
 ROZPOČTOVÉ PRIORITY 2017 – 2018 (varianta 10/16)   celkem obec dotace

Strážovice –        zpevněná plocha před hasičárnou 4x4 m 8
oplocení kapličky 60
fasáda + zateplení části hasičárny 80
rekonstrukce rybníčka + přítok *) 1 627 320 1280 (80%)
výměna krytiny škola  *) 400
PD kanalizace + čov 215

Týřovice - oprava místních komunikací *) X
zpevněná plocha pod kontejnery 10
vodní nádrž 903 217 687 (80%)

Velešice - oprava místních komunikací *) 875 438 437 (50%)
oprava oplocení pomníku padlých 15
zvětšení klubovny (příčka, vymalovat) 15
posílení vodovodu z vrtu S3 *) X

Pačejov - zpevněná plocha u školy (zatrav. tvárnice) 120
parkové úpravy u pomníku padlých 5
oprava vnější části zdi farské zahrady 80
zpevněná plocha pod kontejnery 15
omítnout štít hasičárny 20
ZŠ výměna kotlů, topení *) X
rekonstrukce školního hřiště *) X
úprava hřbitova II. etapa *) X
opravy místních komunikací ve všech obcích 150
ořezání lip na točně + Týřovice 10
trvalá chlorace a ATS *) 260 *
PD kanalizace + ČOV 327



Pačejov nádraží – výměna oken v KD *) 516 *
volnočasová plocha u KD 599 309 290
rekonstrukce WC hospoda 80
rekonstrukce klubu v KD 150
PD kanalizace + ČOV 290
zpevněné plochy pod kontejnery (zdr. středisko, bytovky) 15
mateřská škola – tepelné čerpadlo (kotle) *) 1 523 914 609
zauhlování kotke OÚ (bude součást PD zateplení) ---
sport. areál - kabiny TJ – výměna dveří a oken , tenis.zeď 55
víceúčelový traktor *) X
sportovní hala *) X
PD zateplení objektů (b.j. č.p. 170, OÚ+DPS) 201
posílení vodovodu dle PD, 2 229 *
trvalá chlorace a ATS, 160 *
zateplení objektu *) X
výměna stoupaček OÚ , DPS (havarijní stav) 50
fasáda zdravotní středisko (nátěr) 90
obnova dopravního značení v obcích 80

oslavy 790 let obce, sraz rodáků a 110 let SDH 320

investice – pořízení nemovitostí
sklad ČD  (proti prodejně) dle zdrojů
objekt č.p. 62 dle zdrojů
pozemky SŽDC  (od nádraží k mostu) dle zdrojů

*) za použití dotace
Pozn. ceny jsou vč. DPH

Schváleno radou obce dne. 23. září 2016 Zpracoval: Ing. Jan Vavřička, 09/2016


