Plánované investiční akce na r. 2015 a další období
Parkovací a odstavná místa "Na Obci" /plánováno na léto 2016/
Dokončena 1. etapa – vybudována parkovací a odstavná místa po levé straně komunikace ve směru
od školky. Požádáno o povolení částečného užívání stavby. Dokončení akce (vjezdy po pravé
straně komunikace) je plánováno v příštím roce.
Dětské hřiště u mateřské školky / plánováno na léto 2015/
Další žádost obce o dotaci nebyla schválena. Obecní zastupitelstvo proto v květnu uvolnilo z
rozpočtu obce částku ve výši 60.000,-Kč na pořízení cca 3 herních prvků dle výběru vedení MŠ.
Sportovní kabiny na fotbalovém hřišti /plánováno na r. 2015/
Požádáno o dotaci pro TJ Sokol Močovice. Výsledek bude znám nejdříve koncem července
letošního roku.
Zateplení budovy čp. 26 (obecní úřad) /plánováno na r. 2015/
Nyní vzniká stavební dokumentace. Obec požádá v říjnu o dotaci.
Stezka pro chodce v obecních lesích / plánováno na podzim r. 2015/
Obec opět požádá o finanční dotaci (přidělovalo se 100%) na vybudování lesní stezky podél obou
břehů Klejnarky s lávkou přes tok u "Krchlebské Cihelny". Vhodný dotační titul zatím nebyl
vypsán.
Hřbitov /plánováno na podzim 2016/
Stavební projekt na celkovou náročnou opravu hřbitova je schválen. Obec požádá o dotaci, jejíž
vypsání se předpokládá v říjnu tohoto roku.
Močovice-zvýšení bezpečnosti na silnici II/337 /plánováno na podzim 2016/
Vzhledem k tomu, že bude vybudován nový silniční most na silnici II/337, na němž bude také
zhotoven normě odpovídající chodník, zajistí obec navazující úpravu stávajícího projektu, řešícího
chodníky podél silnice od "fabriky" až k vyústění budoucí komunikace z lokality "Cihelna"/nad
Patákovým/ a nástupiště autobusové dopravy. V roce 2016 pak obec požádá o vhodnou dotaci.
Nebude-li obci uvažovaná dotace v následujících létech přidělena, chodníky budovány nebudou,
nástupiště autobusové dopravy ale ano.
Močovice-revitalizace obecní zeleně /plánováno na podzim 2015/
Obec podá žádost o dotaci na obnovu, doplnění a výsadbu vhodné zeleně jak v původní, tak v nové
zástavbě. Vypsání dotačních titulů se předpokládá ve 3. čtvrtletí letošního roku.
Protierozní opatření /plánováno na zimu 2016/
Obec žádá o stavební povolení na vybudování protierozního příkopu nad lokalitou "Cihelna".
Příkop zabrání případnému ohrožení nově vytvořených stavebních pozemků přívalovým deštěm.
Akce bude hrazena z rozpočtu obce.
Močovice-rekonstrukce veřejného osvětlení III. etapa /plánováno na léto 2016/
Obec podá žádost o dotaci na dokončení rekonstrukce zbývajících částí veřejného osvětlení
a na doplnění světelných bodů v místech, kde evidentně chybí. Stavební dokumentace je nyní
dokončována.

Močovice-lokalita "Cihelna"-komunikace + inženýrské sítě /plánováno na 2016/
Obec má stavební povolení na vybudování silnice, chodníků, dešťové kanalizace, tlakové kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení v místě budoucí bytové zástavby. Bude žádat o vhodnou dotaci.
Obecní garáž (dvougaráž) /plánováno na r. 2017/
Nyní probíhá výběr vhodného typu a umístění stavby. Obec bude žádat o dotaci. Nebude-li dotace
přidělena, akce nebude realizována.
Cihelňák – hřiště na malou kopanou /plánováno na podzim 2017/
Současné kabiny budou muset ustoupit plánované příjezdové komunikaci do lokality "Cihelna".
Jejich přemístění na opačnou stranu hřiště ale nespočívá v pouhém přesunutí. Na "Cihelňáku" tak
bude vystavěn moderní sportovní areál s patřičným zázemím. Obec požádá o dotaci.
Protipovodňová opatření /plánováno na podzim 2018/
V rámci Komplexních pozemkových úprav nyní začínají práce na projektu suchého poldru, řešícího
protipovodňová opatření na toku Klejnarka. Finanční prostředky zajistí pozemkový úřad.
Most ev. č. 337-007 na silnici II/337 /r. 2016/
KSÚS Středočeského kraje vybuduje nový silniční most přes Klejnarku, splňující požadavky na
silniční provoz a pro obec velice důležité požadavky protipovodňové. Jeho součástí bude normě
vyhovující chodník pro pěší. Byly zahájeny práce na stavební dokumentaci.
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