Plán investičního rozvoje pro 2017
Obec Tetín
Pracovní skupina – investiční rozvoj

A. Dokončené akce
1. Elektrifikace návsi a veřejné osvětlení - dle MN z minula zatím nic.
Popis: Po vyvolané investici ČEZ Distribuce, uložení vedení NN do země, se povedlo zkoordinovat
uložením sdělovacího vedení O2 do země. Obec také při-položila kabel VO, určila nové pozice
lamp. Byly využity stará svítidla a chybějící doplněna. Zbývá zvolit definitivní svítidla ve vazbě na
architektonickou studii. Realizace neproběhla, protože jsme neobdrželi dotaci. Toto dokončení
odloženo na dobu realizace návsi
Termín:

dokončeno 2016

Finanční náročnost:

273.930,-Kč

Odpovědná osoba: M. Novák
Stav: dokončeno

2. Domeček na hřišti
Popis: Stavba dokončena 2016. Podle projektu ing. Martina Machulky realizoval obec J. Nosek st.
Termín:

dokončení akce podzim/2015, závisí na rychlosti prací.

Finanční náročnost:

celkové náklady 753 322 Kč

Odpovědná osoba: J. Nosek st.
Stav: dokončeno

3. Sanace vlhkosti ve škole
Stav: dokončeno 2015

5. Oprava školky
Popis: Oprava budovy školky (hlavně oprava padající zdi, rekonstrukce přístřešku, odvodnění
pozemku, demontáž starého schodiště a oprava průchodu ze školky na dvůr. Pokud zbydou peníze

a čas, i oprava fasády. Zahrada). Práce uvnitř (výmalba) byly provedeny o prázdninách 2015.
Realizovala firma Tenkrát.
Termín:

9/ 2016

Finanční náročnost: 460 000 Kč (obec hradí jen 406 318 Kč, částku za koberec 44 400 Kč si hradí
škola sama z rozpočtu)
Odpovědná osoba: V. Pšenička
Stav: dokončeno

6. Oprava schodů pod kostelem
Stav: dokončeno 2015

8. Zateplení kulturního domu
Popis: Kulturní dům je důležitou obecní budovou a přesto je ve velmi špatném stavu a na jeho
provozu Obec každoročně prodělává. Finanční ztráty jsou hlavně zapříčiněné velkými tepelnými
ztrátami. Obec proto využila velmi výhodné dotace na zateplení střechy, stěn i oken. Stavba
proběhla úspěšně a významně vylepšila vzhled obce.
Termín:

do konce roku 2015

Finanční náročnost:

Celková výše investice 3 485 000,21 Kč
Celková výše dotace 3 150 000 Kč

Odpovědná osoba: M. Machulka
Stav: dokončeno

12. Ulice Hájka z Libočan
Popis: Oprava potřebné komunikace, ale pouze k parkovišti u hřiště, dořešení dešťové
kanalizace. Komplikovaně řešené vjezdy vzhledem k výškovým poměrům.
Termín:

podzim 2016

Finanční náročnost:

3 618 575,81 s DPH a dostali jsme na to 1 mil. dotaci

Odpovědná osoba: M.Machulka, profesionální TDI
Stav: investičně a realizačně dokončeno a proběhne kolaudaci

14. Cesta v Kodě
Popis: Stavba dokončena, ale zbývá dořešení provozních věcí. Jako je systém klíčů atd.
Stav: dokončeno 2015

16. Architektonická studie - Náves (soutěž)
Popis: Soutěž se vydařila. Proběhla vernisáž a byl vybrán vítěž, který studii upravuje dle
požadavků vedení Obce. Následují stavební řízení.
2016

Termín:

Finanční náročnost:

305 964 Kč

Odpovědná osoba: Ondřej Hrdlička
Stav: dokončeno

19. Rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním domě
Popis: Rekonstrukce WC se povedla
Termín: 2/2016
Finanční náročnost: 963 109,-Kč
Odpovědná osoba: Machulka, Burian
Stav: dokončeno

20. Odvodnění strmých nezpevněných komunikací na několika místech v obci
Popis: Sloučeno s akcí 57. Opravy komunikací na Tetíně
Stav: dokončeno

27.

Oprava sochy Panny Marie

Popis: Socha je dokončena v majetku obce a pokusíme se jí v souladu s instrukcemi památkové
péče obnovit.
Termín:

2016

Finanční náročnost: 147.600 Kč vlastní rekonstrukce + 3000,-Kč sokl (darovala firma Tenkrát
darem). Sbírkou bylo získáno 90.500 Kč tzn., že z rozpočtu šlo nakonec pouze 57.100Kč.
Odpovědná osoba: starosta
Stav: dokončeno

32.

Zateplení školky - projekt

Popis: Vyprojektovat a ve vazbě na získání úspěšné získání dotace zrealizovat zateplení budovy
Termín:

2016

Finanční náročnost:

38 748 Kč

Odpovědná osoba: Machulka
Stav: dokončeno

33.

Zateplení školy -projekt

Popis: Vyprojektovat a ve vazbě na získání úspěšné získání dotace zrealizovat zateplení budovy.
Projektovat v návaznosti na investici č. 45.
Termín:

2016

Finanční náročnost:

72 858 Kč

Odpovědná osoba: Machulka
Stav:dokončeno

40. Záchody škola

Popis: Rekonstrukce záchodů ve škole
Termín:

2015

Finanční náročnost: 238 970 Kč
Odpovědná osoba: M. Machulka
Stav: dokončeno

44.

Dešťová kanalizace – pasport

Popis: Pro potřeby odhalení černého vypouštění splaškové kanalizace a do dešťové je potřeba
zmapovat stávající stav. Tento pasport by měl sloužit i jako podklad k žádostem o dotace.
Termín:

2016

Finanční náročnost:  15 125 Kč
Odpovědná osoba: starosta, Martin Novák
Stav: dokončeno

49.

Nový hřbitov - oprava

Popis: Oprava márnice, hřbitovní zdi a okolní zeleně – podmíněno dotací
Termín:

2016

Finanční náročnost: 525 550 Kč (dotace)
Odpovědná osoba: V. Pšenička
Stav: dokončeno

B. V realizaci
7. Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci - projekt
Popis: V obci se nachází několik dopravních míst, které mají nedostatečné dopravní označení nebo
míst, které si žádají nějakou změnu. Vypracován pasport dopravního značení, který sloužil jako
základní podklad pro další kroky. Obec pak využila názory občanů. Obec pak představila
příslušným orgánům státní správy. A tento návrh pak bude vodítkem pro další opatření. Podklady
poskytla firma Hrdlička z pasportu DZ a projekt a projednání realizuje firma PPU.
Termín:

akce by měla být dokončena do konce roku 2016

Finanční náročnost:

do 100 000

Odpovědná osoba: starosta
Stav: v realizaci

11. Sanace stěn a rekultivace Modrý lom

Popis: Revitalizace Modrého lomu a jeho okolí
Termín:

žádost o dotaci byla podána 2016

Finanční náročnost: Náklady na přípravu zatím nese především MLD. Náklady ze strany obce
na získání dotace. Předpokládaná celková výše investice 13 000 000 Kč. Dotace v případě získání
– 100% investice
náklady obce v roce 2017: 100 000 Kč
Odpovědná osoba: M. Hejna za pomoci T. Báči (jednatel Modrého lomu) a Z. Matějíčkové (SVV)
Stav: v realizaci

13. Projektová dokumentace chodníků v ulici Na Knížecí
Popis: Dořešit pěší obslužnost celé vesnice. Ulice na Knížecí je klíčová. Vyřešit chodníky od KD až
k výjezdu na Srbsko resp. k odbočce do ulice Hájka z Libočan. Projektovou dokumentaci dělala
firma Křižák a stanoviska DOSS vyřizuje OÚ Tetín včetně územního rozhodnutí. Poté objednat DSP
a realizační projekt.

Termín:
projektová dokumentace 2016 předána, územko získat nejpozději počátkem 2017,
veškeré podklady mít připraveny 2017
Finanční náročnost:

náklady obce v roce 2017: 200 000 Kč - DSP

Odpovědná osoba: Ing. Machulka
Stav: v realizaci

15. Vize rozvoje sloužící jako základní podklad pro budoucí Územní plán
Popis: Vytvoření vizí rozvoje, které vydefinují jasnou představu o rozvoji obce. Vize rozvoje se
opírá o názory občanů a odborníků. Bude řešit klíčová místa v obci Starý Tetín, okolí KD,
sportoviště. Probíhá poptávkové řízení.
Termín:

vypsání pro výběr zhotovitele podzim 2015
realizace – v první čtvrtině 2017.

Finanční náročnost:

Vize rozvoje 150 000 Kč

Odpovědná osoba: O. Hrdlička
Stav: v realizaci

18. Projektová dokumentace cyklostezky na Tetín

Popis: Vedení obce chce na Tetín přilákat více turistů a zároveň zajistit bezpečnější dopravu pro
cyklisty, chodce a obyvatele bytových domů na rozvodně. Řešením je vybudování cyklostezky
z Berouna na Tetín, pokračující do Srbska. Prvním krokem je vypracování projektové
dokumentace, na kterou budou poptány patřičné firmy. Součástí projektu je také zbrždění
dopravy při vjezdu do obce. Termín: první polovina roku 2017
Finanční náročnost:

do 300000Kč (obsahuje i náklady na žádost o dotaci

Odpovědná osoba: O. Hrdlička
Stav: v realizaci

21. Prováděcí projekt návsi v návaznosti na architektonickou studii
Popis: Komplexní úprava historického jádra Tetína v návaznosti na chystané akce projektu Svatá
Ludmila 1100 let. Je to zcela zásadní zásah do centra obce a proto je potřeba věnovat přípravě
patřičnou pozornost. Prvním krokem byla architektonická soutěž a s vítězem se realizuje
dokončení architektonické studie. Následovat bude dokumentace pro územní rozhodnutí, získání
ÚR, dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby, stavební povolení.
Poté je možné stavbu realizovat.
Termín: konec 2017
Finanční náročnost:

170 000 Kč (celkem 300 000 Kč – 130 000 Kč zaplaceno v 2016)

Odpovědná osoba: Ondřej Hrdlička
Stav: v realizaci

28.

Dobudování splaškové kanalizace

Popis: Vyprojektovat splaškovou kanalizaci až na konec obce směrem na Beroun. Objednáno u
firmy Spektra.
Termín:

2017

Finanční náročnost:

náklady obce v roce 2017: 150 000 Kč

Odpovědná osoba: starosta
Stav: v realizaci

34.

Rybník na návsi

Popis: Projekt bude přizpůsoben investicím 16 a 21. Prioritou je tam dovedení přepadové vody
z Domášova. Na to existuje projekt, který je nutno řádně projednat s DOSS a navázat na stavbu ve

Velkostatku. V současné době je rybník veden jako zdroj požární vody, změna by musela být řádně
projednána. Projekt bude rovněž vycházet z architektonické studie.
Termín:

2017

Finanční náročnost: náklady obce v roce 2017: cca. 500000,-Kč
Odpovědná osoba: Martin Novák
Stav: schváleno

37.

Parkoviště u sokolovny

Popis: Parkování je zřízeno na východ od budovy a za garáží pí. Plotové a bude přesunuto i
veřejné osvětlení. Musí se vybudovat i schody. Na veřejné osvětlení musí být připraven projekt a
územní rozhodnutí (je zažádáno o územní rozhodnutí, realizace 2017).
Termín:

2017

Finanční náročnost:  150 000 Kč na stavební práce a dalších 90000 Kč na VO.
Náklady obce v roce 2017 : odhad 150000
Odpovědná osoba: Pšenička za pomoci Martina Nováka (VO)
Stav: v realizaci

41.

Sběrný dvůr

Popis: Přesunutí sběrného dvoru do Modrého lomu. Projektová dokumentace má být dokončena
v roce 2016 a následovat získání stavebního povolení. Pokusíme se získat dotaci.
Termín:

2016-2017

Finanční náročnost:  300 000 Kč projekt, realizace nebude bez dotace
náklady obce v roce 2017: 50000,- Kč náklady na inženýring
Odpovědná osoba: M. Novák
Stav: v realizaci

42.

Kostely – oprava – administrativní podpora

Popis: Iniciovat v církvi zájem opravit objekty a poskytnout jim event. administrativní podporu. A to
v návaznosti na projekt Svatá Ludmila 1100 let a také na investiční akce 16 a 21. V roce 2016 se
opravila socha kostela sv.Jana.
Termín:

2016 - 2018

Finanční náročnost:  0
Odpovědná osoba: starosta
Stav: v realizaci

43.

Nádrž na vodu – Starý hřbitov

Popis: Umělohmotná nádrž na vodu u kostela bude přesunuta za hřbitovní zeď a bude do ní
doveden svod na vodu u okapu. Hřbitov je sice pozemek církve, ale jedná se o veřejné prostranství
a tak by měla obec se umět postarat.
Termín:

jaro 2017

Finanční náročnost: 20 000 Kč, náklady obce v roce 2017: 20000,-Kč (nádrž),náklady na stavební
práce nesl Sdružení sv. Ludmily (realizoval Páleníček) a na stavbu přispěl Martin Novák.
Odpovědná osoba: M. Novák
Stav: v realizaci

45.

ZŠ – odborná učebna – projekt

Popis: Udělat projektovou přípravu včetně projednání odborné učebny, aby se mohlo žádat o
dotaci. Akce podmíněna získáním dotace.
Termín:

2016

Finanční náročnost:  50 000 Kč + 70000Kč Derhams náklady obce v roce 2017
Odpovědná osoba: M. Hejna, M. Machulka
Stav: v realizaci

54.

Kulturní dům – dokončení exterieru

Popis: opravy inženýrských sítí, dlažeb v okolí KD
Termín:

2016

Finanční náročnost: 500 000 Kč + dalších 2017 - předparter - silnice, prostor před KD a ve dvoře,
hlavní schody
Odpovědná osoba: Pšenička
Stav: v realizaci

57.

Opravy komunikací na Tetíně

Popis: Opravy komunikací, povrchů, vpustí, obrubníků apod.
Termín:

2016

Finanční náročnost: cca. 550000 (částka bude upřesněna po dokončení) a rezervace další 50000
pro rok 2017 v případě nedokončení v roce 2016
Odpovědná osoba: starosta
Stav: dokončeno bude těsně před koncem roku

58.

Oprava trafiky

Popis: dílčí oprava trafiky, realizuje R. Lála . Stavba se prodlužuje z důvodu nespolehlivosti
dodavatele.
Termín:

2016

Finanční náročnost: 10 000 za materiál ????????
Odpovědná osoba: starosta
Stav: v realizaci

59.

Oprava zábradlí a zídek

Popis: dílčí oprava zábradlí a zídek kolem místních komunikací. Realizuje firma Trumf
Termín:

2017

Finanční náročnost:  50000,-Kč
Odpovědná osoba: Pšenička
Stav: schváleno

60.

Cyklotrasa Beroun-Tetín-Srbsko

Popis: jedná se o cyklotrasu včetně dopravního značení a včetně dílčích oprav
Termín:

jaro 2017

Finanční náročnost:  50 000 Kč
Odpovědná osoba: Hrdlička Ondřej
Stav: v realizaci

64.

Polní cesty – účelové komunikace

Popis: jedná se o polní cesty/účelové komunikace v majetku obce a snahou je zajistit ,aby tyto
komunikace opravil stát resp. SPÚ. Role obce je iniciační a kontrolní. Mohou se ale vyskytnout
vyvolané investice.
Termín:

2016-2018

Finanční náročnost: náklady obce v roce 2017: 50 000 Kč
Odpovědná osoba: starosta
Stav: v realizaci

C. Schváleno
9. Obnova zeleně v obci
Popis: Podání žádosti a následné přijmutí dotace z prostředků SFŽP ČR v souladu s 2. výzvou a
Přílohy VXI Směrnice MŽP č. 6/2010 v oblasti podpory zajištění ekosystémové funkce zeleně v
urbanizovaném prostředí v návaznosti na další plochy zeleně v sídle a zajištění jejich soudržnosti,
kdy podíl obce bude kryt z rozpočtových prostředků obce.

Termín:

4/2017

Finanční náročnost: náklady obce v roce 2017: do 200 000 Kč na projektovou dokumentaci.
Další investice jsou podmíněny poskytnutím dotace
Odpovědná osoba: starosta
Pozor možnost čerpání prostředků ze SFŽP

Stav: schváleno

10. Rybníčky - protipovodňová opatření
Popis: Je potřeba hledat dotační zdroj na vypracování projektu na protipovodňový rybníček
Domášov, rokle a event. řešení rozlivového území u Berounky.

Termín:

2017

Finanční náročnost:

náklady obce v roce 2017: 200 000 Kč

Odpovědná osoba: starosta
Stav: schváleno

17. Efektivní využití nemovitostí v majetku obce (Řešeno jako součást Vizí rozvoje)
Popis: Nutné provést revizi stavu všech nemovitostí v majetku obce či v obci (kulturák, muzeum,
škola, školka, domeček na hřišti, sokolovna, budovy na hřišti) a zamyslet se nad jejich
smysluplným využitím. Nutno posoudit veškeré potřeby obce na využití nemovitostí a zvážit
využití prázdných prostor k potřebám obce. Veřejná diskuze.
Termín:

2015

Finanční náročnost:

-

Odpovědná osoba: Ondřej Hrdlička
Stav: schváleno

22. Územní plán obce
Popis: Vytvoření územního plánu. Územní plán předem určuje jasné limity pro investory a majitele
nemovitostí a definuje jasnou vizi rozvoje obce. Předchází stresovým situacím a sporům, které
obec pak musí řešit. Základním podkladem pro Územní plán budou Vize rozvoje. Bude zahájeno po
dokončení Vizí rozvoje.
Termín:

výběr zhotovitele první polovina 2017
realizace - zhruba 1,5 roku – 2017-2018(červen)

Finanční náročnost:

náklady obce v roce 2017: 100 000 Kč (celková cena cca. 400 000)

Odpovědná osoba: O. Hrdlička
Stav: schváleno

23. Sportovní areál a park u nového hřbitova - projekt
Popis: Sportovní areál a jeho využití – (ucelení areálu, celková úprava areálu i budov, nová hřiště)
Park u nového hřbitova – (lepší využití prostoru pro další možné aktivity s návazností na
sportovní areál a přístupovou cestu ke sběrnému dvoru s přihlédnutím k důstojnému
přístupu ke hřbitovu). Projekt se bude realizovat v návaznosti na Vize rozvoje.
Termín:

výběr zhotovitele 2017
realizace - zhruba 6 měsíců

Finanční náročnost:

náklady obce v roce 2017: 50 000 Kč (celkově asi 200 000)

Odpovědná osoba: SIR
Stav: schváleno

24. Prostor parků okolo kulturního domu - projekt
Popis: Prostor parků okolo kulturního domu a to včetně úpravy parku před vinárnou s možností
např. vyvedení přepadu z vodojemu formou potůčku na povrch, také možnost již diskutované
autobusové zastávky Projekt se bude realizovat v návaznosti na Vize rozvoje.
Termín:

výběr zhotovitele 2017
realizace - zhruba 6 měsíců

Finanční náročnost:

náklady obce v roce 2017: 50 000 Kč (celkově asi 200 000)

Odpovědná osoba: SIR
Stav: schváleno
26. Pasport zeleně
Popis: Bude realizováno pouze v případě realizací některé z investic 23,24,21,9
Termín:

předpoklad zahájení 2017

Finanční náročnost:

náklady obce v roce 2017: 200 000 Kč

Odpovědná osoba: HMA
Stav: schváleno

31.

Zateplení a oprava muzea – projekt

Popis: Vyprojektovat celkovou rekonstrukci a zateplení budovy muzea, kde se bude počítat
s přesunutím OÚ a rozšířením muzea.
Termín:

2017

Finanční náročnost:

náklady obce v roce 2017: 100 000 Kč

Odpovědná osoba: Martin Machulka
Stav: schváleno

48.

Parcelace Na Dílech

Popis: Schválilo předchozí zastupitelstvo. Projekt soukromého investora přizpůsobit tak, aby
navazoval na jiného investiční akce obce a byl v souladu s Vizemi rozvoje a připravovaným
Územním plánem.
Termín:

2017 a další roky

Finanční náročnost:  0
Odpovědná osoba: M.Machulka, O.Hrdlička,starosta
Stav: schváleno

53.

Kulturní dům – vestibul

Popis: V návaznosti na rekonstrukci WC a chodby k WC a fasádu zajistit i representativní vstup do
KD i na OÚ. Výměna vnitřních dveří, dlažba, topení, elektro, osvětlení, posuvná stěna. -na další
investice ve škole zajistit vymalování učebny v 2.NP a také chodeb a schodiště. Udělá se nejprve
projektová dokumentace.
Termín:

2016

Finanční náročnost: náklady obce v roce 2017: 1 000 000 Kč
Odpovědná osoba: Machulka
Stav: schváleno

D. Návrh

29. Snížit emise z lokálního vytápění
Popis: Současné zákonné úpravy umožňují lépe řešit lokální zněčišťovatele.
Termín:

předpoklad zahájení 2017

Finanční náročnost: náklady obce v roce 2017: 20 000 Kč
Odpovědná osoba: HMA
Stav: návrh
30. Domášov revitalizace
Popis: Ochrana a posílení vodního zdroje včetně obnovy infrastruktury. Řešit ve vazbě na investice
č. 10, 61
Termín:

???

Finanční náročnost:

realizace pouze v případě vhodných dotačních výzev

Odpovědná osoba: HMA
Stav: návrh
38. Podzemní kontejnery
Popis: Podzemní kontejnery v ulici Na Parkáně se budou realizovat pouze v návaznosti na investice
č. 16 a 21 a v případě získání dotace
Termín:

2018

Finanční náročnost:

?

Odpovědná osoba: HMA
Stav: návrh
39. Vysokorychlostní internet
Popis: Na Tetíně chybí vysokorychlostní internet a je potřeba tu problematiku ve střednědobém
horizontu řešit
Termín:

od 2017

Finanční náročnost:

náklady obce v roce 2017: 20 000 Kč

Odpovědná osoba: HMA
Stav: návrh
47.

Hasičská zbrojnice

Popis: Udělat projektovou přípravu včetně projednání nového umístění a řešení hasičské
zbrojnice v návaznosti na Vize rozvoje.
Termín:

2017

Finanční náročnost:  náklady obce v roce 2017: 50000,-Kč
Odpovědná osoba: M. Machulka, O. Hrdlička
Stav: návrh

50.

Starý hřbitov - oprava

Popis: Oprava památných hrobů, hřbitovní zdi a zeleně – pokusit se o dotaci. Poskytnout
administrativní podporu římskokatolické církvi. Zatím žádná vhodná dotace nebyla
Termín:

2017

Finanční náročnost:  0
Odpovědná osoba: starosta
Stav: návrh

51.

Realizace chodníků v ulici Na Knížecí

Popis: Po vyhotovení projektové dokumentace, která si klade za cíl dořešit pěší obslužnost celé
vesnice, tzn. doplnění chodníku od domu p. Fortuníka (Karla Šebka) k odbočce na hřiště, a to
včetně návaznosti na rekonstruovanou ulici Hájka z Libočan. Nutno se pokusit zajistit prostředky
z dotací. Je potřeba řešit urychleně, protože se chystá oprava povrchu silnice 3.třídy,ze strany
KSÚS, kterou iniciovala obec Tetín.
Termín:

2018

Finanční náročnost: náklady obce v roce 2017 0.-Kč : nestihneme realizaci v roce 2017
Odpovědná osoba: starosta
Stav: návrh

52.

ZŠ – vymalování učebny a chodby

Popis: V návaznosti na další investice ve škole zajistit vymalování učebny v 2.NP a také chodby a
schodiště. Bude se realizovat pouze, pokud nevyjde investice 45 nebo v návaznosti na investici č.
67
Termín:

2017

Finanční náročnost: 50 000,- Kč
Odpovědná osoba: Pšenička
Stav: návrh

61.

ČOV – intenzifikace - projekt

Popis: Existují problémy s pročistěním odpadních vod. Před objednáním projektu je potřeba
prověřit technická řešení a také důvody velkého množství přitékající odpadové vody. Řeší SŽP.
Termín:

2017

Finanční náročnost: náklady obce v roce 2017: cca. 100000,-Kč
Odpovědná osoba: starosta, Martin Novák a SŽP
Stav: návrh

62.

Tetínský potok - úprava

Popis: Úprava od ČOV a vodopádu souvisí s celkovou snahou obce o vytvoření z rokle rekreační
zóny
Termín:

2017

Finanční náročnost: náklady obce v roce 2017: 100 000 Kč
Odpovědná osoba: starosta
Stav: návrh

65. Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci - realizace
Popis: Na základě investice 7. Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci – projekt se začne postupně
rozmísťovat dopravní značení v obci
Termín:

2017

Finanční náročnost: náklady obce v roce 2017: 200000,-Kč
Odpovědná osoba: Martin Novák
Stav: návrh

66.

Zateplení školky - realizace

Popis: Na základě investice 32. Zateplení školky-projekt zajistit realizaci
Termín:

2017

Finanční náročnost: náklady obce v roce 20017: 1 581 541 Kč (839 000 z rozpočtu + 559 000
dotace)
Odpovědná osoba: Machulka
Stav: návrh

67.

Zateplení školy -realizace

Popis: Na základě investice 33. Zateplení školy-projekt zajistit realizaci
Termín:

2017

Finanční náročnost: náklady obce v roce 2017: 3 421 461 Kč (1 980 000 rozpočet + 1 320 000
dotace)
Odpovědná osoba: Machulka
Stav:návrh

68.

Opravy komunikací na Tetíně - 2.etapa

Popis: Opravy komunikací pouze na základě získaných dotací. Ulice Chmelenského.
Termín:

2017

Finanční náročnost: náklady obce v roce 2017: cca. 200000. V případě realizace bude navýšena
položka rozpočtu.
Odpovědná osoba: SIR
Stav: návrh

69.

Dobudování splaškové kanalizace-Ve Mlýně

Popis: Dotažení kolaudace a dobudování asi 35 m řadu
Termín:

2017

Finanční náročnost:  náklady obce v roce 2017: 100 000 Kč
Odpovědná osoba: HMA
Stav: návrh
70.

Opravy komunikací - projekty

Popis: V období do roku 2020 lze očekávat dotační výzvy na opravy komunikací, z tohoto důvodu
je potřeba zajistit projektovou připravenost.
Termín:

2017

Finanční náročnost:  náklady obce v roce 2017: 100 000 Kč
Odpovědná osoba: HMA
Stav: návrh

E. Odloženo
4. Zastávka Rozvodna – z důvodů malé frekvence obyvatel a náročnosti celé investice SIR
navrhuje investici odložit.
Popis: Nepřehledná a nebezpečné místo stávající zastávky nutno řešit úpravou zeleně a
přístřeškem. Jako přístřešek použijeme původní zastávku z návsi.
Termín:
Finanční náročnost:

řešeno svépomocí zaměstnanců obce a další náklady cca 15 000 Kč

Odpovědná osoba: V. Pšenička
Stav: odloženo

35. Cyklodráha
Popis: Projekt měl být nakonec realizován na místě zrušené střelnice v Modrém lomu zcela v režii
pana Zvěřiny. Zde to nebude možné, protože se sem plánuje umístit Sběrný dvůr

Termín:

???

Finanční náročnost: 0
Odpovědná osoba: Hejna –asi nebude realizováno z důvodu neaktivity hlavního organizátora
Stav: odloženo

36. Basketbalové hřiště
Popis: Nápad z hlavy pana Sásse, který byl nejprve odloženo z důvodu budování investice č. 12
Hájka z Libočan a pak z důvodu přípravy investice 23.
Termín:

???

Finanční náročnost: 0
Odpovědná osoba:
Stav: odloženo

46.

MŠ – třída pro předškoláky - projekt

Popis: Udělat projektovou přípravu včetně projednání třídy pro předškoláky, aby se mohlo žádat
o dotaci. Projekt z důvodu složitosti řešení protipožárních opatření odložen na neurčito
Termín:

2016

Finanční náročnost:  20 000 Kč projekt a 1,5 mil.realizace
Odpovědná osoba: M. Hejna, M.Machulka
Stav: odloženo

55. Kulturní dům – výměna osvětlení a topení

56. Kulturní dům – elektrorozvody

63. Kabelizace Župní ulice
Popis: Nadzemní vedení NN a telekomunikací a jejich podpěrné body zasahují do střech a do
vozovky, proto se jako nejvhodnější řešení jeví kabelizace.
Termín:

2019

Finanční náročnost: ????
Odpovědná osoba: Martin Novák
Stav: návrh

F. Zamítnuto
25. Dešťová kanalizace alespoň v úseku RD 68 až 41
Popis: Investice zrušena z důvodu nepotřebnosti

G. Vize a další projekty
Využití lomů - u Bílého lomu zvážení odkoupení dobývacího prostoru?
Ubytování – zajistit ubytovací kapacity

