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2015 – 2018
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OBEC DĚTMAROVICE SE RYCHLE MĚNÍ
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vám předestřít hrubý výčet investic a oprav na majetku obce za
volební období 2014 - 2018. Tento přehled navazuje i obrázkovým způsobem na
podobnou knížečku, kterou jsme Vám dali do Vašich domovů po uplynutí
volebního období 2010 - 2014. Domnívám se, že jsme zase posunuli nejen vzhled
obce k lepšímu. Za to bych chtěl poděkovat všem přičinlivým lidem i těm, kdo nás
třeba jen „na dálku“ podporovali, a to dobrým slovem nebo například cenným
nápadem.
Chtěl bych poděkovat našemu zastupitelstvu za velmi dobrou součinnost, neboť
bez dobrých rozhodnutí by se nic nezrealizovalo. Skladbu naší rady obce jsem
považoval a považuji za téměř optimální a určitě nikomu například nevadilo, že
vedle sebe celou dobu seděli členové KSČM a ODS. Děkuji všem členům této rady
za velmi dobrou práci.
A nyní již k uvedenému výčtu investic.
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REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2015

Zateplení objektu Rumcajs

Nové vozidlo pro sociální služby

Nové vozidlo pro OÚ

Nové dětské hřiště u Rumcajse

Klimatizace v kadeřnictví

Klimatizace ve smuteční síni

Rekonstrukce WC na hřbitově

Zateplení stropu v hájence

Rekonstrukce WC v hájence

Nový vstup do budovy pošty

Rekonstrukce sprch v SK
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Rekonstrukce vstupu u HZ

Nový výjezd u zdravotního střediska

Parkové osvětlení v Koukolné

Oprava střechy MŠ Koukolná

Obecnina

Nové dlažby u budovy ZŠ

Olmovec

Glembovec

Nové živičné povrchy na komunikacích na Olmovci a ve směru na Glembovec

Zálesí – směr k Libuši

K Hastrmance

Nově zpevněné komunikace recyklátem na Zálesí
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Zálesí k čp. 125

REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2016

Nový vstup do Obřadní síně

Nová dlažba u Obřadní síně

Oprava parket v Hájence

Nový plot u DPS čp. 960

Rekonstrukce koupelen v DPS

Plůtkování Hraničního potoka

Odvodnění na Zálesí

Odvodnění p.č. 2236/1

Nová retenční nádrž na Olmovci

Mostek u sokolovny

Nový příjezd a parkoviště u bytovek
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Klimatizace v SK

Rekonstrukce prostranství před OÚ

V Dolku

Nový plot u objektu Rumcajs

Zálesí

U Dělnického

Nové asfaltové povrchy

K vodárně

Spojka Zálesí – Glembovec

Olmovec

Nově zpevněné místní komunikace

K Dolku

K čp. 639

Nově zpevněné místní komunikace
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K čp. 340

REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2017

Výstavba klubovny zahrádkářů Obnova parku před Děl. domem

Rekonstrukce koupelen na DPS

Obnova pomníku v parku

Modernizace zdroje tepla na DPS včetně solárního ohřevu

Světelná křižovatka

Nové schody do Děl. domu

Nové schody u bankomatu

Zpevnění břehů Krempulce

Odvodnění komunikace na Zálesí

Nový asfalt v areálu TJ Sokol
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Obnova kříže na hřbitově

K Dolku od hlavní silnice

Nové elektrorozvody v budově ZŠ

K čp. 689

Za hájenkou

Rekonstrukce povrchu místních komunikací

Hraniční s Dolní Lutyní

K čp. 184

Rekonstrukce povrchu místních komunikací
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Hraniční s Doubravou

REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2018

Nové hřiště na Zálesí

Odvodnění na Zálesí

Stavba kanalizace ZŠ + Šlog – 2. etapa

Nový katafalk ve smuteční síni

Stavba kanalizace Koukolná

Nová fasáda na budově SK
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Výčet dosud uskutečněných hlavních realizací investic a oprav
od roku 2015
ETAPA 2015 – 2018 (plynule se navazuje na období 2010-2014):
Nové vozidlo pro sociální služby
Nové vozidlo pro obecní úřad
Vlečka za malotraktor
Kontejnery pro sběrný dvůr
Zateplení objektu restaurace Rumcajs na Zálesí
Nové dětské hřiště u restaurace Rumcajs
Klimatizace v kadeřnictví
Klimatizace ve smuteční síni
Klimatizace cukrárny Aja v budově čp. 942
Rekonstrukce WC na hřbitově
Rekonstrukce WC v hájence
Zateplení stropu v objektu hájenky
Nový vstup do budovy pošty
Rekonstrukce sprch v budově Sportovního klubu Dětmarovice
Rekonstrukce vjezdu a schodiště u hasičské zbrojnice
Parkové osvětlení u Motorestu v Koukolné
Nový výjezd z parkoviště u zdravotního střediska
Nová dlažba u před budovou základní školy
Oprava střechy mateřské školy Koukolná
Rekonstrukce prostranství před obecním úřadem
Nový vstup do smuteční obřadní síně
Nová dlažba u smuteční obřadní síně
Oprava parketové podlahy v hájence
Nový plot u objektu restaurace Rumcajs na Zálesí
Nový plot u domu s pečovatelskou službou čp. 960
Rekonstrukce koupelen v domě s pečovatelskou službou (první patro)
Plůtkování břehů Hraničního potoka
Odvodnění komunikace na Zálesí u Zarembovy cesty
Odvodnění pozemku p.č. 2236/1 nad Dělnickým domem
Nová retenční nádrž na Olmovci
Nový mostek u sokolovny
Klimatizace v budově sportovního klubu
Nový příjezd a parkoviště u bytovek
Nová žumpa (za septik) u hájenky
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Výstavba klubovny zahrádkářů
Obnova parku před Dělnickým domem
Obnova památníku padlých ve 2. světové válce
Regulace a zpevnění břehů Krempulce
Odvodnění komunikace – položení žlabů na Zálesí (u čp. 362)
Rekonstrukce koupelen v domě s pečovatelskou službou (druhé patro)
Modernizace zdroje tepla na DPS čp. 670 včetně solárního ohřevu
Světelná křižovatka pod Skotnicí
Nové schody do restaurace Dělnický dům
Nové schody v čp. 942 do prodejny a k bankomatu
Nový povrch na zpevněné ploše na hřišti TJ Sokol
Obnova centrálního kříže na hřbitově
Nové elektrorozvody v hlavní budově základní školy (v mědi)
Nové víceúčelové hřiště na Zálesí (u Libuše)
Nový katafalk ve smuteční síni
Odvodnění na Zálesí (pokračování z roku 2017)
Nová fasáda budovy sportovního klubu
Stavba kanalizace ZŠ + Šlog, 2 etapy (probíhá)
Stavba kanalizace Koukolná (probíhá)
Opravy komunikací v celkovém rozsahu cca 30 mil. Kč za 4 roky

Akce, které budou ještě do konce roku realizovány dle plánu r. 2018
(hlavní položky):
Kanalizace Olmovec - zahájení stavby
Realizace inženýrských sítí pro DOMOV PRO SENIORY
Nové elektrorozvody ve vedlejších budovách základní školy
Oprava asfaltové plochy před budovou základní školy
Stavba nové komunikace na Olmovci, p.č. 1200 (zahájení)
Oprava komunikací asfaltovým povrchem za cca 5,5 mil. Kč

Ing. Ladislav Rosman
starosta obce
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Zpracoval a vydal: Obecní úřad Dětmarovice
Červenec 2018
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