OBEC LIPOVICE

Lipovice 44, 384 22 Ylacbovo BÍezi

SEZNAM PLÁNoVANÝCH REALIZACÍ A PROJEKTŮ
Programové období2014 _ 2018

Nastavení kompetencí a odpovědnosti jednotlilych zastupitelů obce:
Jednotlivé kompetence jsou svěřeny dle předmětné oblasti výkonu' kompetence nenahrazují
odpovědnost starostlE a místostarosQ vyplývajícíze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním
zřízení)' v platném znění..

Zaštúnitel

Ob|ast sr'ěřené komnetence
- Technický poradce _ osvětlení obce' odpady,udržba komunikací a
Jiří WEBBR
veř. prostor....
*
- Garant územního plánování. katastr nemovitostí v obci.
Olsa SEJNOVA
*
- Zodpovědná osoba za kvalitu vody' odpočty vody, kanalizace.,
Jan TOMAN
*
- KrouŽek mladých hasičů,správce - stolní tenis a kultumí místnost
Simona CARVANOVA
(do budoucna sorávce hřiště)....
*
Michaela PICHOVA
Garant kulturních akcí v obci
* osoby seřazeny podle volebních preferencí
*

Nastavení činnosti Zastupitelstva obce Lipovice:
Stanovení činnostízastupitelstva nad rómec zákona č. ]28/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení),
v platném znění,'
Předmět / obláŠt:
Zastupitelstvo

Ponis činnosti:
Pravidelně _ minimálně jednou za dva měsíce, v souladu se zákonem
12812000 Sb' vyvěšení termínu na úřednídesku _ přítomnost

Závisv
Kontrola účetnicfví

V elektronické oodobě

Sezení s veřejností

veřeinosti ie Žádoucí

zveřeiňovánv na webové stránkv obce
Na kaŽdém zastupitelstr,u budou všem zastupitelům předloženy
účetnídoklady k nahlédnutí _ transparentní financování obce a
nakládání s prostředkv.
Jako v předešlém období - minimálně jednou za rok se uspořádá
sezení s občanv a oředstaví se činnost. úsoěchv/ neúsoěchv ...'
a budou

odpovědné osoby . služby:

Nové ustanoveni osob ooskvtu icí službv ob
elstvu - rozšířeníčinnost
Přeďmět./ o.blast:
Ponis činnosti:
Jaroslava WEBEROVA
Nadále pověřena vedením knihovny, na obci blde zÍizeno wifi
připoi ení (internetová knihovna)
Simona CARVANOVA
Nově ustanovena jako odpovědná osoba za místnost b;fo'alé prodejny
a místnost. kde ie obcí zÍizen stolní tenis
www.ooeclroovrce.cz

Lipovice 44
384 22Y|achovo Březí
Tel.: +420 605 265 425 (606 260 221)
Fax: +420 388 320 43
Email: podatelna@obecilpovice.cz
1

Strana 2 (celkem 2) seznamu plánovaných akcía projektů obce Lipovice.

PROGRAM OBCE LIPoVICE PRo oBDoBÍ 20t4 - 2018:
Nastavení priorit, projektů a úkolůke splnění, realizaci ý období 20]4
jednotlivých vizí bude závislá na získání dotačníchtitulů.,
A'I(CE
UZEMNÍ PLÁN:
DODAVKA PITNE VODY:

REKONSTRUKCE
VODOVODU A KANALIZACEz
REKONSTRUKCE OU:
OPRAVA HOSPODY V
KoNoPIŠTI:
VI'T]ZITI DOTACNICH
TITULŮ:
NEZADLUZOVANI OBCE:
MULTIFUNKCNI HRISTE:
DOPRA\,T.{I ZNACENI:

AUTOBUSOVA DOPRAVA:
ODPADOVE HOSPODARSTVI:
VEREJNEHO
UPRAVA
PRoSTRANSTVÍ:
CESTA V KONOPISTI:
MAST\TNI PODPORA

SPoLEčENSKÝCH AKCÍ:
KROUZEK MLADYCH
řIÁsIčŮ:

_

20]8. Realizace

DETAILNÍ POPIS
Ze zákonaje stanovena

lhůta k v}tvoření územního plánu. V rámci
zhotovení Úp bude snaha o ziskáru dotačníchprostředků z fondů EU
aood.

Zýšená kontrola kvality pitné vody. PoÍizeníautomatizovaného
zaÍizeni k ošetřování vody v Lipovicích (Konopiště již zaiizerum

disponuie). Provedení revitalizace studny na návsi v Konopišti.
Provést opatření ke sníženía eliminaci znečisťováď životního

orostředí z komunálních odpadů.

oprava společenské místnosti pro účelykonání kulturních akcí v obci a
zatepIení budow.
Zatep|eni střešní části budoly z důvodu úspory energií a ochrany
životníhoprostředí.
Za učelem rea|izace rozvoje obce Lipovice v maximální míře využit
dotací z Programu obnovy venkova, Kraiského uřadu a fondů EU.
V rámci oroiektů wcházet z finančntch možnostíobce.
Realizace qýstavby hřiště v Lipovicích (MěU Prachatice lydal územni
souhlas) a Konopišti.
Již je zpracováta pasportizace komunikací, na zák|adě které bude
provedena redukce a reinstalace některych doprarmích značek.
Zaj1štěni optimálního počtu spojení prostřednictvím autobusové
dopravv. Rekonstrukce zastávky autobusu _ Lipovice, Zabrakov
Zakoup eni kontei neru na ..bioodp ad.. _ Lipovice, Konopi ště
Na návsi obce Lipovice umístit lavičky, odpadkové koše a koše
na osí exkrementv' Uprava azÍizení veřeiné ze|eně.
Místníkomunikaci opatfit novým živiěným povrchem, na parc.
ě.52Il2 v k'ú. Lioovice. z maietku obce'
Zainteresování obce napořádáni někteých kultumích akcí.

Za|ožeru hasičskéhokroužku pro děti
Žabrakova '''.'

Vaši zastupitelé

z

Lipovic, Konopiště a

