obec Lípa
Llpa93, 58257 Lípa

V Lípědne28'7.2016

Vstup obce Lípado Nářodní sítězdřevých měst čR

Váženýpaneředite|i,
našeobec rea|izujeod roku 2011 místíAgendu2l' v současné
době jsme v kategořiiD. Vzh|edem
ktomu, že chceme nadá|e tuto metodu kvality veřejné správy
rozvíet, nídi bychom úzce
spoIupracova|i
5 Nářodnísítízdravých
jako
její
městČR'
řádnÍč|enové.
Vpří|ozezasí|ámeschvá|enouDek|áraci,,ProjektLípa- zdravá obec,,a
usneséní
zastup|telstva
o
schvá|enítéto
deklaÍace
a vstupudo NýM čR.

S pozdravem
|ng.JiříKunc,starostaobce Lípá
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ProjektLípa_zdravá obec
DEKIARACE

ProjektLípa-Zdraváobec
DEKLARACE

,,Projekt Lípa _ zdraýá obec,,,který dnes přijímá zastupitelstvoobce, je základním
dokumentem pro aktivity obce v mezinárodním ,,Projektu zdravé město',
a mezinárodnímprogramu,,místní
Agénda21,,.
protramy, kteréprobíhajípod patronacíorganizacespojenýchnárodů
Tyto mezináÍodní
a jeiíchinstitucí(světová zdravotníorganiŽace- WHo), za podpory Evropskéunie a ve
spo|upráci s mnoha da|šímiv.ýznačnými
odboÍnýmipartnery ísou v prostředí české
repub|ikyrea|izoványNárodní5ítízdrauýchměst čR(NszM čR).
Věříme,žéprojekt bude municipa|itěpomáhat ke kvalitnímumístnímurozvoji,naplnění
mezinárodníchstandardúveřejnésprávy a současněk dosažení
dobréhoiménanašíobce
v rámci regionu,České
repub|ikyi Evropy.
.

PřUetím
ProjektuZdraváobecje potvrzenzájemobceo nap|ňování
zásada cí|ů
základních
dokumentů
EU a osN, kterése zab}ivá.iíob|astmi
udržiteIného
rozvoje,
zdravíakvalityživota,
a k jejichž
naplňování
se Česká
repubIika
zaváŽaIa,
zejména:
- A8enda21,dokumént
or8anizace
spojených
národů
.

zdftýí21 a zd|aví2o2o,dokumenty
světovézdravotní
organizace,
včetněaktuá|ní
fáze
mezinárodního
PÍojektu
zdravé
městoWHo (zahrnutých
V |V]etodice
NsZM)

a dalších
významných
mezinárodních
a národních
dokumentů,
zejména:
.

Athénská
a záhřebskádek|arace
Zdrav1ich
mě5t,dokumenty
světové
zdravotní
organtzace,

t.
Přijetím
tétodek|arace
obecLípapotvrzuje
svůjzájemb.ltřádnýmč|enem
asociaceNárodní
síťZdravýchměst čR (NSZMčR)'Asociacea jejíodbornípartneřibudouposkytovat
obci
pomocV postupuke zdraVLudržite|nému
rozvojia kvaIitě
života
v íámciMetodikVNszM ČR'
obec Lípamá možnost
aktivněspoIupracovat
s ostatními
členy
NsZMČR'

,

ProjektLípa-zdravá obec
DEKTARÁCE

Činnost
obcepodIeProjektu
zdraváobecbudenaplňovat
mezinárodnó
uznávaná
doporučení
a postupy EU a osN V rámci kva|ityVéřejnéspráVya rozvojeměst a obcí,kterýmijsou
zejmén
a:
/

-

metoda,,místníA8enda
21..
místní
rea|izacedokumentů
Zdraví2L a zdraví2020.

tv.
postupu:
Při Vědomídů|ežitosti
r"/še
uvedených
cílů
se mĚstorozhod|o
k nás|edujícímu
obec zajistínezbytnépodmínkya zázemípro řízenía rea|izaciProjektuZdraváobec
V souladus doooručeními
asociace
NszM ČR.
strate8ickýrozvojobce bude probíhatza Wužitímetody,,místní
A8enda21,,,tedy s cí|em
rozvojeobce, V partnerské
d|ouhodoběudržite|ného
spoluprácis občany.obec bude
v rámciprojektuusilovato spo|upráci
5e zástupcijiných
úřadů,
institucí
a škol,ise zástupci
hosoodářského
a neV|ádního
sektoru.
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Zastupitelsna9bc?-I':íw,
z 10.veřeinéhozasedtÍní
ttn
Zastupite!stvo obce Lípa :
schvaluie:
zasrupi1eIslva
i. programzasedaní
áp|su a usneseru
2' zapiso\atelea ověřovalele
obceza rok 2015a
auditoraa ávěrečnýúčet
zprár'u
."r'uáilo
:. Žu.'topit"l.wo
obceLípaa lo bez \ýhÍad.
s hospodaiením
sorrhJasi
piezkoumánihospodďeniobcenarok 20l6
4' Smlouw o lry.konání
o ýýměře216 m2
v k.ú.DobTohostov
pozernkup.č'3o/5
i. ř.l|ni..ro"o"' nu odi<up
_
oběhupoŠty
6. Smioulrro provomípodpořesystemuElekÍonické'zpIaco!'ání
s'r'o..Na Kadost!)U/4.ťlzen.JrZ lJ
EZoP s firmouSoflHouse.
č'J pro rol 2016
opatření
7. RozDočlo\é
g- zaaá.t zs ús sohuslavaReynka,Lípao soublasdizovateles přijetím
"daÍuúčelověneurčeného
Íinančního
asociaceNlirodní síť
o. r'"j"r.t I,ip" - 'j.Iavá obec a deldaťacipŤovstup za člena
Zdravých měst CR
bere na vědomí:
zastupitelstlaz2,1.4.2016
1. usÍesení
Íadyobcez37.5.2016
ze zasedií1í
2. usnesení
v€snice roku. obec Lípa lThÍía kajské ko|o a získala
soutěŽe
lisledky
3' DIubéha
;lalou stúu a tiful ''VesniceKraje Vysočinatoku 20|6..
4. příspěvkyv rozpÍavě

nawhovateléusnesení:

Ing.ondřej Baloun
Jana součková

starostaobce :

Ing.Jiří Kunc
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