
Příloha č. 2

Plán investičních akcí na r. 2017 a další období

Parkovací a odstavná místa "Na Obci"  
K dokončení této stavby je ještě třeba realizovat sjezdy z tělesa vozovky k nemovitostem na levém 
břehu Klejnarky a přístup  k lávce přes vodní tok. Akce je ale v r. 2017 pozastavena, neboť je plně 
hrazena z obecního rozpočtu a potřebných 600 tis. Kč bude podstatně výhodněji využito na 
dotované akce s povinnou finanční spoluúčastí obce.  

Sportovní kabiny na fotbalovém hřišti    
Sportovní kabiny byly v r. 2016 bezúplatně převedeny do majetku obce. Obec podala žádost na 
2 dotační tituly, vypsané MŠMT. Výsledek bude znám koncem I. čtvrtletí tohoto roku.

Zateplení budovy čp. 26 (obecní úřad)  
Vzhledem k tomu, že finanční dotace na zateplení veřejných budov je v roce 2017  přidělována jen 
v maximální výši  40%  uznatelných nákladů, nebude se obec v současné době o ni ucházet. 

Stezky  pro chodce   
Finanční dotace na vybudování lesní stezky podél obou břehů Klejnarky s lávkou přes tok  u 
"Krchlebské Cihelny" nebyla v r. 2016 obci přidělena. Projekt bude rozšířen o další stezky a obec 
v r. 2017 opět požádá o dotaci.

Hřbitov  
Stavební projekt na celkovou náročnou opravu hřbitova  je schválen. Vhodný dotační titul na tuto 
akci v hodnotě  cca 3,5 mil. Kč nebyl doposud vypsán. Obec proto požádá o dotaci, kterou vypsalo 
Ministerstvo zemědělství v max. výši 700 tis. Kč  a využije ji k opravě zborcené severní zdi 
hřbitova.

Močovice-zvýšení bezpečnosti na silnici II/337 
Vzhledem k tomu, že bude vybudován nový silniční most na silnici II/337, na němž bude také 
zhotoven normě odpovídající chodník, zajistí obec přepracování stávajícího projektu, řešícího 
chodníky podél silnice od "fabriky" až  k vyústění komunikace z lokality "Cihelna"/nad 
Patákovým/ a nástupiště autobusové dopravy /v místě současné čekárny/. Práce na úpravě projektu 
budou zahájeny po schválení stavebního povolení na silniční most stavebním úřadem. Následovat 
budou žádosti o stavební povolení a o vhodnou finanční dotaci. Nebude-li obci uvažovaná dotace  v 
následujících létech přidělena, bude z obecního rozpočtu realizována alespoň část chodníku /od 
Patákových ke křižovatce na Třebešice/ a zmíněné autobusové nástupiště.   

Protierozní opatření    
Úhrada realizace protierozního příkopu nad lokalitou "Cihelna" byla plánovaná z obecního 
rozpočtu. Vzhledem k tomu, že byl vypsán vhodný dotační titul, obec podala v 11/2016 žádost 
o finanční dotaci.

Močovice-rekonstrukce veřejného osvětlení III. etapa  
Žádost o finanční dotaci na dokončení rekonstrukce zbývajících částí veřejného osvětlení
a na doplnění světelných bodů v místech, kde evidentně chybí, bude obcí podána v 2/2017. 



Obecní dvougaráž pro hasiče
Obec čeká na zveřejnění vhodné finanční dotace a pak podá žádost. Nebude-li dotace přidělena, 
akce nebude realizována.
 
Cihelňák – hřiště na malou kopanou  
V rámci stavby komunikace v lokalitě "Cihelna" byla provedena úprava terénu a rozměrů hřiště.  
V 4/2017 bude jeho plocha oseta travním semenem. 

Mateřská škola – zvýšení kapacity
Probíhají projekční práce, jejichž cílem je zvýšení kapacity místní mateřské školy. Obec požádá o 
finanční dotaci na vnitřní úpravu budovy v rámci dotačního titulu, zveřejněném v r. 2017.

Protipovodňová opatření 
V 1. čtvrtletí r. 2017 bude v rámci Komplexních pozemkových úprav schválen Plán společných 
zařízení. Současně probíhají práce na projektu suchého poldru, řešícího protipovodňová opatření na 
toku Klejnarka. Hráz suchého poldru bude vybudována u "Krchlebské Cihelny". V případech 
vzedmutí toku tak obec bude chráněna před povodní. Finanční prostředky zajistí pozemkový úřad.

Most ev. č. 337-007 na silnici II/337 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje je investorem nového silničního mostu přes 
Klejnarku, splňujícího požadavky na silniční provoz a pro obec velice důležité požadavky 
protipovodňové. Jeho součástí bude normě vyhovující chodník pro pěší a autobusové nástupiště 
/před statkem p. Chadimy/. V současné době probíhá řízení o stavebním povolení. 

Místní kaple
Obec podala žádost o dotaci na nezbytná stavební opatření, řešící vlhkost objektu. Výsledek bude 
znám koncem 2/2017.

Sokolovna
Obec podá žádost o přidělení dotace na výměnu podlahy a dřevěného obložení v sále Sokolovny.

Lesní cesta
Vzhledem k tomu, že žádost obce o dotaci na lesní cestu nebyla v r. 2016 kladně vyřízena, bude 
v r. 2017 o dotaci opět požádáno. 
                                                                                                                         


