Plán investičního rozvoje pro 2019
Obec Tetín
Pracovní skupina – investiční rozvoj

A. Dokončené akce
1. Elektrifikace návsi a veřejné osvětlení
Stav: dokončeno 2017
2. Domeček na hřišti
Popis: dokončeno 2016.
3. Sanace vlhkosti ve škole
Stav: dokončeno 2015
5. Oprava školky
Popis: dokončeno 2016
6. Oprava schodů pod kostelem
Stav: dokončeno 2015
7. Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci – projekt
Stav: dokončeno 2017
8. Zateplení kulturního domu
Popis: dokončeno 2015
9.Obnova zeleně v obci - projekt
Stav: dokončeno
12. Ulice Hájka z Libočan
Popis: Akce dokončena. Vázne v tuto chvíli spící spor s Konvalinkou ohledně vjezdu.
Stav: dokončeno 2017
14. Cesta v Kodě
Popis: Stavba dokončena, ale zbývá jí předat obci Korno
Stav: dokončeno 2015
15.Vize rozvoje
Stav: dokončeno 2017
16. Architektonická studie - náves (soutěž)
Popis: dokončeno 2016
19. Rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním domě
Popis: dokončeno 2016
20. Odvodnění strmých nezpevněných komunikací na několika místech v obci

Popis: dokončeno 2017
27. Oprava sochy Panny Marie
Popis: dokončeno 2017
28. Dobudování splaškové kanalizace u Sokolovny - projekt
Popis: Vyprojektována splašková kanalizace až na konec obce směrem na Beroun. Objednáno u firmy
Spektra. Získáno stavební povolení
Termín:
dokončeno
Finanční náročnost:
náklady obce v roce 2018: 198.440,-Kč
Odpovědná osoba: starosta, Martin Machulka
Stav: dokončeno 2018
31. Zateplení a oprava muzea – projekt
Popis: Vyprojektována celková rekonstrukce a zateplení budovy muzea, kde se počítá s rozšířením
muzea. Získáno stavební povolení
Termín:
2018
Finanční náročnost: 182.295,-Kč
Odpovědná osoba: Martin Machulka
Stav: dokončeno
32. Zateplení školky - projekt
Popis: dokončeno 2016
33.Zateplení školy - projekt
Popis: dokončeno 2016
36. Basketbalové hřiště
Popis: Nápad z hlavy pana Sásse, který byl nejprve odložen z důvodu budování investice č. 12 Hájka z
Libočan a pak z důvodu přípravy investice 23. Nakonec se udělala nízkorozpočtová varianta, která
spočívá v umístění jednoho koše na parkovišti. Skutečné basketbalové hřiště se řeší v rámci projektu
celého sportovního areálu č. 23
Termín: 2018
Finanční náročnost: 0
Odpovědná osoba: HON
Stav: dokončeno 2018
37. Parkoviště u sokolovny
Popis: Parkování je zřízeno na východ od budovy a za garáží pí. Plotové a je přesunuto i veřejné
osvětlení. Vybudovány i schody.
Termín:
2018
Finanční náročnost: 268.562,-Kč
Odpovědná osoba: Pšenička za pomoci Martina Nováka (VO)
Stav: dokončeno
40. Záchody škola
Stav: dokončeno
44. Dešťová kanalizace – pasport
Popis: dokončeno 2016
45. ZŠ – odborná učebna – projekt

Popis: Udělána projektová přípravu včetně projednání odborné učebny, aby se mohlo žádat o dotaci.
Realizace podmíněna získáním dotace.
Termín:
2018
Finanční náročnost: 239.262,-Kč
Odpovědná osoba: M. Machulka
Stav: dokončeno
49. Nový hřbitov - oprava
Popis: dokončeno 2016
54. Kulturní dům – dokončení exteriéru
Stav: dokončeno
57. Opravy komunikací na Tetíně
Popis: Opravy komunikací, povrchů, vpustí, obrubníků apod.
Termín:
2017
Finanční náročnost: 796.522 Kč s DPH
Odpovědná osoba: starosta
Stav: dokončeno
58.Oprava trafiky
Stav: dokončeno
60.Cyklotrasa Beroun-Tetín-Srbsko
Stav: dokončeno
62.Tetínský potok – úprava
Stav: dokončeno
64.Polní cesty – účelové komunikace - projekty
Popis: jedná se o polní cesty/účelové komunikace v majetku obce a snahou bylo 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: 1 256 796,-Kč
Odpovědná osoba: starosta
Stav: dokončeno
66.Zateplení školky – realizace
Stav: dokončeno
68.Opravy komunikací na Tetíně - 2.etapa - Chmelenského
Stav: dokončeno
69.Dobudování splaškové kanalizace-Ve Mlýně
Stav: dokončeno
71.
Starý hřbitov – oprava zdi
Popis: Zeď je v majetku římskokatolické církve, ale díky dotační výzvě MZE se ZO rozhodlo podpořit
její opravu administrováním dotace. Finančně se na opravě podílet nebude.
Termín:
2018
Finanční náročnost:
investiční náklady obce v roce 2018: 0,- Kč

Odpovědná osoba: Martin Hrdlička
Stav: dokončeno
73.
Polní cesty – účelová komunikace 6u – realizace
Popis: Realizace opravy účelové komunikace 6u polní cesty od hřiště k železnici. Převážná část je
financována z dotací MZE (SZIF).
Termín:
2018
Finanční náročnost:
náklady obce v roce 2018: 1 249 363 Kč a z toho dotace 586.393,- Kč
Odpovědná osoba: Martin Hrdlička
Stav: dokončeno
76.
Oprava fasády veřejné WC
Stav: dokončeno

B. V realizaci
11. Sanace stěn a rekultivace Modrý lom
Popis: Revitalizace Modrého lomu a jeho okolí. Zakázka je rozdělena do několika etap. Přičemž se
v současné době realizuje projekt. V další fázi bude zajištěna hlavní stěna proti pádu kamenů a také
portálový tunel a přístupové komunikace
Termín:
realizace 2019 II. etapa a III. etapa 2020
Finanční náročnost:
16.940.000,- Kč Celková výše dotace 14 000 000 Kč.
Proinvestováno na I. Etapu 0,95 mil. Kč,
II. etapa v roce 2019 5,6 mil. Kč
III. etapa 7,45 mil. Kč (vše bez DPH)
Požadavky na rozpočet 2019: 117 000 Kč. Obec bude muset zaplatit DPH. Platby cca. 12/2019
Financování: dotace cena bez DPH a rozpočet
Odpovědná osoba: Michal Hejna
Stav: v realizaci
13.Chodníky v ulici Na Knížecí - projekt
Popis: Projekt dokončen a stavební povolení vydáno a čeká se na nabytí právní moci. Možnost
odvolání Hrachovce.
Termín:
2018
Finanční náročnost:
79 860 za 2018: 200 000 Kč – DSP, 2019 nula
Financování: rozpočet
Odpovědná osoba: Martin Machulka
Stav: v realizaci
18.Projektová dokumentace cyklostezky na Tetín
Popis: Projekt dokončen nakonec se zúžil na úsek od Plotice či Sokolovny až k odbočce za Rozvodnou.
Čeká se na nabytí právní moci.
Termín:
2018
Finanční náročnost:
104 060 (obsahuje i náklady na žádost o dotaci), 2019 nula
Financování: rozpočet
Odpovědná osoba: Ondřej Hrdlička,
Stav: v realizaci
21.Prováděcí projekt návsi v návaznosti na architektonickou studii
Popis: Projekt je v realizaci p. Vejražkou.

Termín: konec 2018
Finanční náročnost:
170 000 Kč (celkem 300 000 Kč – 130 000 Kč zaplaceno v 2016), doplatek
2019 cca. duben
Financování: rozpočet
Odpovědná osoba: Ondřej Hrdlička
Stav: v realizaci
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.
Termín:
dokončení 2019
Finanční náročnost:
náklady obce v roce 2019 cca. 205000 Kč (celkem 568 700 Kč – 2018 –
363000 Kč – žádá se o dotaci 80%) Fakturace postupně během roku.
Financování: dotace (žádáme) a rozpočet
Odpovědná osoba: Ondřej Hrdlička,
Stav: v realizaci
23.Sportovní areál a park u nového hřbitova – projekt
Popis: Sportovní areál a jeho využití – (ucelení areálu, celková úprava areálu i budov, nová hřiště,
parkoviště, občerstvení, lesopark). 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 a Územní
plán. Proběhla nejprve diskuze na úrovni ZO a občanů. Objednává se technicko - provozní studie. A
teprve potom se objedná realizace
Termín:
2018
Finanční náročnost:
náklady obce v roce 2019: 200 000
Financování: rozpočet
Odpovědná osoba: Václav Červený a Ondřej Hrdlička,
Stav: v realizaci
24.Prostor parků okolo kulturního domu
Popis: Prostor parků okolo kulturního domu a to včetně úpravy parku před vinárnou s možností se
nakonec řeší v rámci jiných investičních akcí. Musí se ale dořešit parkoviště před KD projektově a
vyvedení přepadu z vodojemu formou potůčku na povrch.
Termín:
2019
Finanční náročnost:
náklady obce v roce 2019: 500 000 Kč
Financování: dotace(budeme žádat) a obecní rozpočet
Odpovědná osoba: Martin Hrdlička
Stav: v realizaci
34.Rybník na návsi (přivaděč a projekt)
Popis: Projekt bude přizpůsoben investicím 16 a 21. Část 1. přivaděč. Projekt je hotov, čekáme na
vydání stavebního povolení. Je problém s Josefem Novotným.
Termín:
2018
Finanční náročnost: Část 1 1.500.000,-Kč (dokončeno)
Část 2 290.000,-Kč (2018 – 246 000 Kč, 2019 – 42 000 Kč)
Financování: obecní rozpočet
Odpovědná osoba: Martin Novák, Ondřej Hrdlička
Stav: v realizaci
39. Vysokorychlostní internet

Popis: Na Tetíně chybí vysokorychlostní internet a je potřeba tu problematiku řešit. Spolupracujeme
úzce s firmou CETIN a pomáháme administrativně a vztahově
Termín:
od 2018
Finanční náročnost:
náklady obce v roce 2019: 20 000 Kč
Financování: cizí zdroje, obec přispívá vztahovou podporou a koordinací staveb
Odpovědná osoba: Martin Hrdlička, Haber Martin a Ondřej Hrdlička,
Stav: v realizaci
41.Sběrný dvůr - projekt
Popis: Přesunutí sběrného dvoru do Modrého lomu. Projektová dokumentace je dokončena a
probíhá projednání sběrných míst a podzemního kontejneru.
Termín:
2016-2019
Finanční náročnost: 300 000 Kč projekt, realizace nebude bez dotace
náklady obce v roce 2019: 50000,- Kč náklady na inženýring (2019)
Financování: dotace(žádáme a projekt je uznatelným nákladem ??) a obecní rozpočet
Odpovědná osoba: Martin 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.
Sv. Ludmila 2020-2021
-oprava fasády čelní 80000
-oprava fasády + nový nátěr omítky celý do mil.1.
-rekonstrukce oltáře restaurátorský průzkum 100000, oprava 1 mil.,
-vnitřní výmalba - do 100000
-oprava střechy 1-2 mil.
Sv.Kateřina 2019
-oprava klempířiny -výměna železných hřebů za měděné- rezne to
-oprava omítek
-drobné opravy střechy
-vnitřní výmalba
Sv. Jan 2019
-zvolení vhodné barevné fasády po dohodě s památkáři
-oprava a výmalba interiéru
Termín:
2018 - 2021
Finanční náročnost: 0
Financování: cizí zdroje, obec přispívá vztahovou podporou a koordinací staveb
Odpovědná osoba: Martin Hrdlička
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. Dodala firma Ekocis. Obložit dřevem.
Termín:
zima 2019
Finanční náročnost: 20 000 Kč
Financování: obecní rozpočet
Odpovědná osoba: Martin Novák

Stav: v realizaci
48.Parcelace Na Dílech
Popis: Schválilo předchozí zastupitelstva. Uzavřena Plánovací smlouva. Čeká se na schválení ÚP.
Projekt soukromého investora přizpůsobit tak, aby navazoval na jiné investiční akce obce.
Termín:
2019 a další roky
Finanční náročnost: 0
Financování: cizí zdroje, obec přispívá vztahovou podporou a koordinací staveb,
Odpovědná osoba: Martin Machulka, Ondřej Hrdlička, Martin Hrdlička
Stav: v realizaci
51. Chodníky Na Knížecí – realizace
Popis: Zrealizovat dle projektu č.13. Stavba bude rozdělena na dvě části, přičemž obrubníky řešíme
ve vazbě na homogenizaci silnice III. třídy 11614. Další část se bude soutěžit. Snažíme si získat dotaci
od SFŽP a od ČEZu
Termín:
2019
Finanční náročnost: 5,1 mil., v roce 2019 , z toho dotace
Financování: dotace (žádáme SFDI, ČEZ, kraj)
Odpovědná osoba: Martin Machulka, Martin Hrdlička
Stav: v realizaci
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:
2019
Finanční náročnost: 0. Hrazeno z provozních nákladů ZŠ.
Financování: rozpočet, provozní náklad ZŠ
Odpovědná osoba: Vratislav Pšenička, Martin Machulka
Stav: schváleno
59.Oprava zábradlí a zídek
Popis: dílčí oprava zábradlí a zídek kolem místních komunikací. Realizovala částečně firma Trumf,
Bernd Kahlert a zbývá dokončit zbytek
Termín:
2019
Finanční náročnost: 2019 - 50000,-Kč
Financování: jiné zdroje (TST)
Odpovědná osoba: Vratislav Pšenička
Stav: schváleno
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:
2019
Finanční náročnost: náklady obce v roce 2019: 200 000,-Kč
Financování: rozpočet
Odpovědná osoba: Ivan Smetana
Stav: v realizaci
67.Zateplení školy - realizace
Popis: Na základě investice 33. Zateplení školy-projekt zajistit realizaci
Termín:
2019
Finanční náročnost: náklady obce v roce 2019: 3 421 461 Kč (2243846 rozpočet + 1 177 615 dotace)

Financování: dotace, rozpočet
Odpovědná osoba: Martin Machulka
Stav: v realizaci
70.Opravy komunikací – projekty
Popis: Potřebujeme projektovou připravenost – připraveny projekty Bořivoje + Na Příkopech,
Obratiště, V Rybářích, a budeme dělat Pod Valy (úsek kolem bytovky a k silnici), Damilská, Pod Lesem
a kolem KD (jako samostatná investice 24), Dr. Axamita chodník s telekomunikačním kabelem kolem
statku až na kanál včetně místa pro přecházení
Termín:
2019
Finanční náročnost: náklady obce v roce 2019: 300 000 Kč
Financování: rozpočet
Odpovědná osoba: Martin Hrdlička
Stav: v realizaci
72.Zateplení a oprava muzea – realizace
Popis: Kromě zateplení se provádí dle projekt č. 31
Termín:
2019
Finanční náročnost:
náklady obce v roce 2019: 3.100.000,- Kč (dotace 545138,-Kč)
Financování: dotace, rozpočet, sháníme další dotace
Odpovědná osoba: Martin Machulka
Stav: v realizaci
74.Oprava komunikace V Rybářích - realizace
Popis: Impulsem pro investici resp. opravu je dotace MMR na opravy již jednou vyasfaltovaných
komunikací.
Termín:
2018
Finanční náročnost:
náklady obce v roce 2019: nula
Financování: dotace a rozpočet
Odpovědná osoba: Martin Hrdlička
Stav: v realizaci
77.ZŠ – odborná učebna – realizace
Popis: Zrealizovat odbornou učebnu dle projektu. Akce podmíněna získáním dotace, kterou jsme
získali
Termín:
2018
Finanční náročnost: 9 mil., v roce 2019 nic
Financování: dotace a rozpočet
Odpovědná osoba: Martin Machulka
Stav: v realizaci
78. Geopoint - trafika – projekt
Popis: Připravit projektově toto informační místo včetně elektropřípojky a vyřešení internetu
Termín:
2019
Finanční náročnost: 50 tis.
Financování: rozpočet
Odpovědná osoba: Martin Machulka, Martin Novák
Stav: v realizaci
79.Obnova zeleně v obci

Popis: Bude se to realizovat dle projektu firmy Land4. Vysoutěžena firma TV Facility. Potřeba zajistit
koordinaci s několika dalšími akcemi
Termín:
12/2018–11/2019
Finanční náročnost:
náklady obce v roce 2019: 1 992 417 Kč. Dotace 769 197 Kč. Požadavky na
rozpočet 2019 1 223 220,- Kč.
Financování: dotace a rozpočet
Odpovědná osoba: Martin Hrdlička, Ladislav Pecka
Stav: v realizaci
80. Silnice III. třídy – překopy
Popis: Zrealizovat dle dohody s KSÚS a přibližné specifikace místa překopů. 12 ks
Termín:
2019
Finanční náročnost: 0,3 mil., v roce 2019
Financování: dotace(žádost) a rozpočet
Odpovědná osoba: Martin Machulka, Martin Hrdlička
Stav: v realizaci

C. 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:
2020
Finanční náročnost:
náklady obce v roce 2019: nula a celkem 200 000 Kč
Financování: dotace a rozpočet
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:
neurčen
Finanční náročnost:
Financování: rozpočet
Odpovědná osoba: Ondřej Hrdlička,
Stav: schváleno
29.Ekologická opatření a smart city
Popis: Snížit emise z lokálního vytápění, snížit prašnost, prověřit možnosti obce z pohledu řešení
„smart city“ . Tato opatření by mohla výrazně zlepšit kvalitu života v obci a v neposlední řadě, se
očekává, že EU bude na takovéto projekty vyčleňovat nemalé prostředky. Může být věcně propojeno
s investicí 39. Vysokorychlostní internet.
Termín:
2019-2022
Finanční náročnost: náklady obce v roce 2019 na smart city : 300 000 Kč
Financování: rozpočet
Odpovědná osoba: HMA

Stav: schváleno
47.Hasičská zbrojnice - projekt
Popis: Udělat projektovou přípravu včetně projednání nového umístění a řešení hasičské zbrojnice
v návaznosti na Vize rozvoje a projekt areálu 23. Asi rekonstrukcí starých kabin.
Termín:
2020 100000,-Kč
Finanční náročnost: náklady obce v roce 2020:
Financování: rozpočet
Odpovědná osoba: Martin Machulka, Ondřej Hrdlička, Petr Malíř
Stav: schváleno
50.Starý hřbitov - oprava
Popis: Oprava památných hrobů, hřbitovní zdi a zeleně – pokusit se o dotaci. Zatím žádná vhodná
dotace nebyla. Bude se jednat o kombinovanou investici církve a obce – správce hřbitova. Nutno ale
předem vyjasnit kompetence.
Termín:
2020
Finanční náročnost: 50000
Financování: dotace a rozpočet
Odpovědná osoba: starosta
Stav: schváleno
53.Kulturní dům – vestibul - realizace
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 a pak se bude realizovat č. 82
Termín:
2020 1 000 000 Kč (náklady budou upřesněny po PD)
Finanční náročnost: náklady obce v roce 2019: nula
Financování: dotace a rozpočet
Odpovědná osoba: Martin Machulka
Stav: schváleno
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. Čekáme, zda
nepomohou nápravná opatření např. balastní vody. Takže zatím odloženo.
Termín:
2020
Finanční náročnost: náklady obce: cca. 400000,-Kč ,2019
Financování: rozpočet
Odpovědná osoba: Martin Hrdlička, Martin Novák a SŽP
Stav: schváleno
75.
Oprava smíšené kanalizace v ulici V Rybářích
Popis: Nátok balastních vod do kanalizace a následné přehlcování ČOV vede k potřebě její větší
kapacity, což by se jednalo o investici v milionech. Toto opatření by mohlo této velké investici
zabránit.
Termín:
2020 do 500 000 Kč
Finanční náročnost:
náklady obce v roce 2019
Financování: rozpočet
Odpovědná osoba: Martin Hrdlička, Martin Novák
Stav: schváleno

D. Návrh
30.Vodovodní systém – revitalizace - projekt
Popis: Ochrana a posílení vodního zdroje včetně obnovy infrastruktury. Řešit ve vazbě na investice č.
10, 61 . Vodojem rekonstrukce, přivaděč Domášov.
Termín: 2020
Finanční náročnost:
300000,-Kč , 2019 nula
Financování: rozpočet
Odpovědná osoba: Martin Novák
Stav: návrh
38. Podzemní kontejnery - realizace
Popis: Podzemní kontejnery v ulici Na Parkáně se budou realizovat pouze v návaznosti na investice č.
16 a 21 a v případě získání dotace. Zatím nepřipraveno.
Termín:
???
Finanční náročnost:
?
Financování: dotace a rozpočet
Odpovědná osoba: Martin Novák
Stav: návrh
81. Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci – projekt – aktualizace
Popis: Jedná se o aktualizaci investice č. 7. V návaznosti na vybudování chodníků v ulici Na Knížecí,
Pod Valy, parkování camperů apod.
Termín: 31.3.2019
Finanční náročnost:
do 50000
Financování: rozpočet
Odpovědná osoba: Ivan Smetana
Stav: návrh
82. Kulturní dům – řešení interiérů – projekt
Popis: 1. část projektu. Jedná se o projektové řešení interiérů s důrazem na řešení foyer, baru, sklepy
se vstupem + vymístění TST do sklepa a knihovna a vybudování klubu pro seniory
2. část projektu hospoda a její zázemí
Termín: 31.1.2019 odvíjí se od dotace
Finanční náročnost:
do 50000
Financování: rozpočet
Odpovědná osoba: MM
Stav: návrh
83. Dobudování splaškové kanalizace u Sokolovny – realizace
Popis: Jedná se výstavbu na základě projektu(investice) č. 28 a 18. Realizace musí probíhat v souběhu
s investicí cyklostezky - chodníku v ulici Župní naproti Sokolovně.
Termín: 2020
Finanční náročnost:
1mil. Kč
Financování: dotace(žádost) a rozpočet
Odpovědná osoba: ???
Stav: návrh

84.Polní cesty – účelové komunikace – projekty - pokračování
Popis: jedná se o polní cesty/účelové komunikace v majetku obce a snahou bylo zajistit, aby tyto
komunikace opravil stát resp. SPÚ. Role obce je iniciační a kontrolní. Mohou se ale vyskytnout
vyvolané investice. Zvážit využití MS Tetín-Jarov.
Termín:
2019-2020
Finanční náročnost: náklady obce v roce 2020: 50 000 Kč
Financování: dotace(žádost) a rozpočet
Odpovědná osoba: Martin Hrdlička
Stav: návrh
85.Sběrný dvůr - realizace
Popis: jedná se realizaci dle projektu č.41
Termín:
2019-2020
Finanční náročnost: náklady obce v roce 2019: nula
Financování: dotace a rozpočet
Odpovědná osoba: Martin Novák
Stav: návrh
86.Tetínské muzeum – obnova expozice
Popis: jedná se vybavení a instalaci výstavních prostor, včetně projektu
Termín:
2019
Finanční náročnost: náklady obce v roce 2019: 250000
Financování: dotace a rozpočet
Odpovědná osoba: Martin Machulka, Martin Hrdlička
Stav: návrh
87.Terasy – projekt
Popis: jedná se o projekt teras pod kostelem sv. Ludmily s cílem vytvoření výhradu či sadu. Realizace
v návaznosti na projekty 16 a 21.
Termín:
2019
Finanční náročnost: náklady obce v roce 2019: 250000
Financování: rozpočet
Odpovědná osoba: Ondřej Hrdlička , Martin Hrdlička
Stav: návrh
88. Osvětlení V Rybářích
Popis: jedná se o projekt a realizaci doplnění osvětlení V Rybářích
Termín:
2020
Finanční náročnost: náklady obce v roce 2020: ?????????
Financování: rozpočet
Odpovědná osoba: Martin Novák
Stav: návrh
89. Rekultivace Modrý lom - rozšíření – projekt

Popis: jedná se o projekt a aktualizaci dřívějšího územního rozhodnutí. Realizovat v návaznosti na
projekty 11 a 41. Z finančních důvodů směrovat k navezení co největšího objemu zeminy. Musí se
zachovat estetická přijatelnost vymodelování území.
Termín:
2019
Finanční náročnost: náklady obce v roce 2019: Financují TST.
Financování: rozpočet
Odpovědná osoba: Michal Hejna
Stav: návrh
90. Domácí čistírny odpadních vod – Koda, Koledník, Rozvodna - projekt
Popis: existuje výhodná výzva na zajištění malých domovních čistíren pro odloučené lokality. Projektu
se musí někdo ujmout, ale zároveň je nutné spolupracovat se zástupci tří odloučených lokalit.
Termín:
2019
Finanční náročnost: náklady obce v roce 2019: ?????????
Financování: dotace a rozpočet
Odpovědná osoba: Jiří Tatíček???, Pecka
Stav: návrh
91. Obratiště – realizace
Popis: realizace v návaznosti projektovou dokumentaci, a v návaznosti na investice
31.Vysokorychlostní internet a 79.Obnova zeleně v obci a také homogenizace silnice III. třídy KSÚS
Termín:
2019
Finanční náročnost: náklady obce v roce 2019: 500.000,- Kč
Financování: dotace a rozpočet
Odpovědná osoba: ?????
Stav: návrh
92. Rybník na návsi – realizace
Popis: realizace v návaznosti projektovou dokumentaci. – návaznost na 16. Architektonickou studii a
navazující projekt 21.
Termín:
2019–2020
Finanční náročnost: 5.300.000,- Kč (v roce 2019 ???)
Financování: dotace a rozpočet
Odpovědná osoba: HON, MM
Stav: návrh
93. Cyklostezka na Tetín – realizace
Popis: realizace v návaznosti projektovou dokumentaci. Velikost investice a etapizace v návaznosti na
typ dotace. Návaznost na projekt 39. Vysokorychlostní internet
Termín:
2019–2020
Finanční náročnost: 4.000.000,- Kč
Financování: dotace a rozpočet
Odpovědná osoba: HON, MM
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: Vratislav Pšenička
Stav: odloženo
26.Pasport zeleně
Popis: provedeme po realizaci investice 79 Obnova zeleně v obci
Termín:
Finanční náročnost:150000
Odpovědná osoba: Hrdlička Martin
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: Zvěřina
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: Michal Hejna, Martin Machulka
Stav: odloženo
55. Kulturní dům – výměna osvětlení a topení – realizace
Popis: Udělat projektovou přípravu č.82 a pak uvidíme
56. Kulturní dům – elektrorozvody – realizace
Popis: Udělat projektovou přípravu č.82 a pak uvidíme
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: odloženo

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

G. Vize a další projekty
Náves mezi rybníkem a farou – realizace – v návaznosti na projekt a architektonickou studii 21.
Využití lomů - u Bílého lomu zvážení odkoupení dobývacího prostoru?
Ubytování – zajistit ubytovací kapacity
Starý vodojem - sklípek nebo žampiony
Parčík před zámkem s kašnou
Koda – úprava potoka pod rybníkem
Stezka sv.Ludmily dobudování - ve spolupráci s dalšími obcemi
Investice SPÚ

