
 

Aktualizace PROGRAMU ROZVOJE OBCE DO R. 2022 – hrubý výhled 

Text navazuje na ZÁSADY /strategii/ ROZVOJE OBCE DO R. 2022 

( částky v mil. Kč u položek jsou reálné, ale i odhady ) 

 

ROK 2019 

- Příprava stavby 3. etapy kanalizace v aglomeraci obce, 0,5 mil. Kč 

- Stavba kanalizace na Olmovci, 11,0 mil. Kč, se státním příspěvkem 

- Asfaltový koberec na dalším páteřním úseku místních komunikací obce dle výběru, 7,0  

- Oprava vybraných místních komunikací recyklátem a zástřikovou technologií 1,0 

- Dokončení stavby Kanalizace Koukolná a ZŠ+ Šlog….3,0 

- Zpracování projektu rozhledny v obci, 0,4 

- Dokončení projektu sportovní haly, 1,0 

- Zahájení stavby Domova pro seniory, jen v případě  vnější fin. podpory, 10,0 

- Dokončení stavby komunikace na Olmovci, p.č. 1.200, 2,0 

- Výkupy pozemků a provedení směny pozemků lesa dle záměru 2,0 

-   Studie prostoru využití plochy Bendova statku, 0,1 

 

                       ROK 2020 

- Pokračování stavby Domova pro seniory, dle finančního příspěvku a rozhodnutí ZO, 

50,0 

- Asfaltový koberec na dalším vybraném úseku místní komunikace dle výběru, 3,0 

- Oprava vybraných místních komunikací recyklátem,1,0 

- Příprava projektu čtvrté etapy kanalizace aglomerace, 0,6 

- Nová dlažba u kostela, směr k obřadní síni, 0,8 

- Vodovody – stavby dle naléhavosti ,….1,0 

- Příprava stavby kanalizace -3. etapa, Střed, 1,0 

- Realizace opravy mostku u trati,…0,9 

 

                      

                          ROK 2021 

- Stavba 3. etapy kanalizace, průběh, 30,0…..podmíněno dotací 

- Stavba rozhledny dle projektu, 6,0 

- Asfaltový koberec na vybraném úseku místní komunikace, 3,0 

- Zahájení prací na projektu 4. etapy kanalizace v aglomeraci obce, 1,0  



- Časová rezerva na dokončení akcí s objektivně vzniklým zpožděním realizace 

v předchozích letech 

                          ROK 2021 

- Průběh stavby 3. etapy kanalizace, 10,0 – odhad, dle státního příspěvku 

- Asfaltové povrchy vybraných úseků komunikací, 4,0 

- Rozšíření hřbitova dle nového záměru – projekt, 0,4 

 

                           Rok 2022 

 

- Zahájení projektu 4. etapy kanalizace, 0,6 /realizace od r. 2027/ 

- Asfaltové povrchy vybraných úseků komunikací, 4,0 

- Průběh třetí etapy kanalizace, 10,0, dle dotačních možností 

   

  Pozn.:  Aktualizováno ve 12/2018 s kontinuitou na předchozí období plánování. Ve výčtu nejsou jen 

               položky s velkým objemem profinancovaných prostředků , ale i koncepčně důležité, méně  

               nákladné věci, které povedou k dalšímu zlepšení kvality života v obci. Výčet položek v letech  

               nemůže být úplný, od toho je rozpočet na daný rok. Rovněž nemohou být položky a jejich  

               pořadí v čase dogmatem. Priority bude určovat zastupitelstvo v čase dle situace a potřeby  

               obce. Situace se neustále vyvíjí a priority budou velmi ovlivněny i      

               možnostmi státních dotací. BEZ REALIZOVANÝCH A PŘIPRAVENÝCH PROJEKTŮ je vyloučena  

               solidní možnost využití státních, i jiných dotací. 

 

2.1.2019, ing. Ladislav Rosman 

 

               


