Zápis z veřejného projednání v obci Libenice v rámci tvorby Strategie rozvoje obce
na období 2014 - 2024
Místo:
Datum:

Obec Libenice
29. 11. 2013

Přítomni:

Starosta obce- Lubomír Marcín, zastupitelé : Růžena Versteegová, Jana Buřičová
Za sbor evangelické církve v Libenicích Magdaléna Ondrová, Za Libenický okrašlovací spolek
o.s. David Buřič, občané Libenic dle prezenční listiny.
MAS Podlipansko: Iv. Minaříková
Program jednání:

Prezentace výsledku průzkumu veřejného mínění v Libenicích a diskuze nad těmito výsledky


Návrh na rozvoj obce v průběhu následujících 10 let



Závěr

1.

Prezentace výsledků průzkumu veřejného mínění v Libenicích a diskuze nad těmito výsledky

Účastníkům setkání byly odprezentovány výsledky analýzy veřejného mínění v obci, které probíhalo v měsíci
srpnu t.r. Zpracovaná analýza bude umístěna na internetových stránkách obce Libenice www.libenice.cz. Na
vyžádání bude k dispozici v tištěné podobě na obecním úřadě.

Vyhodnocení stávajícího stavu nespokojenosti /spokojenosti obyvatel

Z průzkumu jednoznačně vyplynula potřeba řešit:

Kanalizaci a čističku odpadních vod

cca 84%

Příležitosti pro sport

cca 56%

Opravu a údržbu historických objektů

cca 47%

Opavu a údržbu majetku obce

cca 45%

Údržba silnic návsi chodníků

cca 44%

Procenta vyjadřují počet nespokojených či spíše nespokojených dotazovaných

Pozitivně je nahlíženo na:
Spokojenost s autobusovou dopravou

cca 48%
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Podmínky pro cyklisty

cca 48 %

Dostupnost pošty

cca 48%

Práci zastupitelstva obce

cca 49%

Čistotu obce

cca 49%

Hluk v obci

cca 53 %

Ochranu přírody

cca 55%

Parkování v obci

cca 57%

Dostupnost obchodů

cca 60%

Čistotu ovzduší

cca 61%

Činnost spolků

cca 62%

Práci obecního úřadu

cca 62%

Zeleň v obci

cca 65%

Odvoz a likvidace odpadů

cca 83%

Třídění odpadů

cca 83%

Činnost knihovny

cca 86%

Zásobování vodou

cca 93%

Zásobování plynem

cca 94%

Procenta vyjadřují počet spokojených či spíše spokojených dotazovaných.

Ostatní body byly hodnoceny průměrnou známkou.
Celkový vzhled obce. Dostupnost zdravotní péče. Nabídka kulturních akcí. Podmínky pro pěší. Podmínky pro
podnikání. CELKOVÝ DOJEM.

Prioritní témata, seřazená podle důležitosti dle dotazovaných pro respondenty
Oprava silnic
Výstavba kanalizace a čističky
Podpora domácích čistíren
Podpora kulturních aktivit
Podpora sportovních aktivit
Mobiliář
Stavba sportoviště a dětského hřiště
Revitalizace dolního rybníku
Rozšíření možnosti třídění odpadů

cca 80%
cca 79%
cca 72%
cca 69%
cca 63%
cca 62%
cca 57%
cca 57%
cca 57%
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Výstavba chodníků
cca 56%
Rekonstrukce a rozšíření dešťové kanalizace
cca 54%
Stavba komunikace na vápence
cca 50%
Vybudování obecního kompostu
cca 50%
Výsadba zeleně v obci
cca 49%
Rekonstrukce brány tvrze
cca 49%
Podpora domácího kompostování
cca 46%
Úprava sběrného dvora
cca 46%
Rekonstrukce střechy tvrze
cca 46%
Nákup mechanizace pro zimní a letní údržbu
cca 46%
Obnova zaniklých polních cest
cca 45%
Revitalizace horního rybníku
cca 41%
Připomínka svatyně
cca 38%
Obnova divadelního sálu
cca 38%
Obnova oken a dveří tvrze
cca 37%
Rekonstrukce veřejného osvětlení
cca 36%
Rekonstrukce knihovny
cca 30%
Rekonstrukce obecního úřadu
cca 27%
Rekonstrukce pivnice
cca 22%
Vybudování obecní školky
cca 20%
Rekonstrukce budov/y v majetku obce na obecní byty
cca19%
Odkoupení hřiště a vybudování sportoviště
cca 10%
Procenta vyjadřují důležitost realizace v horizontu 10 let /hodnocení velice důležité či méně důležité/

2.

Návrh na rozvoj obce v průběhu následujících 10 let při veřejném projednání

Diskuze probíhala u tzv. kulatých stolů. Přítomní byli rozděleni do třech skupin. Každá skupina dostala
pracovní list, na který zaznamenávala:

Současný stav

Návrh opatření a řešení
Po zpracování úkolu probíhala prezentace návrhů řešení každou skupinou. Nakonec každý účastník, sám za
sebe, stanovil 3 priority u vypsaných návrhů.
Popis současného stavu
Návrh opatření a řešení:
SKUPINA
Podpora zachování a rozvoje obecní knihovny,
pořízení nových regálů z důvodu nedostačujících
prostorů pro přehledné ukládání knih. Podpora
aktivit konaných v knihovně jako například
prezentace Knihy měsíce.
Podpora aktivit Okrašlovacího spolku, veřejností je
pozitivně hodnoceno zapojení dětí do spolku.
Zmapovat možnosti řešení neudržovaných
soukromých staveb v havarijním stavu.
Oprava střech u obecních budov – knihovna, pivnice
a tvrz.

Priority:

Řešit pouze v případě nebezpečí
pro kolemjdoucí.
Informovanost a popularizace,
sponzorské příspěvky,
dobrovolnické práce, dotace se
spoluúčastí obce
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3 PRIORITY

Vybudování chodníků podél cesty ve směru na
Červené Pečky.
Řešit neutěšený stav objektu bývalého obchodu.

Požádat o dotaci a dofinancovat
z obecních prostředků.
Prodej objektu.

2 PRIORITY

Kanalizace

Již v řešení.

2 PRIORITY

Dětské hřiště – údržba vybudovaného sportoviště

Zajistit jeho údržbu
zaměstnancem obce, viz níže.
Nastavit podmínky a pravidla pro
poskytování příspěvků obce na
podporu spolků a jejich aktivit,
propagace stávajících i nově
vzniklých spolků a jejich činnosti.
Dobrovolnickou činností a dotací
se spoluúčastí obce.
Dobrovolnicky.

Podpora stávajících a nových kulturních a
sportovních aktivit v Libenicích, podpora vzniku
nových spolků realizujících takovou činnost.

Obnova polních cest na turistiku a cykloturistiku.
Oprava obecní kapličky.
Rozvoj spolupráce se sousedními obcemi.

Družba s obcemi stejného jména (lze pojmout i jako
možnost výletů pro seniory).
Zbudování obecního kompostu.

Osvěta a vzdělávání obyvatel obce ve vztahu k
třídění odpadu.
Pořádat aktivity pro seniory, jako například zájezdy,
besedy, divadla, apod. Podpora založení klubu
seniorů (možné prostory k setkávání jsou v obecní
knihovně).
Zajistit jednoho zaměstnance pro obecní účely údržba dětského hřiště, obecního kompostu, údržba
obecních ploch, odklízení sněhu apod.
Zrekonstruovat a najít využití pro tzv. Konírnu.
2.
SKUPINA
Vybudovat cyklostezky a cyklotrasy v okolí obce.

Úprava nevyužívaného horního rybníku (bez vody).

3 PRIORITY

2 PRIORITY

Vedení obce se zasadí o
aktivnější komunikaci a možnou
spolupráci s okolními obcemi.
Realizovat v rámci činnosti obce.
Poradenství sjednat se
společností EKODOMOV o.s.
Kutná Hora, poskytující
vzdělávání v oblasti domácího a
komunitního kompostování a
odděleného sběru bioodpadů.
Poradenství sjednat v rámci
činnosti obce.
3 PRIORITY

O této možnosti jednat s
pracovním úřadem v Kolíně.

Obnova původní cesty „Nad
hruškami“ anebo podél silnice,
včetně instalace odpočívadel
s odpadkovými koši, lavicemi,
stoly a stojany na kolo.
Vytvořit přírodní hřiště.
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4 PRIORITY

1 PRIORITA

Oprava střech obecních budov.

Zbudování obecního kompostu

Pořádat akce pro seniory – výlety do okolí, do
Libenic u Tábora, zbudovat hřiště pro seniory
(cvičební prvky), promítání v knihovně aj.
Dešťová kanalizace.

Na opravu využít finanční
prostředky z prodeje bývalého
obchodu.
Vyhlásit soutěž o nejkrásnější
květinovou výzdobu na oknech
domácností s využitím obecního
kompostu.

4 PRIORITY

Vyřešit prodloužením.

1 PRIORITA

Zpracovat možnosti a vybudovat
centrální sběrnou kanalizaci
anebo po obci.
Úprava dvora a přebudování na
multifunkční hřiště.
Zbudování chodníků okolo
hlavního tahu a vybudování
čekárny u autobusové zastávky,
pro zajištění bezpečnosti dětí
Částečná rekonstrukce v pivnici a
úplná výměna střešní krytiny
v knihovně.
Obnova polních cest.

3 PRIORITY

2 PRIORITY

Vybudování chodníku uprostřed obce a podél
silnice.
3.

SKUPINA

Chybějící kanalizace.

Zázemí pro trávení volného času mládeže.
Chybějící chodníky.

Oprava děravých střech v knihovně a v pivnici.

Chybějící cesty pro pěší a cyklisty.

Shrnutí nejhlavnějších priorit z veřejného projednání
Oprava střech obecních budov knihovna, pivnice a tvrz.
Vybudovat cyklostezky a cyklotrasy v okolí obce.
Chybějící kanalizace
Pořádat aktivity pro seniory, jako například zájezdy, besedy, divadla, apod. Podpora založení
klubu seniorů (možné prostory k setkávání jsou v obecní knihovně).
Podpora stávajících a nových kulturních a sportovních aktivit v Libenicích, podpora vzniku
nových spolků realizujících takovou činnost
Oprava obecní kapličky
Zbudování obecního kompostu
Vybudování chodníků podél cesty ve směru na Červené Pečky.
Zázemí pro trávení volného času mládeže.
Dešťová kanalizace.
Úprava nevyužívaného horního rybníku
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2 PRIORITY

2 PRIORITY

2 PRIORITY

9 PRIORIT
6 PRIORIT
5 PRIORIT
3 PRIORITY
3 PRIORITY
2 PRIORITY
2 PRIORITY
2 PRIORITY
2 PRIORITY
1 PRIORITA
1 PRIORITA

