PLÁN ČINNOSTI OBCE TURSKO PRO r. 2020
Pozemní komunikace
 zajištění úklidu a údržby místních komunikací a chodníků
 oprava místních komunikací a chodníků dle určených priorit zastupitelstva
obce
 bezpečnostní úpravy místních komunikací /dopravní značení/
Silniční doprava




údržba autobusových zastávek
dle potřeby a možností posílení a úprava JŘ

Vodohospodářská zařízení
 zajištění běžného chodu ČOV
 průběžné čištění kanalizačního řadu
Školství /ZŠ a MŠ/



zajištění chodu ZŠ
zajištění chodu MŠ

Kabelová televize – sdělovací prostředky
 zajištění rozšíření počtu přípojek KT a internetu
 pravidelná aktualizace internetových stránek obce
 pravidelné vydávání časopisu „Turské noviny “
Tělovýchovné zařízení
 finanční příspěvek na činnost fotbalového klubu
 údržba dětského hřiště – dokončení rekonstrukce dětského hřiště
 příspěvek na sportovní činnost
 příspěvek na činnost Občanského sdružení rybářů Tursko
Komunální služba a územní rozvoj
 údržba místního hřbitova /oprava hřbitovní zdi/
 údržba pomníků padlých v I. a II. světové válce
 uzavření smlouvy s útulkem pro zatoulané psy „Bouchalka“
 doplnění potřebné techniky pro údržbu obce
 ve spolupráci se spolkem místních rybářů zajištění čištění okolí obecního
rybníka, zpevnění břehu obecního rybníka
 údržba obecních prostor
 kontrola dodržování vyhlášky o čistotě, pořádku a vzhledu obce /kontrolní
výbor/
Nakládání s odpady
 uzavření smlouvy se společností Regios a.s. na zajištění svozu komunálních
odpadů, tříděného sběru a nebezpečného odpadu
 2x do roka zajištění sběru nadměrného odpadu
 dle potřeby doplnění kontejnerů na tříděný odpad
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Péče o seniory

Veřejná zeleň

Veřejné osvětlení

Kultura

Obecní úřad








v případě potřeby poskytnutí mimořádné sociální výpomoci sociálně
potřebným
zajištění dárkových balíčků a přání k životním jubileům občanů
zajištění vánočních balíčků osamělým seniorům
uspořádání zájezdu pro seniory
uskutečnění předvánočního setkání seniorů
zajištění pečovatelské služby pro rok 2020







studie veřejné zeleně v centru obce a její realizace
údržba veřejné zeleně
údržba kulturní památky „Krliš“
udržování polních cest a mezí
dle odborného posudku provést průřez starých stromů





pravidelná údržba veřejného osvětlení a jeho modernizace
údržba osvětlení kostela sv. Martina
dle potřeby rozšíření sítě veřejného osvětlení











uspořádání dětského karnevalu
vítání nově narozených občánků
ve spolupráci s fotbalovým oddílem uspořádání Dne dětí
uspořádání zájezdu pro děti
uspořádání dětského karnevalu /Mikulášská nadílka/
slavnostní rozsvícení vánočního stromu
v květnu a říjnu položení věnců k pomníkům padlých v I. a II. světové válce
novoroční ohňostroj
řešení otázky nového Kulturního domu












podporovat činnost SD „Od Okoře k Vltavě“ a ve „Svazu měst a obcí ČR“
dovybavení počítačové sítě
revize obecních vyhlášek
revize uzavřených smluv
pronájem hasičské zbrojnice
renovace Hasičského praporu
Územní plán obce a Územní studie
zakoupení nové Multikáry
zajištění provozu Pošty Partner
odvlhčení budovy

Bezpečnost a veřejný pořádek





zajištění podmínek pro činnost Obecní policie spol. s obcemi Velké Přílepy,
Úholičky, Lichoceves, Svrkyně
rozšíření počtu bezpečnostních kamer dle návrhu Obecní policie
navýšení počtu strážníků Obecní policie
nové dopravní značky na místních komunikacích
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