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RÁMCOVÝ SEZNAM HLAVNÍCH PRIORIT ZASTUPITELSTVA OBCE NA FUNKČNÍ OBDOBÍ 2011 – 2014 

Vážení spoluobčané, 

dovolte, abychom Vám představili společný seznam priorit, které bychom rádi během příštích čtyř let 
realizovali v obci Vlastibořice. Splnění těchto úkolů bude mnohdy vyžadovat celou řadu dílčích, 
doprovodných a předcházejících opatření, která následně povedou k postupnému naplnění vytyčených 
priorit.  

Celou řadu z níže popsaných priorit bude možno realizovat v poměrně krátkém časovém úseku tak, 
aby mohly být bezproblémově a rychle implementovány jako běžná součást agendy obce, ostatní 
úkoly budou realizovány postupně dle časových a zejména finančních možností obce Vlastibořice. 
Velmi se vynasnažíme, aby navržené finančně náročné investiční akce byly financovány velkou měrou 
z dotačních titulů a nezatěžovaly tak neúměrně rozpočet obce. 

Věříme, že s většinou níže uvedených priorit a jejich plněním budete souhlasit a podporovat je. Věříme 
také, že v průběhu tohoto funkčního období budete aktivně přicházet s dalšími opodstatněnými 
návrhy na zlepšení a zkrášlení naší obce a dále s náměty či připomínkami, kterými se budeme dále 
zaobírat. 

Ve Vlastibořicích 24.11.2010, zastupitelstvo obce 

 

1. INFORMAČNÍ SERVIS OBCE – ZLEPŠENÍ INFORMOVANOSTI OBČANŮ V OBCI 

 1.1. Veřejný rozhlas - včasné, srozumitelné, přehledné, úplné a opakované aktuální informace 
 nejen pro občany obce. 

 1.2. Internetová prezentace obce - pravidelná aktualizace, rozšíření portfolia informací o 
 dění v obci v textové i obrazové podobě, aktualizace informací o spolcích, sdruženích, 
 organizacích a zájmových sdružení v obci, kvalitně zpracovaná úřední deska, kontaktní údaje, 
 zveřejnění důležitých vyhlášek a dokumentů, informace o historii obce, propagace obce a 
 další nezbytné náležitosti, které by měly být obsahovou částí www prezentace každé obce. 

 1.3. Obecní zpravodaj - pravidelné tištěné informační médium pro občany obce Vlastibořice, 
 které bude bezplatně měsíčně distribuováno do každé domácnosti. 

 1.4. Informační tabule v obci - zvýšení informovanosti nejenom místních občanů 

 1.5. Informační a krizový systém obce - emaily, sms info 

 1.6. Plakátovací plochy - údržba, aktualizace, sjednocení + podmínky reklamy soukr. subjektů 
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2. KULTURA, SPORT A SPOLEČ. DĚNÍ V OBCI, HISTORIE OBCE, POSPOLITOST 

 2.1. Podpora konání tradičních kulturně-společenských akcí - sraz rodáků, školáků, sokol, 
 obnova konání tradičních akcí (zábavy, masopust, velikonoce, čarodějnice, ....)  

 2.2. Podpora sportovních akcí a práce s mládeží - zachování a udržení stávajících tradičních 
 sportovních akcí, podpora práce s mládeží a celková podpora sportu v obci 

 2.3. Historie obce - medializace a propagace historie obce, kroniky, zřízení stálé expozice v 
 nově zrekonstruovaném sklepení obecního úřadu 

 2.4. Spolky, sdružení a zájmová uskupení - dobrovolní hasiči, Sokol, Jívina klub, setkání 
 důchodkyň, ... podpora další spolkové činnosti a angažovanosti občanů 

3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ÚZEMÍ OBCE, ODPADY 

 3.1. Nakládání s odpady - kontejnerová stání, pravidla pro ukládání odpadů, "sběrný dvůr" 

 3.2. Ochrana přírody a krajiny - soubor priorit, pravidel a vyhlášek obce 

 3.3. Využití území, územní plán obce - stávající ÚP, nový ÚP, pravidla, regulace, mapy 

 3.4. Obnova památek a historických součástí obce - seznam priorit, pasportizace objektů 

 3.5. Drobná architektura - úplný seznam objektů, odborné posouzení stáv. stavu, opravy 

 3.6. Údržba a rozvoj zeleně v obci - program na systémové řešení zeleně v obci 

 3.7. Pasportizace obce, technická mapa obce - mapové podklady, seznam objektů 

4. PODPORA KVALITY ŽIVOTA V OBCI 

 4.1. Bezpečnost provozu a dopravní infrastruktura v obci - dopravní značení, vytipování probl. 
 míst v obci, návrh řešení, dotační tituly, parkování na parkovišti před DPS a před obchodem s 
 potravinami 

 4.2. Knihovna - podpora aktivit, oslovení mládeže, práce s dětmi, konání odborných 
 přednášek, ... 

 4.3. Místní obchod s potravinami - zásobování a rampa 

 4.4. Obecní víceúčelový automobil - pro široké využití místních občanů 

5. PROVOZ A CHOD OBECNÍHO ÚŘADU, SYSTÉMOVÉ PRVKY 

 5.1. Příprava podkladů pro jednání zastupitelstva obce - včasné poskytnutí podkladů k 
 prostudování všem zastupitelům a následně i občanům obce  

 5.2. Jednací řád obce - způsob vedení pracovních schůzek a veřejných zasedání obce 

 5.3. Vyhlášky, nařízení, usnesení - aktualizace, tvorba nových, pravidla, dodržování 
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 5.4. Provoz a administrativa obecního úřadu - zaměstnanci, zastupitelstvo, zázemí obce 

 5.5. Veřejné zakázky a výběrová řízení - transparentnost, informovanost, jasná pravidla 

6. INVESTICE A ROZVOJ OBCE 

 6.1. Kulturní dům - rekonstrukce, etapizace, využití objektu, vize provedení 

 6.2. Dětské hřiště Vlastibořice - realizace v zatáčce naproti DPS (již zpracován projekt, dotace) 

 6.3. Dětské hřiště Jivina + zázemí + sportovní hřiště - postupné dokončení stav. úprav zázemí 

 6.4. Odpočívadlo v Sedlíšťkách + historická část návsi - drobné úpravy, lavičky, herní prvek, 
 propagace návsi, infotabule, odpočívadlo 

 6.5. Rybník Sedlíšťka - odstranění orobince, zlepšení stáv. přístupu na vodní plochu 

 6.6. Rybníky Jivina - kultivace stávajícího stavu, volba vhodné násady ryb 

 6.7. Multifunkční zařízení - školka + volnočasové centrum - průzkum zájmu o toto zařízení, 
 ekonomické a věcné posouzení reálnosti projektu, zpracování základní vize  

 6.8. DPS - dořešení automatizace a plné funkčnosti otopného systému 

 6.9. Obecní komunikace - údržba, opravy (zejména úseky: Jivina "do kotle", Jivina střed, 
 Vlastibořice "cesta od Sluků k Jelínkom, ...) 

 6.10. Opravy, údržba a modernizace stávajícího bytového fondu obce - rekonstrukce zakrytí 
 žumpy Kampelička, modernizace, údržba, zlepšení tepelně-technických parametrů staveb 

 6.11. Sportoviště a hřiště Vlastibořice - kvalitní údržba stáv. trávníku hřiště, údržba stáv. 
 požární nádrže a stanovení podmínek a pravidel pro užívání a provoz tohoto sportovního a 
 technického zázemí + pravidla pronájmu technického zázemí 

 6.12. Prostranství návsi na Jivině - pravidelná údržba, dokončení povrchu proti kapli, údržba 
 a drobné opravy kaple, snaha o kultivaci stávajícího stavu celého prostranství návsi 

 6.13. Čekárna Vlastibořice - úprava stávajícího vzhledu čekárny na architektonickou podobu, 
 která bude konceptuálně vhodně zapadat do stávajícího konceptu středu osady 

 6.14. Barokní brána ve Vlastibořicích proti hřbitovu - technická a administrativní podpora 
 obce za účelem urychlené sanace stávající historicky velmi hodnotné stavby 
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