PLÁN ČINNOSTI OBCE NA ROK 2019
Obec Teplička má rozpracovaný plán činnosti na roky 2019 – 2022, ktorý
obsahuje okamžité, krátkodobé, strednodobé a dlhodobé aktivity.
Na rok 2019 sú plánované tieto aktivity obce:
Krátkodobé ciele 2019: začiatok aj ukončenie v roku 2019
Zriadenie obecnej prevádzkarne
Pokračovanie v kanalizácii II. etapa Obraz
Zriadenie klubu seniorov a klubu mladých
Realizácia zavlažovania na futbalovom ihrisku
Malé obecné parky – obnova zelene v parkových zónach obce
Zriadenie KROJOVNE – miestnosti s obecnými krojmi, sviatočnými
uniformami hasičov a reprezentatívnymi dresmi futbalistov
Stojiská pre kontajnery na odpad
Stojisko pre kontajnery v chatovej osade
Kamerový systém v okolí domu smútku
Projekt ČOV a kanalizácie – podávanie žiadosti o dotáciu
Projekty EÚ – vypracovanie
Podnikateľské aktivity obecnej prevádzky
Strednodobé 2019: začiatok 2019 – ukončenie v roku 2021
Bytová výstavba v obci – hľadanie vhodnej lokality
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
Rekonštrukcia okolia Kultúrneho domu a areálu pre kultúrne aktivity
(amfiteáter)
Riešenie problémov s parkovaním v obci
Zabezpečenie servisu pre malé domové služby (sprostredkovanie opráv)
cez obecnú prevádzku
Rekonštrukcia sály KD a kuchyne
Rekonštrukcia MŠ a sociálnych zariadení v škole
Komunitné centrum v obci
Kompletný plán činnosti obce na celé obdobie 2019 – 2022 Vám
predstavíme na verejnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva a
stretnutí s občanmi obce dňa 3.3.2019 o 16:00 hodine.
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Milí TEPLIČANIA! POZÝVAME VÁS NA VEREJNÉ ZASADNUTIE!
Srdečne Vás v mene svojom, v mene poslancov Obecného zastupiteľstva,
aj v mene zamestnancov obce pozývam na verejné zasadnutie
Obecného zastupiteľstva, na ktorom sa s Vami radi stretneme dňa
3.3.2019, v nedeľu, o 16:00 hodine v sále Kultúrneho domu.
Je toho skutočne veľa, čo Vám chceme povedať a informovať Vás o našej
činnosti, našich rozhodnutiach, ako aj o plánoch pre rozvoj našej krásnej
obce Teplička. Máme veľa dôležitých informácií, ktoré Vám chceme
povedať a určime máte aj Vy veľa dôležitých otázok, na ktoré chcete od
nás odpovede. Je preto veľmi dôležité, aby ste si našli čas a v nedeľu
3.3.32019 prišli do sály Kultúrneho domu.
Okrem predstavenia plánu činnosti a informovaní o činnosti obce sme
pre Vás pripravili aj kultúrno-zábavnú časť zasadnutia v ktorej vystúpi
humorná skupina ŠTRAMÁCI a súťažnú časť, v ktorej Vás radi odmeníme.
Ako starosta obce považujem informovanosť občanov obce o činnosti,
plánoch a stratégii obce za kľúčovú a veľmi dôležitú, nevyhnutnú pre
zdravé fungovanie obce.
NOVÁ INTERNETOVÁ STRÁNKA
Toto stretnutie s Vami, občanmi
OBCE, UŽ STE SI NA ŇU KLIKLI?
obce, bude obsahovať veľa
dôležitých informácií, ale radi
zodpovieme všetky Vaše otázky,
lebo sme tu pre Vás a vďaka Vám,
Tepličania.
Ešte raz Vás srdečne pozývam a
teším sa stretnutie s Vami,
s poslancami Obecného
zastupiteľstva a zamestnancami
obce.
Peter Lačný, starosta obce

Z ČINNOSTI OBCE
Z činnosti obce v mesiaci február vyberáme tieto najdôležitejšie aktivity:
- Revitalizácia areálu Základnej školy s materskou školou
- Pokračovanie v kanalizácii – časť OBRAZ vetva AB
- Príprava projektovej dokumentácie komunitného centra
- Terénna úprava cesty nad školou
- Čistenie prameňov AI, AII, B, a sútokovej šachty
- Príprava podnikateľského zámeru obecnej firmy a žiadosti o štatút
sociálneho podniku
- Fašiangový karneval v Kultúrnom dome
- Nová web stránka obce www.teplicka.sk
- Stretnutia s rodičmi Základnej a materskej školy, rodičovské združenie
Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo od začiatku roka 2019 zasadalo na svojom riadnom
zasadnutí trikrát: 4. januára 2019, 1. februára 2019 a 22. februára 2019.
Na zasadnutiach sa poslanci Obecného zastupiteľstva zúčastnili vždy v
plnom počte, účasť poslancov bola 100 %ná.
Obecné zastupiteľstvo na týchto zasadnutiach prijalo viacero rozhodnutí,
z ktorých vyberáme tieto najdôležitejšie:
- Schválenie obecnej firmy T-servis Teplička, s.r.o.
- Vytvorenie komisií obecného zastupiteľstva
- Schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
financovanie výstavby komunitného centra
- Schválenie štatútu peňažného fondu ČOV a kanalizácie
- Prijatie stratégie rozvoja obce na roky 2019 – 2022
- Návrh na rekonštrukciu kuchyne v Kultúrnom dome a v Základnej škole
- Schválenie riešenia neplatičov obce – odstavením služieb a zverejnením
- Odpredaj pozemkov v chatovej osade
- Schválenie obecnej klubovne pre mládež a seniorov
- Schválenie podnikateľského plánu obecnej firmy T-servis Teplička, s.r.o.
- Zrušenie obecnej knižnice
- Osadenie zrkadla na križovatke centrum obce – vyšný koniec
- Rekonštrukcia odvodňovacieho žľabu – vstup do obce
- Pokračovanie vo výstavbe kanalizácie v časti obce Obraz – vetva AB
- Riešenie vysporiadania pozemkov v obci pre účel prístupovej cesty

