
obec Lípa

Llpa 93, 582 57 Lípa

V Lípě dne 28' 7.2016

Vstup obce Lípa do Nářodní sítě zdřevých měst čR

Vážený pane ředite|i,

naše obec rea|izuje od roku 2011 místí Agendu 2l' v současné době jsme v kategořii D. Vzh|edem
ktomu, že chceme nadá|e tuto metodu kvality veřejné správy rozvíet, nídi bychom úzce
spoIupracova|i 5 Nářodnísítízdravých měst ČR' jako její řádnÍč|enové.

Vpří|oze zasí|áme schvá|enou Dek|áraci ,,Projekt Lípa - zdravá obec,,a usneséní zastup|telstva o
schvá|enítéto deklaÍace a vstupu do NýM čR.

S pozdravem

|ng. Jiří Kunc, starosta obce Lípá
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Projekt Lípa _zdravá obec
DEKIARACE

Projekt Lípa- Zdravá obec
DEKLARACE

,,Projekt Lípa _ zdraýá obec,,, který dnes přijímá zastupitelstvo obce, je základním
dokumentem pro aktivity obce v mezinárodním ,,Projektu zdravé město',
a mezinárodním programu ,,místní Agénda 21,,.

Tyto mezináÍodní protramy, které probíhají pod patronací organizace spojených národů
a jeiích institucí (světová zdravotní organiŽace - WHo), za podpory Evropské unie a ve
spo|upráci s mnoha da|šími v.ýznačnými odboÍnými partnery ísou v prostředí české
repub|iky rea|izovány Národní 5ítí zdrauých měst čR (NszM čR).

Věříme, žé projekt bude municipa|itě pomáhat ke kvalitnímu místnímu rozvoji, naplnění
mezinárodních standardú veřejné správy a současně k dosažení dobrého iména naší obce
v rámci regionu, České repub|iky i Evropy.

.

PřUetím Projektu Zdravá obec je potvrzen zájem obce o nap|ňování zásad a cí|ů základních
dokumentů EU a osN, které se zab}ivá.iíob|astmi udržiteIného rozvoje, zdravía kvality života,
a k jejichž naplňování se Česká repubIika zaváŽaIa, zejména:
- A8enda 21, dokumént or8anizace spojených národů
. zdftýí 21 a zd|aví 2o2o, dokumenty světové zdravotní organizace, včetně aktuá|ní fáze

mezinárodního PÍojektu zdravé město WHo (zahrnutých V |V]etodice NsZM)

a dalších významných mezinárodních a národních dokumentů, zejména:
. Athénská a záhřebská dek|arace Zdrav1ich mě5t, dokumenty světové zdravotní

organtzace,

t .

Přijetím této dek|arace obec Lípa potvrzuje svůj zájem b.lt řádným č|enem asociace Národní
síť Zdravých měst čR (NSZM čR)' Asociace a její odborní partneři budou poskytovat obci
pomoc V postupu ke zdraVL udržite|nému rozvoji a kvaIitě života v íámci MetodikV NszM ČR'
obec Lípa má možnost aktivně spoIupracovat s ostatními členy NsZM ČR'
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, Projekt Lípa -zdravá obec
DEKTARÁCE

Činnost obce podIe Projektu zdravá obec bude naplňovat mezinárodnó uznávaná doporučení
a postupy EU a osN V rámci kva|ity Véřejné spráVy a rozvoje měst a obcí, kterými jsou
zejmén a:

- metoda ,,místníA8enda 21..
- místní rea|izace dokumentů Zdraví 2L a zdraví 2020.

tv.

Při Vědom í dů|ežitosti r"/še uvedených cílů se mĚsto rozhod|o k nás|edujícímu postupu:

obec zajistí nezbytné podmínky a zázemí pro řízení a rea|izaci Projektu Zdravá obec
V souladu s doooručeními asociace NszM ČR.

strate8ický rozvoj obce bude probíhat za Wužití metody ,,místní A8enda 21,,, tedy s cí|em
d|ouhodobě udržite|ného rozvoje obce, V partnerské spolupráci s občany. obec bude
v rámci projektu usilovat o spo|upráci 5e zástupcijiných úřadů, institucí a škol, ise zástupci
hosoodářského a neV|ádního sektoru.

V Lípě  dne  31 .5 .2016

oBEc LlP4u,3.%'!'f3.ť"
DíČl czoo207805

staíostatn Kur
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V
(Jsnesení č.10

z 10. veřeiného zasedtÍní Zastupitelsna 9bc?-I':íw,
ttn

Zastupite!stvo obce Lípa :

schvaluie:
i. program zasedaní zasrupi1eIslva
2' zapiso\ atele a ověřovalele áp|su a usneseru
:. Žu.'topit"l.wo ."r'uáilo zprár'u auditora a ávěrečný účet obce za rok 2015 a

sorrhJasi s hospodaiením obce Lípa a lo bez \ýhÍad.

4' Smlouw o lry.konání piezkoumáni hospodďeni obce narok 20l6

i. ř.l|ni..ro"o"' nu odi<up pozernku p.č'3o/5 v k.ú. DobTohostov o ýýměře 216 m2

6. Smioulrr o provomí podpoře systemu ElekÍonické'zpIaco!'ání oběhu poŠty _

EZoP s firmou SoflHouse. s'r'o.. Na Kadost! )U/4. ťlzen. JrZ lJ

7. RozDočlo\é opatření č' J pro rol 2016
g- zaaá.t zs 

" 
ús sohuslava Reynka, Lípa o soublas dizovatele s přijetím

Íinančního daÍu účelově neurčeného
o. r'"j"r.t I,ip" - 'j.Iavá obec a deldaťaci pŤo vstup za člena asociace Nlirodní síť

Zdravých měst CR

bere na vědomí:
1. usÍesení zastupitelstla z2,1 .4.2016
2. usnesení ze zasedií1í Íady obce z37.5.2016
3' DIubéh a lisledky soutěŽe v€snice roku. obec Lípa lThÍía kajské ko|o a získala

;lalou stúu a tiful ''Vesnice Kraje Vysočina toku 20 |6..

4. příspěvky v rozpÍavě

Ing. ondřej Baloun

Jana součková

Ing. Jiří Kunc

á.-nawhovatelé usnesení :

starosta obce :
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