OBEC DĚTMAROVICE
HLAVNÍ INVESTICE
A OPRAVY
REALIZOVANÉ V OBDOBÍ

2010 – 2014
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Dovolujeme si předložit našim občanům
hrubou bilanci práce v obci za toto volební období.
V obrazové části jsou fotografie realizovaných investic a oprav
a v textové části je uveden jejich výčet.
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REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2011

Cyklotrasa Chotěbuz-Krzyzanowice

Chodník u Dělnického domu

Chodníky – směr Dolní Lutyně

Místní komunikace Mencner

Místní komunikace Glembovec

Místní komunikace Ulman - Balon

Nové žlaby na hřbitově

Zateplení budovy čp. 942

Nové hasičské auto

Chodník k Hospůdce Na statku

Nový přístup k MŠ Střed
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Obnova fasády Dělnického domu

Obnova chodníku u hlavní silnice

Opěrná zeď Ryšková

Odvodnění komunikace pč.1200

Výměna oken v DPS čp. 960

Odvodnění komunikace na Zálesí

Výměna oken, zateplení budovy SK

REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2012

Podlaha v sále Dělnického domu

Asfaltový povrch hlavní silnice

Instalace bankomatu v čp. 942

Nový chodník na hřbitově
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Komunikace Glembovec - Zálesí

Nový chodník podél hlavní silnice

Nové zdravotní středisko v čp. 900

Oprava fasády věže kostela

Výměna oken a dveří v DPS 670

Výměna oken v budově SK

Renovace větrného mlýna

Nové rozvody vody v DPS 670

Výměna vchodových dveří SK
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Odpočinková plocha pro občany

Výměna oken a dveří v DPS 960

Oprava soklu Dělnického domu

REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2013

Komunikace Kniezek - Rak

Komunikace Glembovec -Zálesí

Dětské hřiště v Koukolné

Renovace mlýna v Koukolné

Nová fasáda DPS čp. 960

Dětské hřiště ve sportovním areálu

Nový malotraktor

Nový vjezd k budově čp. 900

Oprava Něbrojovy kaple

Oprava podlahy v sále Motorestu

Komunikace Sikora - Pospěch

Oprava vstupu DPS čp. 670
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Výměna oken a dveří
v Dělnickém domě

Výměna oken a dveří
v restauraci Rumcajs

Výměna oken a dveří
v hasičské zbrojnici

Výměna oken, dveří a zateplení v mateřských školách Koukolná a střed

.
Nový sběrný dvůr
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REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2014

Zábradlí podél chodníku k bytovkám

Zateplení sálu Motorestu Koukolná

Nový chodník u bytovek

Semafor u Dělnického domu

Nový chodník na hřbitově

Inteligentní semafor v Koukolné

Komunikace Zálesí k Libuši

Solární ohřev budovy SK

Rekonstrukce kotelny budovy SK

Sociální zařízení Dělnického domu

Výměna oken ve smuteční síni

Výměna oken v budově čp. 900
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Sportovní stadion u základní školy

Rekapitulace realizací, tímto zastupitelstvem dosud uskutečněných, v obci od
začátku volebního období, tj. od listopadu 2010
Dovolujeme si předložit našim občanům bilanci práce v obci za toto volební období.
V obrazové části jsou fotografie realizovaných investic a oprav a v této textové části
je uveden jejich výčet.
Ve výčtu nejsou realizace neinvestiční, tj. např. zavedení sběru nábytku, bioodpadů,
převádění dětí přes přechody, Senior taxi, efekt nových pracovních míst, efekt úspor
na obecním úřadu, zvýšená podpora ozdravných pobytů dětí, apod. Dále zde nejsou
uvedeny některé provedené práce instalačního charakteru v rámci oprav na
budovách.
Provedené realizace:
 Nový obrubník a část chodníku od Vaštyla směrem ke Koukolné, cca 800 m
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 Komunikace, nové povrchy:
• Balon - Ulman, asfalt
• Mencner - Mencner, asfalt
• Glembovec, asfalt
• Glembovec - Zálesí, asfalt
• Olmovec, pč. 1200, nová komunikace, válcovaný recyklát
• Kniezek - Rak, asfalt, finalizace povrchu druhou vrstvou
• Sikora - Pospiech, válcovaný recyklát
• Restaurace Libuše, válcovaný recyklát, dvě souběžné komunikace
• Zálesí - Glembovec, dva nové úseky, asfalt
• Zálesí - hraniční komunikace s Doubravou, válcovaný recyklát
• Koukolná - Zálesí - restaurace Libuše, asfaltový koberec
• Przeczek – válcovaný nástřik
 Opěrná zídka, zpevnění místní komunikace „Ryšková“
 Oprava fasády Dělnického domu
 Odvodnění pozemku a cesty na Zálesí
 Zakoupení nového hasičského auta
 Nový chodník k Hospůdce Na statku
 Nové povrchy chodníků k Lutyni
 Výměna oken a vstupních dveří v budově sportovního klubu a zateplení
severní stěny
 Nová dlažba u Dělnického Domu
 Zateplení budovy čp. 942 - knihovny a cukrárny
 Odvodnění pozemku p.č. 1200 na Olmovci
 Realizace nového přístupu a dlažby do mateřské školy střed
 Nové odvodňovací žlaby na hřbitově
 Nové zdravotnické zařízení pro praktického lékaře a stomatologa
 Odpočinková plocha s hřištěm ve středu obce
 Oprava fasády velké věže kostela
 Renovace větrného mlýna č. 1, před nadjezdem na EDĚ
 Instalace bankomatu ČSOB
 Cyklotrasa v rámci česko-polského projektu a SMOOK
 Výměna oken a vchodových dveří velké budovy DPS čp. 670
 Výměna rozvodu vody ve velké DPS čp. 670
 Nový obklad soklu Dělnického domu
 Oprava parkovací plochy před Dělnickým domem
 Obnova parket v sále Dělnického domu
 Nové dlažby chodníků před kostelem a dále směrem ke Skotnici
 Nové chodníky na hřbitově - 1. část
 Výměna oken a vchodových dveří v restauraci Rumcajs na Zálesí
 Výměna vchodových dveří v Dělnickém domě
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Nová dlažba dvora zdravotnického zařízení
Výměna oken a dveří na hasičské zbrojnici
Obnova parket v sále Motorestu v Koukolné
Zateplení obou budov mateřských škol střed a Koukolná, výměna oken
Kompletní renovace Něbrojovy kaple včetně nového obrazu
Nová odpočinková plocha na hříšti SK Dětmarovice
Nová odpočinková plocha v Koukolné, větrný mlýn č. 2
Nový kompletní vstup do domu s pečovatelskou službou čp. 670
Zateplení a nová fasáda na malé DPS čp. 960
Nový sběrný dvůr u nádražní budovy ČD
Nový rozvod vody v budově Holičství
Nový víceúčelový traktor s příslušenstvím
Nové chodníky u bytovek nad Hospůdkou Na statku
Další rozšíření chodníků na hřbitově
Nová okna ve smuteční obřadní síni
Nová fasáda a zateplení na sále Motorestu Koukolná
Nová klimatizace ve zdravotnickém zařízení
Oprava WC a kanalizace v Dělnickém domě
Inteligentní semafory na dvou místech - u Dělnického domu a v Koukolné
Nové sportoviště v areálu základní školy (i pro občany)

Tento výčet je k datu 10.9.2014 a bude dále pokračovat dle schváleného postupu pro
rok 2014.
Hlavní akce:
 Zateplení budovy hasičské zbrojnice
 Zateplení velké budovy domu s pečovatelskou službou čp. 670
 Sjezd a parkoviště u Motorestu v Koukolné
 Opravy komunikací, prioritou jsou okrajové části obce:
• komunikace p. Lazarová (Zálesí)
• komunikace p. Klimčíková (Glembovec)
• „panelovka“ za tratí v Koukolné
• komunikace od Atomu (u 5. etapy Orlové - Lutyně)

Na výše uvedené akce obdržela obec Dětmarovice státní a jiné dotace v celkové výši
kolem 13 miliónů Kč.

Ing. Ladislav Rosman
starosta obce
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Kreslená mapa na vyhlídce u Něbrojovy kaple

Zpracoval a vydal: Obecní úřad Dětmarovice
Září 2014
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