PROFIL OBCE

Obec Lipno nad Vltavou
Počet obyvatel (2013): 651
Katastrální plocha (ha): 1948 ha
Počet místních částí: 2
Názvy místních částí: Lipno nad Vltavou, Slupečná
www.lipnonadvltavou.cz
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Strategické dokumenty obce:
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Krátce z historie obce:
Historie obce sahá až do 16. století, první písemná zmínka o obci pochází již z roku
1530. Původní osada patřila do panství Vyššího Brodu a stejně jako mnohé okolní
sídla patřila mezi malé dřevařské osady, v níž žili dělníci zabezpečující plavení dřeva
po Vltavě.
Zásadní změna v „životě“ obce proběhla v polovině 20. století, kdy mezi roky 1952 a
1959 došlo k vybudování vodní nádrže Lipno. V období, kdy toto dílo vznikalo, bylo
ojedinělým technickým řešením, umístěným do mimořádných přírodních podmínek.
Vodní elektrárna, vybudovaná společně s přehradou a umístěná ve skále 160 m pod
zemským povrchem, nahrazuje některá stávající i starší technická elektrárenská díla
ležící mezi Lipnem a Vyšším Brodem. Vodní nádrž Lipno s plochou přibližně 4 650 ha
a objemem 306 milionů m3 je největším vodním dílem v České republice.
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Zajímavosti a tipy na výlet:
Obec Lipno nad Vltavou je významnou rekreační oblastí. Lipenská přehrada
umožňuje provozování prakticky všech druhů vodních sportů. Přírodní a klimatické
podmínky jsou příznivé pro windsurfing a jachting. Lipenská nádrž svou plochou
vyhovuje pro pořádání vrcholných jachtařských soutěží, jako jsou mistrovství světa či
Evropy. Milovníci koupání uvítají bohatou nabídku pláží a dobrý přístup k vodě. Na
své si přijdou také příznivci rybolovu. V období léta jsou pravidelně pořádány závody
ve vodním slalomu, popř. raftingu .Unikátní lokalita Čertových proudů je ideálním
přírodním kanálem pro sjezd divoké vody. V roce 2003 tu proběhlo mistrovství světa
v raftingu.
Okolí Lipenské nádrže nabízí skvělé možnosti pro turistiku a cykloturistiku. V blízkosti
Lipna se nachází mnoho zajímavých výletních cílů, z nichž mnohé jsou unikátními
přírodními či kulturními památkami. Regionem Lipenska prochází množství
značených cyklistických stezek a cyklotras s dobrou návazností na trasy v ostatních
regionech jižních Čech či hornorakouského Waldviertelu.
Nepřeberné možnosti trávení volného času umocňuje například nedaleké golfové
hřiště či celoročně provozovaná bobová dráha, v případě špatného počasí je
návštěvníkům k dispozici lipenský Aquaworld.
Ani milovníci zimních sportů nepřijdou zkrátka – v těsné blízkosti obce se nachází
Skiareál Kramolín, který je se svou bohatou nabídkou zaměřen především na rodiny
s dětmi. Skvělé možnosti sjezdového lyžování doplňuje téměř 40 km upravovaných
běžkařských tras.
V zimním období se zamrzlá hladina jezera proměňuje v ohromné kluziště, ideální jak
pro bruslení, tak také kupříkladu pro běžkařské lyžování.
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Služby pro turisty
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Statistická data dle SLDB – obyvatelstvo dle věku; komentáře (oblast bydlení a
rozvojových obytných zón, sociální služby, spolková činnost, poznámky k demografickému
vývoji a hrozbám

Obyvatelstvo dle věku
0 - 14
15 – 19
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 64
65 – 69
70 – 79
80 více
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Obyvatelstvo podle věku
0 - 14
15 – 19
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 64
65 – 69
70 – 79
80 více

CELKEM
110
29
73
109
113
92
58
34
46
12

MUŽI
56
16
38
46
68
45
32
17
20
7

ŽENY
54
13
35
63
45
47
26
17
26
5

Zdroj: vdb.czso.cz
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MAPKA OBCE (rozvojové obytné zóny)
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Statistická data dle SLDB – obyvatelstvo dle vzdělání; komentáře (oblast školství –
předškolní, základní a střední školství; zájmové vzdělávání)

Obyvatelstvo dle vzdělání
bez vzdělání

vyšší odborné vzdělání
nástavbové studium

vysokoškolské
zákldní včetně
neukončeného

úplně střední

střední vč. vyučení
(bez maturity)
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Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání
CELKEM
počet obyvatel starší 15 let:
569
Dosažený stupeň vzdělání:
3
 bez vzdělání
90
 základní včetně neukončeného
166
 střední vč. vyučení (bez maturity)
11
 úplné střední (s maturitou)
14
 nástavbové studium
5
 vyšší odborné vzdělání
39
 vysokoškolské

MUŽI
292

ŽENY
277

2
30
99
55
7
1
21

1
60
67
56
7
4
18

Zdroj: vdb.czso.cz

ZŠ a MŠ Lipno nad Vltavou: MŠ – 2 třídy, ZŠ (1.-5.třída) – 4 třídy
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Statistická data dle SLDB – obyvatelstvo dle ekonomické aktivity; komentáře
(oblast zaměstnanost, místní zaměstnavatelé, rozvojové zóny pro podnikání, prostory pro
podnikání, brownfieldy)
Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Celkem

Muži

Ženy

Ekonomicky aktivní

274

150

124

Zaměstnaní

246

136

110

178

101

77

Zaměstnavatelé

11

6

5

Pracující na vlastní účet

31

14

17

Pracující důchodci

13

4

9

Ženy na mateřské dovolení

6

-

6

Nezaměstnaní

28

14

14

261

116

145

Nepracující důchodci

108

47

61

Žáci, studenti, učni

80

33

47

Osoby s nezjištěnou
ekonomickou aktivitou

144

82

62

Zaměstnanci
Z toho podle
postavení v
zaměstnání

Ekonomicky neaktivní

Z toho

9

Zdroj: vdb.czso.cz

RES - počet podnikatelských RES - počet podnikatelských
subjektů celkem – Rok 2008 subjektů celkem – Rok 2012
118

RES - právní forma RES - právní forma
– Živnostníci – rok – Živnostníci – rok
2008
2012

147

RES - právní forma - RES - právní forma Zemědělští
Zemědělští
podnikatelé – rok
podnikatelé – rok
2008
2012
0

55

RES - Zpracovatelský
průmysl – rok 2008

RES - Zpracovatelský
průmysl – rok 2012

6

10

1

Obec název

Hromadná
ubytovací
zařízení hotely,
motely

Hromadná
ubytovací
zařízení penziony

Hromadná
ubytovací
zařízení turistické
ubytovny

Hromadná
ubytovací
zařízení kempy,
chatové
osady

Lipno nad Vltavou

6

8

0

3
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67

RES Hromadná Ubytování,
ubytovací
stravování
zařízení a
ostatní
pohostinství
– rok 2013
13
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Vývoj míry nezaměstnanosti:
Obec název

Míra nezam. Dosažitelní
uchaz. Celkem –
rok 2008

Míra nezam. Dosažitelní
uchaz. Celkem –
rok 2009

Míra nezam. Dosažitelní
uchaz. Celkem –
rok 2010

Míra nezam. Dosažitelní
uchaz. Celkem –
rok 2011

Lipno nad Vltavou

8,5

12,3

13,4

13,4

Zdroj: ČSÚ

Členění uchazečů o zaměstnání v jednotlivých obcích dle cílových skupin

Obec název

Lipno nad Vltavou

Počet
Počet
Počet
uchazečů Počet
Počet
uchazečů
Počet uchazečů uchazečů evidence uchazečů - uchazečů ve věku 50
- celkem – rok
OZP –
nad 24
absolventů mimo CS
let a více –
2013
celkemměsíců – – celkem – – celkem –
celkem –
rok 2013
celkem –
rok 2013
rok 2013
rok 2013
rok 2013

34

5

11

8

0

10

10
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Statistická data dle SLDB – vyjížďka obyvatelstva; komentáře (oblast dopravní
obslužnosti, stav dopravní infrastruktury; cyklostezky; volnočasová infrastruktura)
Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící celkem
Vyjíždějící do zaměstnání
V rámci obce
Do jiné obce okresu
Vyjíždějící do
Do jiného okresu kraje
zaměstnání
Do jiného kraje
Do zahraničí
Vyjíždějící do škol
V rámci obce
Vyjíždějící do škol
Mimo obec
Zdroj: vdb.czso.cz

107
72
13
25
9
5
20
35
5
30

CYKLODOPRAVA
NEBEZPEČNÉ ÚSEKY ORP ČESKÝ KRUMLOV
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Cyklodoprava

Typ komunikace
Obec

2

Lipno nad Vltavou

4,823

3

Povrch cyklotrasy
4
1,411

5

D

E

2,387

A
8,041

Komunikace
Kód

Název

Q Chybějící hodnota!
A Jízdní pruh pro cyklisty
B Stezka pro cyklisty
Stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným
C provozem
Stezka pro chodce a cyklisty se sloučeným
D provozem
E Komunikace vyznačená dopravní značkou B11
F Pěší a obytná zóna
1 Komunikace I. třídy
2 Komunikace II. třídy
3 Komunikace III. třídy
4 Komunikace místní
5 Komunikace účelová

Lipno nad Vltavou

H J P Délka (km)

D
0,580

8,621

Povrch
Kód

Název

Q Chybějící hodnota!
A Asfalt
D Dláždění
P Zpevněný štěrk
Jiný zpevněný
J povrch
H Nezpevněný povrch
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MAPKA OBCE VČETNĚ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ – dopravní dostupnost
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Významní aktéři v místě – zaměstnavatelé, školy, spolky; přehled a komentáře
Podnikatelé v oboru cestovního ruchu – ubytování, stravování a doprovodné služby



ubytování v hotelech, penzionech a chatách s celkovou kapacitou cca lůžek

ZŠ a MŠ Lipno nad Vltavou: MŠ – 2 třídy, ZŠ (1.-5.třída) – 4 třídy

Aktivní neziskové organizace, spolky a uskupení:


Jacht klub
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Důležitá infrastruktura v místě – obchody/zásobování, doprava/dopravní obslužnost,
církevní stavby a drobná architektura, zázemí pro spolkovou a volnočasovou činnost,
sportoviště; přehled a komentáře

Lipno nad Vltavou
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Krajina a životní prostředí – údržba krajiny, chráněné lokality; komplexní pozemkové
úpravy; rozvojové zóny; kanalizace a ČOV; odpadové hospodářství – plánovaný vývoj;
informace, poznámky, komentáře

ČOV
A.S.A.
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Specifika obce – vnitřní i vnější vztahy; partnerství a jeho rozvoj; místní tradice;
kalendář obecních akcí; přehled a komentáře, doplňující informace
Člen Svazu Lipenských obcí

Nejvýznamnější kulturně společenské akce
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Rozpočet obce v roce 2014; komentáře k výdajům a aplikovaným řešením v oblastech
odpadového hospodářství, sociální služby, podpora spolkové činnosti
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OD ODVĚTVOVÝ ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET PRO VÝDAJE – LIPNO NAD VLTAVOU
Obec / Skupina / Oddíl / Pododdíl / Paragraf

Schválený
rozpočet
(v Kč)

Rozpočet
po Skutečnost
změnách
(v Kč)
(v Kč)

54 256

56 610

550

150

0

53 000

24 307

15 172

550

550

19 628

27 758

000

800

12 108

19 561

000

480

170 000

149 600

100 898

Ochrana životního prostředí

1 891 000

2 505 720

2 222 725

Tělovýchova a zájmová činnost

2 856 000

2 785 000

1 955 570

Vzdělávání a školské služby

2 376 000

2 468 000

2 451 419

227 000

289 000

186 072

321 000

347 000

290 341

10 000

13 278

000

800

Obec Lipno nad Vltavou

Bezpečnost státu a právní ochrana

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

Služby pro obyvatelstvo

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Kultura, církve a sdělovací prostředky

Zdravotnictví
Sociální věci a politika zaměstnanosti

Všeobecná veřejná správa a služby

44 673 750

50 755

11 671 189

23 972 344

17 055 661

8 689 121

Zdroj: monitor.statnipokladna.cz
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VNITŘNÍ DLUH OBCE -

Vnitřní dluh je takový závazek, kdy stát, obec či jiná veřejnoprávní korporace
dluží sama sobě (resp. mezi sebou). Tento dluh nemusí být nutně pouze kapitálového charakteru (např. peněžní),
ale i ve formě neprovedených investic, které ohrožují nebo limitují využívání veřejné infrastruktury.
Ty v českém prostředí definuje veřejnou infrastrukturu stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.).
Podle tohoto zákona jsou veřejnou infrastrukturou pozemky, stavby, zařízení, a to:
1. dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi
souvisejících zařízení;
2. technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického
vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby a zařízení pro
nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a
elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody;
3. občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání a výchovu
(školy), sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu (kulturní domy), veřejnou správu (obecní
úřady), ochranu obyvatelstva (hasičské zbrojnice, apod.); Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro
efektivní chod úřadů“ CZ.1.04/4.1.00/B6.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky
4. veřejné prostranství,
zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu[1]
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Pocitová mapa obce – bezpečnost (problémy, omezující nedostatky – např. veřejné
osvětlení; prevence); sociálně vyloučené lokality/míst/objekty a skupiny; dopravní
bezpečnost a (bez)bariérovost; komunitní práce s veřejností (otevřenost radnice, přenos
informací, pořádání fór s veřejností, anket a podobně; zájem obyvatel o dění v obci,
zapojování do spolkové činnosti, dobrovolnictví); přehled a komentáře, doplňující informace
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Nebylo komunitně projednáno
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Absorpční kapacita obce – dosavadní zkušenosti s čerpáním dotací; přehled a
komentáře, doplňující informace (především o zpracování externě/zaměstnanci úřadu);
základní informace také o dalších příjemcích dotací (spolky, firmy…)

Zásobník projektů I.: x


Zásobník projektů II.:
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