 1.sv.válce
Socha Boží Kříž
Socha Pískovcový kříž z roku 1900
Křížek (kovový na pískovcovém soklu - Luková)
Zvonička (zděná hranolová)
Socha Sv. Anny
Socha Ukřižování
Křížek (kovový na pískovcovém soklu – Zadražany)
Socha Pomník obětem 1. a 2. sv. války
Boží Kříž na hřbitově
Podnikatelské aktivity
V obci je registrovaných 204 podnikatelských subjektů.

Tab. č. 14 - Počet podnikatelských subjektů podle činnosti

Zemědělství, lesnictví, rybářství

16

Průmysl

42

Stavebnictví

41

Opravy motorových vozidel

37

Doprava, skladování

7

Ostatní

61
Zdroj: ČSÚ
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Obr. č. 3 – Počet podnikatelských subjektů podle činnosti k 1.1.2012

zemědělství ;
8%

ostatní služby;
29%

průmysl; 21%
doprava; 3%
stavebnictví;
21%
opravy mot.
vozidel; 18%
Zdroj: ČSÚ

Tab. č. 15 - Počet podnikatelských subjektů podle právní formy

Státní organizace

2

Obchodní společnosti

4

Živnostníci

171

Zemědělští podnikatelé

9

Ostatní

18
Zdroj: ČSÚ

Obr. č. 4 – Počet subjektů podle právní formy k 1.1.2012
1%
4%

2%

státní organizace
obchodní
společnosti
živnostníci

9%

84%

zemědělci
ostatní
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2.3 Ekonomická situace
Finanční krize ve světě se negativně promítla i do rozpočtového hospodaření obcí.
Nejvyšší podíl na celkových příjmech obce tvoří daňové příjmy. V roce 2005 se celkové
příjmy ve srovnání s rokem 2001 snížily, ale v roce 2009 došlo k jejich opětovnému
nárůstu. O tento růst se nejvíce zasloužily dotace, které jsou dalším velmi významným
zdrojem příjmů obecních rozpočtů.
Celkové příjmy na obyvatele se v ČR v letech 2006 až 2010 zvýšily o 15 %. Nejnižší
nárůst (pouze o 10%) vykázaly obce, které mají mezi 1 000 a 5 000 obyvateli. Zároveň
tyto obce získaly za poslední období i nejméně daňových příjmů.
Obr.č. 5 - Příjmy, dotace a výdaje obce Nepolisy v časovém horizontu 2003 – 2011

40000
30000
příjmy
20000

dotace

10000
výdaje

výdaje

0
2003

2005

příjmy
2009

2011

Zdroj: ARIS

Z daňových příjmů obce jsou kryty běžné výdaje. Obec si bez dotací nemůže
dovolit významnější investice (opravy místních komunikací, dokončení technické
infrastruktury), finanční prostředky obce pokryjí pouze část spolufinancování
jednotlivých projektů.
Obr. č. 6 - Daňové příjmy a běžné výdaje obce Nepolisy

10000
8000
6000

daňové příjmy

4000

běžné výdaje

2000
běžné výdaje
daňové příjmy

0
2003

2005

2009

2011
Zdroj: ARIS
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Daňová výtěžnost v ČR za rok 2010:
Obec 1-499 obyvatel = 10.600,- Kč/obyvatele
Obec 500-999 obyvatel = 9.400,- Kč/obyvatele
Obec 1000-4999 obyvatel = 9.300,- Kč/obyvatele
Obec nad 5000 obyvatel = 10.300,- Kč/obyvatele.
Obr.č. 7 - Daňová výtěžnost3 obce Nepolisy na 1 obyvatele v Kč

8500
8000
7500
7000
6500
6000

8 200 Kč
7 000 Kč

2007

7 500 Kč

2009

2011

Zdroj: vlastní zpracování, ARIS

Zajímavé je porovnání daňové výtěžnosti v jednotlivých obcích a rozdíly mezi
daňovými příjmy a běžnými výdaji.
Tab.č. 16 - Porovnání daňové výtěžnosti
Daňová výtěžnost
2009 v Kč
Obec

Rozdíl mezi
daňovými příjmy a
běžnými náklady
v tis. Kč

Nepolisy

7 500

-6 6224

Hlušice

8 100

- 397

Lovčice

8 500

- 6 873
Zdroj: ARIS

3
4

Výpočet daň. výtěžnosti: daňové příjmy/počet ekonomicky aktivních obyvatel

Částka je zatížena investicemi do oprav majetku.
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2.4 Správa obce
Obecní úřad má sídlo v Nepolisech čp. 75. Jedná se o novou budovu, postavenu
v roce 2003. Zvolené zastupitelstvo je 9-ti členné, je v něm zastoupena většina
fungujících spolků v obci. Dále u obce pracují kontrolní a finanční výbor.
Obec má 5 stálých zaměstnanců, v sezóně využívá 2 až 5-ti pracovníků na Veřejně
prospěšné práce s dotací na mzdy od Úřadu práce Hradec Králové.
Obec zřizuje dvě příspěvkové organizace – Základní školu Nepolisy a Mateřskou
školu Nepolisy.
Stavebním úřadem je pro obec Stavební odbor MěÚ Chlumec nad Cidlinou, a ve
vybraných úsecích takéd Odbor výstavby a ŽP na Městském úřadě v Novém Bydžově.
Obec Nepolisy je členem Cidliny, svazku obci, Společné CIDLINY, o.s., Spolku pro
obnovu venkova a Svazu měst a obcí.

2.5 Místní správa a rozvoj obce v názorech občanů
V obci bylo provedeno dotazníkové šetření o činnosti, zlepšení a rozvoji obce.
Celkem bylo odevzdáno 69 z 600 rozdaných dotazníků.
Obr. č. 8 - Složení tazatelů

Složení tazatelů
dle pohlaví
ženy
53%

muži
47%

Složení tazatelů dle
věku
32%

9%

22%
37%

0-15
15-30
30-50
50-65

Zdroj: dotazníkové šetření

Otázka č. 1 – Co ve své obci postrádáte ?





kvalitní komunikace (chodníky, silnice)
osvětlení obce po celou noc
nákup kvalitní obecní techniky
větší propagace činnosti obce (letáky do schránky popř. vyvěsit i jinde než
v průjezdu u OÚ)
 přechody pro chodce (u Nové ulice, u pohostinství – od autobusové zast.)
 stezky (pro pěší i cyklisty) mezi Nepolisy – Luková - Zadražany
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Další podněty:































Rozvoj infrastruktury (kanalizace)
Dostupnost léků (např. možnost vyzvednutí léků u MUDr. Veselovské)
Zbrojnice pro SDH Luková
Cvičení pro starší ženy
Upravit otevírací dobu pošty
Parkoviště u školy
Rozhlas (špatná slyšitelnost v některých částech obce)
Udržování čistoty po psech (platí pro jejich majitele)
Cyklostezky
Chodník při hlavní silnici
Snížení rychlosti v obci (na 40 km)
Omezení průjezdu nákladních aut
Zlepšit úklid na hřbitově
Zachování pošty i ostatních služeb
Brigády, besedy, čtení z kroniky
Společná řeč spolků při pořádání akcí
Instalace ochranné sítě u hřiště v Lukové
Oprava státní silnice
Instalování velké vývěsní tabule (nejen malé vývěsky u OÚ)
Odbahnění rybníků
Lepší zázemí pro obecní techniku
Sociální zázemí pro zaměstnance obce
Domácí pomoc starším lidem (za poplatek), možnost objednání služeb po
telefonu
Úklid vlakové zastávky v Lukové
Údržba parků, založení nových (u nové výstavby)
Udržování stezky – Kovárnice
Úprava školního nádvoří
Odpadové hospodářství (sběrný dvůr)
Péče o stávající parky, hřiště
Chybí zde víceúčelové hřiště

Otázka č. 2 - Jak hodnotíte práci obecního úřadu ?
Obr.č. 9

Jak hodnotíte práci obecního
úřadu ?
12%

velmi dobře
průměrně
88%
aktivita je velmi malá,
práce špatná
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Zdroj: dotazníkové šetření

Otázka č. 3 – Jak hodnotíte informovanost o dění v obci ?
Obr. č. 10

Informovanost o dění v obci
10%
32%

velmi dobrá
58%

dostatečná
špatná

Zdroj: dotazníkové šetření

Návrhy na zlepšení:
 zlepšit kvalitu (slyšitelnost) rozhlasu
 rozvěšování letáků nejen u OÚ
 pokračování ve vydávání Nepoliského zpravodaje
Otázka č. 4 – Jak hodnotíte práci a aktivitu MŠ Nepolisy
Obr.č.11

Jak hodnotíte práci a aktivitu MŠ Nepolisy ?
1%
10%

velmi dobře
32%
nemohu posoudit

57%

průměrně
aktivita je velmi malá,
práce špatná
Zdroj: dotazníkové šetření

Návrhy na zlepšení:






více venkovních aktivit
slabá aktivita vedení
důkladnější úklid
nevyhovující způsob větrání/topení
byla oceněna dobrá komunikace vedení s rodiči a kvalita stravování
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Otázka č. 5 – Jak hodnotíte práci a aktivitu ZŠ Nepolisy ?
Obr.č.12

Jak hodnotíte práci a aktivitu ZŠ
Nepolisy ?
5% 1%
velmi dobře
38%
nemohu posoudit

56%

průměrně

Zdroj: dotazníkové šetření

Návrhy na zlepšení:
 nákup hygienických přístrojů na WC (celkové zlepšení hygieny)
 zapojení žáků do péče o okolí
 oceněna dobrá komunikace mezi vedením a rodiči

Otázka č. – Jak hodnotíte práci a aktivity spolků v obci ?
Obr. č. 13

TJ Sokol Nepolisy
velmi dobře

2%
23%

43%

32%

nemohu posoudit
průměrně
aktivita je velmi
malá, práce špatná
Zdroj: dotazníkové šetření

Návrhy na zlepšení:
 zlepšení vnitřní komunikace (členové se nezapojují do aktivit)
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Obr.č. 14

MS Luka Nepolisy
velmi dobře

3%
15%

19%

nemohu posoudit
průměrně

63%

aktivita je velmi malá,
práce špatná
Zdroj: dotazníkové šetření

Návrhy na zlepšení:







krmit zvěř
sušit trávu v obci
besedy pro ZŠ, MŠ
aktivně vypomáhat při akcích OÚ
úklid v polích, příkopech
oceněna vstřícnost při půjčování myslivecké chaty

Obr.č. 15

Svaz žen
12%

velmi dobře
44%

44%

nemohu posoudit
průměrně

Zdroj: dotazníkové šetření

Návrhy na zlepšení:
 Větší zapojení do společných akcí
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Obr.č. 16

SDH Luková
5%

8%
velmi dobře

87%

nemohu posoudit

Zdroj: dotazníkové šetření
Obr.č. 17

SDH Nepolisy
velmi dobře

17%

44%
nemohu posoudit

39%
průměrně

Zdroj: dotazníkové šetření

Obr.č. 18

SDH Zadražany
10% 1% 7%

velmi dobře
nemohu posoudit

82%
průměrně

Zdroj: dotazníkové šetření

Návrhy na zlepšení:
 chybí snaha k využití nového hřiště pro sport a kulturu (závody hasičů,
sport. turnaje)
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Dotazníkového šetření se zúčastnily i děti Základní školy v Nepolisech.
Celkem bylo vyplněno a odevzdáno 48 dotazníků. Děti odpovídaly na tyto otázky:
Co se Vám v naší obci líbí?

























Dětská hřiště 22x
Sochy 2x
Škola 6x
Obchod 4x
Pohostinství
Všechno 2x
Rybník 2x
Knihovna 4x
Autobusová zastávka 4x
Chování lidí
Fotbalové hřiště 6x
Kroužek SDH 4x
Tábor 2x
OÚ
Hřiště Zadražany 5x
Koně Zadražany 5x
Hřiště Luková 3x
Mateřská škola
Plácek před KD Zadražany
Zeleň 2x
Kroužky v ZŠ
Hasičárna
Kostel
Nová ulice

Co se Vám v naší obci nelíbí?














Nepořádek, odpadky 9x
Málo soch
Krádeže
Silnice 9x
Velké (ohnuté) stromy
Stomky na hřišti v Lukové
Málo ryb v rybníku
Volně pobíhající psi
Vlaková zastávka v Lukové
Zahrada okolo školy
Chybí chodník z Nepolis do Zadražan
Lavička před obchodem
Vylepšit fotbalové hřiště

Co by se mělo udělat a zlepšit ?
 Chodníky 6x
 Silnice 11x
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2.6

Nic 2x
Hřiště 2x
Přechod z nové ulice 3x
Dětské hřiště u fotbalového 5x
Parkoviště
Vyčistit rybníky 3x
Obchod v Lukové 3x
Opravit zastávku 3x
Obchod v Zadražanech 3x
Zeleň 3x
Zeleň v Lukové
Odpadkové koše v Zadražanech
Branka na hřišti v Lukové
Cyklostezky
Rampy
Koše po vesnici
Nové herní prvky na hřišti 3x
Pískoviště

Obec jako člen mikroregionu a MAS

Obec je začleněna do místní akční skupiny Společná CIDLINA, o.s. Sledované
území regionu Společná CIDLINA se nachází na 313,4 km2 rovinaté oblasti
východních Čech, v jihozápadní části Královéhradeckého kraje, v okolí měst Chlumec
nad Cidlinou a Nový Bydžov, která plní funkci přirozených spádových center regionu.
Území sousedí na západě se Středočeským krajem a na jihu s krajem Pardubickým.

Obr. č.19 - Poloha regionu v rámci kraje a ČR

Zdroj: GIS

Na území Společné CIDLINY žije k 1. 1. 2012 celkem 26 466 obyvatel. Celková
hustota obyvatelstva je 85 obyvatel/km2. Uvedená oblast je osídlena poměrně řídce
v porovnání s Královéhradeckým krajem (116 obyvatel/km2) a celostátním průměrem
(130 obyvatel/km2).
Území je tvořeno dvěma mikroregiony – Novobydžovsko a Cidlina, kromě nich
zahrnuje také obce Klamoš a Olešnice, které nejsou členem žádného svazku. Celkem je
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na území Společné Cidliny 38 obcí, včetně 2 měst. Z celkového počtu obyvatel žije
48 % ve dvou největších městech regionu, v Novém Bydžově a Chlumci nad Cidlinou.
Pouze čtyři obce přesahují počtem obyvatel hranici jednoho tisíce.
Obec Nepolisy je členem Mikroregionu Cidlina od roku 2001. Mikroregion má
celkem 14 členských obcí a Město Chlumec nad Cidlinou a k 1. 1. 2012 má 10 536
obyvatel.

Obr. č. 20 - Obce na území Společné CIDLINY

Zdroj: GIS
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2.7 Plnění Strategického rozvojového plánu 2007-2014
Projektové záměry z Rozvojového plánu obce 2007-2014:
PRIORITA Č.1 - KVALITA ŽIVOTA V OBCI
Zachování vzhledu a charakteru obce
Lokality pro výstavbu nových RD (předpokládaná real. 2010-2011)
Veřejná zeleň Nepolisy (2008)
Ozelenění areálu VZ Zadražany (2007)
Přístavba a rekonstrukce školského areálu (2008-2010)
Tento specifický cíl byl naplněn.
Zlepšení infrastruktury
Opravy místních komunikací (2010-2011)
Realizována pouze rekonstrukce komunikace od křižovatky na Lužec n.C. k místní
ČOV.
Cyklostezka Nepolisy-Zadražany (2008-2009)
Nerealizováno.
Ochrana a zlepšování kvality životního prostředí
Kanalizace Zadražany (2009-2010)
Kanalizace Luková (2009-2010)
Sběrný dvůr (2008)
Zalesnění zemědělské půdy (2011)
Dokončení kanalizace v Nepolisech (2008-2010)
II. etapa Biocentra Na Borku (2007)
Zapojení do systému třídění odpadu (2007-2008)
Čištění vodních nádrží (2010)
Tento specifický cíl byl naplněn částečně. Do nového rozvojového plánu přechází
záměr Kanalizace Zadražany a Luková, Vybudování sběrného dvoru, Dokončení
kanalizace v Nepolisech a Vyčištění vodních nádrží.
PRIORITA Č. 2 – LIDSKÉ ZDROJE
Rozvoj kulturního, sportovního a společenského života
Dětské hřiště Nepolisy (2007)
Zavlažovací systém na hřišti (2008)
Posilovna nad kabinami (2009)
Víceúčelové hřiště (2010-2012)
Zapojení mládeže (2008-2010)
Každoroční akce pro seniory (2008-2014)
Obnovení techniky (2009)
Rekonstrukce hasičáren (2009-2012)
Modernizace areálu (2008-2009)
Většina záměrů z tohoto specifického cíle byla naplněna, k částečné rekonstrukci
hasičských zbrojnic dochází průběžně, z vlastních finančních zdrojů.
Posilovna nad kabinami zůstává v záměrech – účel prostor nad kabinami může být
pozměněn, bude ale nadále sloužit sportovnímu a volnočasovému využití.
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Rozvoj vzdělanosti
Vzdělávání samosprávy (2008-2020)
Všeobecná gramotnost (2008-2010)
Podpora spolupráce a partnerství
Partnerství s jinou obcí (2010)
Výměna zkušeností, spolupráce (2010-2014)
PRIORITA Č. 3 – MÍSTNÍ EKONOMIKA
Vytvoření podmínek a prostředí pro podnikání
Obnova a využití vily Černých (2009-2010)
Polní hnojiště (2008)
Modernizace areálu a obnova techniky (2009-2010)
Podpora zemědělství
Polní hnojiště (2008)
Modernizace areálu a obnova techniky (2009-2010)
Zlepšení atraktivity obce
Obnova sakrálních staveb (2010)
Budování cyklostezek, značení cyklotras (2008-2012)
Medializace obce (průběžně)
Některé projekty nelze realizovat jen uvnitř, je nutné spolupracovat a stát se partnery –
například se Společnou CIDLINOU nebo Cidlinou, svazkem obcí.

2.8 SWOT analýza
SWOT analýza je metodou, která umožňuje prostřednictvím objektivní
charakteristiky silných a slabých stránek obce (Strong points, Weak poinst) a možných
příležitostí a ohrožení (Opportunities, Threats) stanovit možnosti, potenciál rozvoje a
možné rozvojové aktivity obce při znalosti limitujících nebo ohrožujících faktorů.
Silné stránky – pozitivní vnitřní podmínky







Věková struktura obyvatelstva
Ekonomická aktivity
Občanská vybavenost
Volnočasové aktivity
Spolková činnost
Poloha obce
 Kontinuita vedení příspěvkových organizací
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Slabé stránky – negativní vnitřní podmínky











Kanalizace chybějící v části Luková a Zadražany
Stav komunikací
Zadluženost obce
Stav vodních nádrží
Absence sběrného dvora
Dostupnost informací (pro seniory)
Nedostatečná aktivita občanů
Chybějící zázemí pro trávení volného času mládeže
Čistota veřejných prostor
Aktivity pro seniory

Možnosti – pozitivní vnější podmínky






Cyklostezka (Chlumec nad Cidlinou – Nový Bydžov)
MAS Společná CIDLINA (kancelář má sídlo v obci)
Výhodná lokalita pro bydlení (nové pozemky, obec vlastní pozemky pro novou
výstavbu)
Agroturistika JK IZABEL
Využití dotací

Hrozby – negativní vnější podmínky





Rušení veřejných služeb (pošta, lékař)
Dostupnost zdravotní péče (rušení nemocnice v Novém Bydžově)
Nedostatek pracovních příležitostí
Dopravní obslužnost

3 Strategie rozvoje
Východiska strategie
Rozvojový plán Obce Nepolisy, který je výchozím koncepčním dokumentem rozvoje
obce na období 2013-2020, nevychází z žádného legislativního opatření ČR. Povinnosti
k zajišťování všestranného rozvoje ukládá obcím zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.
Rozvojová strategie je založena na vzájemné provázanosti a vyváženosti
ekonomického, sociálního i environmentálního vývoje a respektuje principy trvale
udržitelného rozvoje.
Struktura a postup tvorby strategie
Tvorba strategie započala na jaře roku 2012. Je zpracována komunitní metodou
s využitím metodické pomoci odborné firmy a vychází ze skutečných potřeb obce. Byly
osloveny všechny vzorky obyvatelstva. Zapojeni do vlastní tvorby strategie byli
zástupci všech sektorů: veřejného, neziskového a podnikatelského.
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Pro dosažení cílů dlouhodobého rozvoje byla nalezena opatření, která byla dále
rozpracována do projektových záměrů.
Rozvojový plán obce se skládá ze tří základních částí – analytické, syntetické a
strategické. V rámci analytické části byl zpracován průzkum formou anonymních
dotazníků. Syntetická část byla tvořena pracovní skupinou a pracovní verze strategie
byly postupně zveřejňovány na webových stránkách obce. Veřejnost měla možnost se
formou připomínek a návrhů k tomuto plánu vyjádřit.

Vize
Vize představuje základní a velmi stručnou představu o cílovém stavu, tedy jednom
strategickém cíli v horizontu 15-20 let.
Priorita
Priorita je vnitřně propojený systém problémů a dílčích témat, která jsou – jako celek
– důležitá pro naplnění vize. V rámci strategie musí být klíčovým oblastem věnována
významná pozornost.
Operační cíl, aktivita
Problémové záměry tj. podoblasti prioritního cíle, jsou souborem opatření, které
vedou k naplnění priorit.

3.1

Strategický cíl – vize

Obec Nepolisy se vyznačuje bohatým společenským životem, za kterým stojí
především aktivity místních spolků (za finanční podpory obce).

KVALITNÍ ŽIVOT
PRO OBČANY

Vize Obce Nepolisy
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3.2

Priority

1. Technická infrastruktura
2. Podpora spolkové činnosti vč. dobrovolné aktivity spoluobčanů
3. Podpora bydlení (vč. občanské vybavenosti)
4. Životní prostředí

3.3

Operační cíle

1. Technická infrastruktura
1.1. Přechody pro chodce, chodníky
1.2. Kanalizace Zadražany, Luková
1.3. Opravy místních komunikací
1.4. Zlepšení technického stavu rozhlasu, umístění vývěsek po obci
2. Podpora spolkové činnosti
2.1. Finanční podpora spolků, rekonstrukce spolkových objektů
2.2. Zapojení ostatních občanů do obecních a spolkových aktivit
2.3. Všeobecná gramotnost (podpora vzdělávání)
2.4. Využití zázemí školy pro aktivity občanů
3. Bydlení
3.1. Vytváření podmínek pro rozšiřování bytového fondu
3.2. Obnova veřejné zeleně
3.3. Péče o původní parkové výsadby
4. Životní prostředí
4.1. Sběrný dvůr
4.2. Údržba extravilánu obce (komplexní pozemkové úpravy)
4.3. Odbahnění vodních nádrží
4.4. Údržba veřejných prostranství s aktivní účastí občanů
32

Rozvojový plán Obce Nepolisy 2013-2020

4.5. Ekologická výchova mládeže
4.6. Úprava prostranství škol

Kvalitní život pro občany

1.Technická
infrastruktura

2. Podpora
spolkové činnosti

• 1.1.
• Přechody pro chodce,
chodníky
• 1.2.
• Kanalizace Zadražany,
Luková
• 1.3.
• Opravy místních
komunikací
• 1.4.
• Rozhlas, umístění
vývěsek po obci

• 2.1.
• Finanční podpora spolků,
rekonstrukce spolkových
objektů
• 2.2.
• Zapojení občanů do
obecních a spolkových
aktivit
• 2.3.
• Všeobecná gramotnost
(podpora vzdělávání)
• 2.4.
• Využití zázemí školy pro
aktivity občanů

3. Bydlení
• 3.1.
• Využití stávajícího
bytového fondu
• 3.2.
• Obnova veřejné
zeleně
• 3.3.
• Péče o původní
parkové výsadby

4. Životní prostředí
• 4.1.
• Sběrný dvůr
• 4.2.
• Údržba extravilánu
obce (komplexní
úpravy)
• 4.3.
• Odbahnění nádrží
• 4.4.
• Údržba veřejných
prostranství s aktivní
účastí občanů
• 4.5.
• Ekologická výchova
mládeže
• 4.6.
• Úprava prostranství
školy

Priorita č. 1 Technická infrastruktura
Operační cíl 1.1. Přechody pro chodce, chodníky
Ve stávajících lokalitách je – s ohledem na zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů - nutná
výstavba chodníků. Jedná se především o chodníky podél komunikace vedoucí z Chlumce
nad Cidlinou do Nového Bydžova.
Monitorovací indikátory:
- stezka pro cyklisty a pěší Nepolisy – Zadražany
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- chodník při hlavní silnici v Nepolisech
- přechod pro chodce u nové ulice v Nepolisech
Operační cíl 1.2. Kanalizace Zadražany, Luková
V místních částech Zadražany a Luková je nutné dobudovat kanalizaci. Realizace této
infrastruktury bude finančně velmi náročná a nelze ji bez dotačních prostředků uskutečnit.
Případně je žádoucí hledat řešení, které bude dovolovat legislativa upravující oblast nakládání
s odpadními vodami (dočišťovací vodní nádrž, rodinné ČOV apod.).
Monitorovací indikátory:
- splašková kanalizace Zadražany
- splašková kanalizace Luková
- splašková kanalizace v Nepolisech (ulice na Lukovou)
Operační cíl 1.3. Opravy místních komunikací
Stav infrastruktury významně ovlivňuje komfort bydlení v obci. Jedná se především o údržbu
stávajících místních komunikací v majetku obce a dále renovaci a zlepšení stavu komunikací
bez zpevněného povrchu. S přihlédnutím k cykloturistice je na místě také údržba a
rekonstrukce sítě polních
.
Monitorovací indikátory:
- komunikace kolem dolního rybníku
- Vanilková ulice v Zadražanech
- k Opalicím
- síť polních cest
Operační cíl 1.4 Rozhlas, umístění vývěsek po obci
V rámci dostatečné informovanosti občanů o dění v obci je nutné zajistit slyšitelnost
stávajícího rozhlasu ve všech jejích částech. Dalším důležitým zprostředkovatelem informací
mezi obcí a občany jsou vývěsky rozmístěné v nejfrekventovanějších částech Nepolis.
Realizace jejich rozmístění je dalším z bodů tohoto operačního cíle.
Monitorovací indikátory:
- 3 ks vývěsek
- vybudování bezdrátového rozhlasu ve všech 3 místních částech

Priorita č. 2 - Podpora spolkové činnosti
Operační cíl 2.1. Finanční podpora spolků, rekonstrukce spolkových objektů
Kvalitní nabídka volnočasových aktivit tj. různých kulturních, společenských a sportovních
akcí, se příznivě projevuje na vztahu obyvatel k obci. Současný životní styl zvyšuje zájem
všech skupin obyvatel, od dětí po seniory, o využití volného času. Je třeba podporovat místní
spolky (tj. neziskový sektor) zejména se zaměřením na děti a mládež. Samozřejmostí je péče
o tradice a zvyky.
Součástí tohoto operačního cíle je i rekonstrukce zázemí pro činnost spolků tzn. objekty
hasičských zbrojnic ve všech místních částech.
Monitorovací indikátory:
34

Rozvojový plán Obce Nepolisy 2013-2020

- rekonstrukce hasičských zbrojnic ve všech místních částech
Operační cíl 2.2. Zapojení ostatních občanů do obecních a spolkových aktivit
V rámci pořádání společenských, kulturních a volnočasových aktivit místními spolky, ve
spolupráci s obcí je třeba zapojení všech občanů do těchto aktivit. Dobrovolnou aktivitu
občanů lze uplatnit i při rekonstrukcích spolkových objektů.
Monitorovací indikátory:
- zapojení dětí do úklidu veřejných prostranství
- odstraňování odpadů v přírodě
- materiální a finanční podpora brigádnických akcí

Operační cíl 2.3. Všeobecná gramotnost (podpora vzdělávání)
V zájmu všeobecné gramotnosti obyvatel obce je nutná podpora vzdělávání napříč všemi
věkovými kategoriemi i zájmovými oblastmi. Jedná se o pořádání kurzů např. pro drobné
podnikatele se sídlem v obci, besedy se seniory (např. prostřednictvím Policie ČR o
bezpečnosti), přednášky s různými náměty (cestovatelské, o životním prostředí, chovatelské,
o poskytování první pomoci apod.). Tyto přednášky lze realizovat prostřednictvím místních
spolků – např. Mysliveckého sdružení LUKA, SDH Nepolisy, SDH Luková, SDH Zadražany.
Monitorovací indikátory:
- 4 přednášky pro občany ročně
Operační cíl 2.4. Využití zázemí školy pro aktivity občanů
Zázemí v základní škole je již v současné době částečně využíváno – hodiny aerobiku a
taneční kroužek. V zájmu obce je rozšíření tohoto využívání např. o prostory počítačové
učebny, kde by se konaly jednotlivé kurzy uvedené v operačním cíli 2.3 Všeobecná
gramotnost (podpora vzdělávání).
Monitorovací indikátory:
- konání přednášek v prostorách základní školy
- kurzy počítačové gramotnosti

Priorita č. 3 – Bydlení
Operační cíl 3.1. Vytváření podmínek pro rozšiřování bytového fondu
Základním předpokladem zdravého vývoje obce je vytvoření podmínek, které umožní a
podpoří využití stávajícího bytového potenciálu a současně umožní zájemcům o život na obci
vybudovat své vlastní bydlení. Obec i nadále musí všemi dostupnými prostředky a cestami
hájit stávající služby pro občany (obchod, pošta, lékař, kadeřnice, apod.) a vytvářet tak
příznivé podmínky pro nově příchozí obyvatele. Obec dále v územním plánu musí vymezit
dostatečný prostor pro novou zástavbu rodinnými domy a napojit takovéto lokality na
příslušné technické sítě.
Monitorovací indikátory:
- zasíťování a odprodej min. 5 stavebních parcel
Operační cíl 3.2. Obnova veřejné zeleně
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Vzhled obce výrazně ovlivňuje způsob a kvalitu života všech občanů popř. návštěvníků obce.
Pro zachování jeho kvality je třeba údržba stávajícího stavu a obnova veřejné zeleně – alej,
výsadba nových, již vzrostlých stromů, úprava zeleně na návsi ve všech místních částech.
Dále se jedná o úpravu polních cest, výsadbu alejí – to vše patří k revitalizaci krajinotvorných
prvků.
Monitorovací indikátory:
- revitalizace návse v Nepolisech
- alej okolo rybníku v dolní části Nepolis

Priorita č. 4 – Životní prostředí
Operační cíl 4.1. Sběrný dvůr
Požadavkem občanů je již dlouhodobě přítomnost sběrného dvora. Obec již má zpracovánu
žádost o dotaci na jeho realizaci, dosud však nebyla tato žádost podpořena. V dalším období
tak obec po doplnění žádost o finanční podporu formou dotace opět předloží.
Monitorovací indikátory:
- vybudování sběrného dvoru

Operační cíl 4.2. Udržba extravilánu obce (komplexní úpravy)
Komplexní úpravy extravilánu obce představují také úpravu polních cest, údržbu a osazení
porostu podél hlavní silnice Nepolisy-Chlumec nad Cidlinou. Příkopy podél silnice je třeba
předem vyčistit a vykácet náletové dřeviny (keře).
Monitorovací indikátory:
- alej k Opalicím
- obnova starých polních cest
- rozdělení velkých polních lánů
- budování remízků
Operační cíl 4.3. Odbahnění nádrží
Z výsledku místního dotazníkového šetření vyplývá, že občany obce trápí zanedbané vodní
nádrže v obci. Nejen z tohoto důvodu je nutné vyčištění a údržba bahnem zanesených vodních
nádrží. Součástí projektů k čištění by mělo být také řešení napojení na přítok čisté dešťové
případně drenážní vody.
Monitorovací indikátory:
- pravidelné čištění vodních nádrží
Operační cíl 4.4. Údržba veřejných prostranství s aktivní účastí občanů
V rámci příprav rozvojového plánu se důležitým tématem stala i aktivita občanů, nejen členů
místních spolků, při konaní obecních akcí, v rámci údržby veřejných prostranství. Je třeba
s občany spolupracovat a podporovat je právě k aktivitě při dobrovolnických brigádách, ale
např. i při úklidu veřejných prostranství před vlastním bydlením.
Monitorovací indikátory:
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- 2 brigády ročně
- soutěž o nejhezčí zahradu
- soutěže o nejhezčí vánoční výzdobu
Operační cíl 4.5 Ekologická výchova mládeže
V rámci dobrovolnických brigád při úklidu veřejných prostranství obce budou děti seznámeny
s problematikou životního prostředí a všech jeho dílčích složek.
Monitorovací indikátory:
- zapojení školy do celostátního výukového ekologického programu
Operační cíl 4.6 Úprava prostranství škol
V rámci tohoto operačního cíle by došlo k úpravě prostranství budovy základní a mateřské
školy. Jde o zajištění bezpečnosti dětí při pohybu na dvoře obou škol. Vytvoří se areál
sloužící pro výuku „na čerstvém vzduchu“ a pro sportovní využití při tělesné výchově –
doskočiště pro skok daleký, hřiště s umělých povrchem (tartan) atd. Dojde také k vykácení
vzrostlých dřevin a ovocných stromků, tím vznikne prostor pro výuku pracovních činností –
pěstitelských prací.
Monitorovací indikátory:
- úpravy pozemků přiléhajících k budovám ZŠ Nepolisy a MŠ Nepolisy
- vybudování altánu pro venkovní výuku
- vybudování doskočiště pro skok daleký

4

Katalog projektů

Katalog projektů je přílohou rozvojového plánu a bude revidován při ustavujících
zasedáních zastupitelstva obce a následně také v půlce volebního období.
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5 Soulad se strategiemi
Priorita č. 4
Životní prostředí

Priorita č. 1
Technická infrastruktura

Priorita č. 2
Podpora spolkové činnosti

Priorita č. 3
Bydlení

Strategie rozvoje mikroregionu
Cidlina 2007-2015

Strategie rozvoje mikroregionu
Cidlina 2007-2015

Strategie rozvoje mikroregionu
Cidlina 2007-2015

Strategie rozvoje mikroregionu
Cidlina 2007-2015

Priorita č. 3 - Rozvoj dopravy a
technické infrastruktury

Priorita č. 2 - Stabilizace obyvatelstva a
rozvoj lidského potenciálu

Priorita č. 4 - Trvale udržitelný
rozvoj území a životní prostředí

Priorita č. 4 - Trvale udržitelný
rozvoj území a životní prostředí

Integrovaná strategie regionu
Společná CIDLINA 2007-2013

Integrovaná strategie regionu
Společná CIDLINA 2007-2013

Integrovaná strategie regionu
Společná CIDLINA 2007-2013

Integrovaná strategie regionu
Společná CIDLINA 2007-2013

Priorita č. 3 - Kvalita života v
obcích

Priorita č. 2 Lidské zdroje

Priorita č. 3 - Kvalita života v
obcích

Priorita č. 3 - Kvalita života v
obcích

Strategie rozvoje Královéhradeckého
kraje 2007-2015

Strategie rozvoje Královéhradeckého
kraje 2007-2015

Strategie Královéhradeckého kraje
2007-2015

Strategie Královéhradeckého kraje
2007-2015

Priorita č. IV - Infrastruktura

Priorita č. II. - Lidské zdroje

Priorita č. IV - Infrastruktura

Priorita č. IV - Infrastruktura

6 Práce s programem
V rámci rozvojového plánu obce v letech 2013-2020 jsou definovány základní
priority rozvoje obce pro období následujících 7-mi let. Jejich vlastní realizace je
závislá na zdrojích financování. Mimo vlastních finančních prostředků bude obec
usilovat o využití prostředků z EU i z národních programů. V rámci realizace
rozvojového plánu je přípustná jistá míra zadlužení obce. Cílem však bude schopnost
obce zajistit pravidelné splácení případného úvěru bez rizika předlužení. Možný je i
přesun realizace některých priorit do následujícího období.
Záměry obce musí mít podporu v odhodlání lidí k realizaci a vyžadují
zodpovědnost pověřených pracovníků. Předpokladem úspěchu realizace RPO je také
podpora občanů a jejich zájem o dění v obci. Proto je velmi důležité vhodným a
dostatečným způsobem zajistit jejich informovanost o strategickém plánu rozvoje obce
a aktuálních akčních plánech.
Hlavními prioritami obce v oblasti investic je výstavba chybějící technické
infrastruktury, dále pak finanční podpora místních spolků, údržba a rozvoj stávajícího
standardu bydlení obyvatel a péče o kvalitní životní prostředí v obci a jejím okolí.
Evaluace plánu rozvoje
Program rozvoje obce je neustále se měnící materiál. Z hlediska evaluace je
nezbytné pravidelně monitorovat a hodnotit realizaci stanovených priorit a současně i
soulad aktivit jiných subjektů s tímto materiálem.
Další nutností je průběžné shromažďování připomínek a podnětů k aktualizaci
plánu (např. doplňování konkrétních projektových záměrů nebo aktualizace
stanovených cílů a priorit). Zastupitelstvo by mělo minimálně jednou za dva roky
projednat zprávu o naplňování rozvojového plánu obce a rozhodnout o jeho aktualizaci
či doplnění.
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9 Závěr
Rozvojový plán obce je výchozím koncepčním dokumentem na jehož
zpracování se podílely všechny složky obce. Je to dokument, který se bude
průběžně doplňovat, aktualizovat a povede k naplnění vize obce Nepolisy.
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