Obec Stolany

PROGRAM OBNOVY
VENKOVA
2022-2024
pro obec Stolany
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Stolany, 15.11.2021

A. Podklady pro zpracování programu obnovy venkova:
Územní plán obce - zpracovaný ing. Arch. Milanem Vojtěchem, Sezemice (1/2010)
Přihláška obce Stolany k programu obnovy venkova 2/1999

B. Celková charakteristika obce Stolany:
Geograficky leží obec Stolany v nadmořské výšce cca 290 m n m. Jižně od obce se krajina pozvolna
zvedá a navazuje na rozsáhlé chráněné krajinné území Železné hory.
Obcí vede silnice III. Třídy ( III/34019 a III/34020), která obec spojuje s blízkou obcí Sobětuchy. Z
dalších stran pak s obcemi Morašice a Janovice. Spádově náleží k 5 km vzdálenému městu Chrudim,
s nímž má uspokojivé autobusové spojení. V obci žije dle posledních údajů 399 obyvatel.
Nejstarší písemná zmínka o obci Stolany je z roku 1229 v listu Přemysla Otakara I., který věnuje obec
Stolany Benediktům kláštera v Opatovicích. Dominantou obce je gotický kostel Sv. Mikuláše Biskupa
s ojedinělým typem jehlancové věže, pocházející ze 14. století. V okolí kostela je umístěn hřbitov
obehnaný kamennou zdí, která je spolu s kostelem zapsána na seznamu kulturních památek.
Charakteristickou podobu obce dotváří dva rybníky v samém středu obce.
Obec má především zemědělský charakter. Sídlí zde soukromě hospodařící zemědělci, ale i další drobní
živnostníci. Obec zřizuje Základní školu a mateřskou školu Stolany pro místní děti i děti z blízkého okolí.
Většina ekonomicky aktivního obyvatelstva dojíždí za prací do Chrudimi či Pardubic, poněvadž v místě
je jen velmi málo pracovních příležitostí. Zdravotní péče je občanům poskytována také v Chrudimi.
Zásobování obyvatel potravinami je v omezené míře nadále zajišťováno mobilním dovozem pečiva.
V obci je vybudován vodovod, plynofikace, splašková a dešťová kanalizace, telefonní síť a bezdrátový
internet. Veřejnosti přístupný sportovní areál s víceúčelovou budovou, ve které se nachází klubovna SDH,
zázemí pro sportovce, knihovna a zasedací místnost je zároveň sídlem obecního úřadu.
Aktivními spolky v obci je Sbor dobrovolných hasičů a Sportovní klub SK Stolany.
Doplňující údaje:
Nadmořská výška:
Celková plocha katastrálního území
Zemědělská půda
Vodní plocha
Lesní plocha
Zastavěná plocha
Průměrný věk obyvatel

284-300 m.n.m.
547 ha
471 ha
cca 3 ha
57 ha
10 ha
40,4 let

V posledních letech se počet obyvatel pohybuje stále okolo 395.

C.

Základní cíle programu obnovy obce Stolany:

Program, jako nástroj výstavby, rekonstrukce a účelných úprav veřejných objektů a komunikací ve
venkovském prostoru mobilizuje nejenom starosty a místní občany, nýbrž i podnikatelskou sféru k
naplňování místních rozvojových programů. Cílem programu je podpořit obnovu a rozvoj obce, zvýšit
kvalitu života obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Cílem je zároveň podpořit dynamický a
vyvážený rozvoj obcí v ČR.
Do současné doby byly za období let 2020-2021 zrealizovány tyto stanovené projekty Programem
obnovy venkova obce Stolany schváleným dne 2.12.2019.
- revitalizace parčíku u rybníka
- opravy víceúčelové budovy (suterén, schody)

náklady 220 tis. Kč
náklady 100 tis. Kč
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- opravy sportovního areálu- střecha dřeváku a tribuna
- drobné opravy komunikací v obci
- oprava VO v obci- etapově
- rekonstrukce chodeb v budově školy
- výměna kotlů v budově školy
- oprava hřbitovní zdi
- znovuzprovoznění obecního rozhlasu
- pořízení účetních programů a aplikace do mobilu
- obnova MK u hřiště

náklady 150 tis. Kč
náklady 80 tis. Kč
náklady 400 tis. Kč
náklady 60 tis. Kč
náklady 750 tis. Kč
náklady 440 tis. Kč
náklady 50 tis. Kč
náklady 20 tis. Kč
náklady 3,4 mil. Kč

Tyto projekty byly financovány z dotací POV Pardubického kraje, z ostatních dotačních možností
(Evropské fondy, dotace poskytnuté jednotlivými ministerstvy) a z rozpočtu obce.
Obec Stolany zařazuje do programu tyto kategorie akcí:
1.
2.
3.
4.
5.

kulturní, společenské a osvětové
zachování, obnova a rozvoj venkovské zástavby
úprava a budování technické vybavenosti
úprava a obnova veřejného prostranství
obnova a údržba veřejné zeleně

1. kulturní, společenské a osvětové akce
realizace v roce 2022-2024
celkové náklady: 285 tis. Kč/rok
1.1 Udržování společenského života v obci- pořádání tradičních
kulturních akcí (vítání občánků, jubilea),
ostatní společenské akce tradiční i nahodilé
1.2. Vydávání informačních letáků pro občany
1.3. Součinnost s SK Stolany a podpora sportující mládeže
1.4. Součinnost s SDH Stolany a podpora oddílů mladých hasičů
1.5. Součinnost se Základní školou a mateřskou školou Stolany
1.6. Udržitelnost obecní knihovny
2. zachování, obnova a rozvoj venkovské zástavby
realizace v roce 2022-2024
celkové náklady: 23,590 mil Kč
2.1. Údržba a opravy sportovního areálu (včetně příslušenství)
2.2. Oprava a údržba víceúčelové budovy č.p. 114
2.3. Rekonstrukce vnitřních prostor budovy školy č.p. 44,
sanace vlhkosti
2.4. Výměna interiérových dveří v budově školy č.p. 44
2.5. Půdní vestavba v budově školy č.p. 44
2.6. Oprava a údržba budovy č.p. 38
2.7. Zateplení a fasáda budovy č.p. 38
2.8. Revitalizace pískovcového lomu Stolany p.č. 391,
v k.ú. Stolany- etapově
2.9. Venkovní hřiště ZŠ a MŠ
2.10.Výstavba budovy hasičárny a klubovny
2.11. Výstavby tělocvičny
2.12.Oprava kostela sv. Mikuláše
(spolufinancování s Římskokatolickou církví)
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financování : rozpočet obce,
dotace, granty
náklady 60 tis. Kč/rok
náklady 2 tis. Kč/rok
náklady 100 tis. Kč/rok
náklady 100 tis. Kč/rok
náklady 10 tis. Kč/rok
náklady 13 tis. Kč/rok
financování: rozpočet obce,
dotace, granty
náklady 200 tis. Kč/rok
náklady 80 tis. Kč/rok
náklady 2,5 mil. Kč
náklady 50 tis. Kč
náklady 2 mil. Kč
náklady 10 tis. Kč/rok
náklady 600 tis. Kč
náklady 2 mil Kč
náklady 150 tis. Kč
náklady 4 mil. Kč
náklady 10 mil. Kč
náklady 2 mil. Kč

3. úprava a budování technické vybavenosti
realizace v roce 2022-2024
celkové náklady: 8,9 mil. Kč
3.1. Údržba a opravy kanalizace povrchové vody
3.2. Opravy a údržba místních komunikací
3.3. Oprava oplocení sportovního areálu- další část
3.4. Oprava oplocení areálu ZŠ a MŠ Stolany
3.5. Oprava veřejného osvětlení, etapově
3.6. Rekonstrukce a opravy lesních a polních cest
3.7. Údržba herních prvků a sestav školky a školy, ale i veřejných
3.8. Využití obnov.zdrojů energie pro vytápění budovy školy
3.9. Odbahnění a údržba rybníků
3.10. Výstavba místní komunikace na p.č.503/1, v k.ú. Stolany
3.11. Internetové platformy a aplikace
3.12. Chodníky v obci
3.13. Oprava autobusových zastávek
4. úprava a obnova veřejného prostranství
realizace v roce 2022-2024
celkové náklady: 600 tis. Kč
4.1. Údržba veřejných prostranství
4.2. Údržba cest a přilehlých prostranství (příkopů)
4.3. Obnova veřejných prostranství- parčík u rybníka,
parčík před školou, odpočinková místa v extravilánu obce

5.2. Výsadba nové zeleně v obci, ochrana a údržba stávající zeleně
5.3. Výsadba nového stromořadí vycházkové zóny obce

financování: rozpočet obce,
dotace, granty
náklady 80 tis. Kč/rok
náklady 100 tis.Kč

celkové náklady: 1 mil. Kč

financování: rozpočet obce,
dotace, granty
náklady 1 mil. Kč/rok

celkové náklady: 1 mil. Kč

financování: rozpočet obce,
dotace, granty
náklady 0,5 mil Kč/rok
náklady 0,5 mil. Kč

6.1. Obnova a správa obecních lesů
7. katastrální území obce
realizace v roce 2022-2024

financování: rozpočet obce,
dotace, granty
náklady 120 tis. Kč/rok
náklady 80 tis. Kč/rok
náklady 400 tis. Kč

5. obnova a údržba veřejné zeleně
realizace v roce 2022-2024
celkové náklady: 180 tis. Kč

6. obecní lesy
realizace v roce 2022-2024

financování: rozpočet obce,
dotace, evropské fondy
náklady 20 tis.Kč/rok
náklady 200 tis.Kč/rok
náklady 200 tis. Kč
náklady 100 tis. Kč
náklady 600 tis. Kč
náklady 1,5 mil. Kč
náklady 10 tis. Kč/rok
náklady 2 mil. Kč
náklady 50 tis Kč/rok
náklady 3 mil. Kč
náklady 20 tis. Kč/rok
náklady 800 tis. Kč
náklady 400 tis. Kč

7.1. Komplexní pozemkové úpravy katastru obce
7.2. Povodňový plán

Program obnovy venkova obce Stolany pro roky 2022-2024 byl Zastupitelstvem obce Stolany schválen
dne 15.11.2021.
Zdeněk Hluchník
starosta obce Stolany
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