Přehled oprav a investic v obcích v období 2018-2022
Ouč:
. Úprava prostranství kolem kapličky
. Instalace setu dvou laviček a stolu včetně odpadkového koše ke kapličce,
jedna lavička umístěna do prostoru k pomníku. Zaplaceno 36 000 Kč.
. Ošetření a očištění střechy KD, odstranění chmerku a čištění žlábků.
Zaplaceno 14 000 Kč.
. Oprava komunikace z křižovatky od pomníku k vodní nádrži.
Zaplaceno 130 741 Kč.
. Dodání a instalace sloupů VO a LED světel u nemovitosti č.p. 32.
Zaplaceno 70 000 Kč.
. Oprava komunikace od křižovatky k výjezdu na hlavní komunikaci.
Zaplaceno 59 800 Kč.
. Rekonstrukce KD – nová elektroinstalace - 60 000 Kč.
vyrovnání podlah, nivelace - 18 600 Kč, zednické práce, položení
dlažby knihovně, kuchyni a místnosti vedle knihovny – 87 780 Kč,
plovoucí podlahy s položením – 47 140 Kč, kuchyňská linka - 48 000 Kč,
nové dveře s kováním - 29 000 Kč,
přímotopy – 7 940 Kč, osvětlení - 20 000 Kč, seškrábání, tmelení a
malování - 37 200 Kč. Do prostoru garáže byl nově přiveden kabel se
zásuvkou na 380 V. Výroba regálu do KD. Zaplaceno 36 000 Kč.
Celkem zaplaceno 391 660 Kč.
Plnění od pojišťovny 90 000 Kč. Spoluúčast 3 000 Kč.
. Upravil se prostor kolem pomníku, odstranily se přerostlé keře a
poškozené duté stromy.
. Vyklizení chatek za spolupráce SDH, likvidace odpadu na skládku.
Zaplaceno 16 000 Kč.
718 201 Kč.
Připravujeme:
Vyklizení prostoru poslední chatky
Vyklizení budovy školy.
Úprava na odvodňovacích žlabech na cestě z Ouče do Stražiště, k zajištění
bezpečného přejezdu přes odvodňovací žlaby se instalují kovové přejezdy.
Úprava a vybavení v malé kuchyňce ve spodní části KD.
Úprava prostoru před KD.
Výsadba vánočního stromu.
Oprava komunikací.
Osázení prostoru kolem pomníku.
Osázení prostoru kolem kapličky.
Úprava a zkulturnění prostoru na kontejnery.
Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci školy
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Nové čekárna v horní části obce. Zaplaceno 88 000 Kč.
Nová čekárna ve spodní části obce. zaplaceno 66 000 Kč.
Nové podesty pod čekárnami. Zaplaceno 145 000 Kč.
Nová plocha pro kontejnery ze zámkové dlažby za horní čekárnou.
Zaplaceno 61 000 Kč.
Dodaly se nové sloupy VO na Křivolačiny s LED světly, projekt.
Zaplaceno 142 000 Kč.
Opravilo se odvodnění pod pomníkem podél hlavní komunikace, vložení
betonových trubek.
Instalovala se nová vývěska ve spodní části Sovenic.
Zaplaceno 18 000 Kč.
Prořez stromů podél komunikace pod kapličkou.
Vybagrovaly a rozšířily se strouhy pro odvod vody ve spodní části
Sovenic, pokračovalo se až k vyústění do Pěnčínského potoka.
Zaplaceno 130 000 Kč.
Provedlo se odvodnění komunikace u nemovitosti č.p. 58.
Zaplaceno 18 000 Kč.
Provedlo se vyčištění propustku pod hl. komunikací u spodní aut.
Zastávky.
Úprava cesty a terénu na skládce, pokládka panelů. Zaplaceno 58 600 Kč
Oprava komunikace v Sovenicích podél strouhy, nový povrch.
Zaplaceno 262 594 Kč.
Etapově se rekonstruovalo a přidávalo VO v části H. Mohelnice, uložení
části vedení do země, přivedení VO do spodní části Mohelnice.
Zaplaceno 435 000 Kč.
Odstranily se vrata v hasičské zbrojnici na H. Mohelnici a instalovaly se
nové dveře s oknem. Zaplaceno 86 000 Kč.
Výměna světel a sloupů VO ve spodní části Mohelnice u Karclů.
Zaplaceno 59 720 Kč.
V H. Mohelnici se pod kontejnery zhotovila pevná deska z betonových
Dlaždic.
Instalovaly se dvě dopravní zrcadla na hlavní komunikaci v kopci
z Mohelnice n./Jiz. do Horní Mohelnice.
Obrousila a natřela se aut. zastávka v H. Mohelnici, výsadba keřů.
Zaplaceno 8 800 Kč.
1 578 714 Kč.

Přípravujeme:
Obnova NN a VO v Sovenicích, částečné uložení NN do země. Projekt spol.
ČEZ.
Rekonstrukce vodní nádrže na Horní Mohelnici, projekt připraven, žádá se
z dotačního programu životního prostředí na udržení vody v krajině.
Na komunitní skládce je nutné dotáhnout plánované práce, rozhrnutí
hromad hlíny a urovnání povrchu a vyřešení místa pro skládkování zeleně.

Oprava zdi, pilíře na has. zbrojnici v Sovenicích a zpevnění a odvodnění
prostoru před has. zbrojnicí.
Přivedení elektřiny do hasičské zbrojnice.
Výroba a instalace vjezdových vrat do hasičské zbrojnice v Sovenicích.
Výměna kotle na tuhá paliva v hasičské zbrojnici v H. Mohelnici.
Dodání odpadkového koše k aut. zastávce v H. Mohelnici.
Střechu has. zbrojnice v H. Mohelnici opravit proti zatékání.
Obnova sportovních hadic pro SDH Sovenice.

Rostkov:
. Dodán set dvou lavic a stolu. Spolufinancováno z dotačního programu
svazku stř. Pojizeří ve výši 12 000 Kč.
. Výměna lamp VO za LED lampy. Zaplaceno 100 000 Kč.
. Zednické práce, nový nátěr podlahy aut. zastávky,
oprava střechy a latí oken. Zaplaceno 4 500 Kč.
. Vybourání a vybudování nového stání ze zámkové dlažby pod kontejnery
na odpad. Zaplaceno 51 300 Kč.
. Dodal se nový kontejner na papír. Zaplaceno 4 500 Kč.
. Na Buřínsku se vybudoval po prodeji budovy bývalého pohostinství U
Kuklů nový spínací bod pro VO. Zaplaceno 58 000 Kč.
. Oprava komunikace v chatové oblasti na Buřínsku. Zaplaceno 60 400 Kč.
. Mezi obcemi Rostkov a Ouč se vysázela alej ovocných stromků,
financováno z dotačního programu.
. Zakoupilo se osvětlení pro výzdobu ván. stromku. Zaplaceno 2 000 Kč.
292 700 Kč.

Drahotice:
. Oprava komunikace turbomechanismem. Zaplaceno 41 000 Kč.
. Dodání tří ks sloupů a LED lamp VO ke stav. pozemkům
v Červenici. Zaplaceno 39 000 Kč
. Nově se obnovilo a vybagrovalo odvodnění vody před Křivolačinami,
obnovil se průtok v zanesených odvodňovacích trubkách a zprůchodnil se
odtok pod hlavní komunikací. Zaplaceno 12 000 Kč
. Odbagrovaly se nánosy v záchytných nádržích nad Drahoticemi v rámci
protipovodňových opatření. Zaplaceno 12 000 Kč.
. Úpravy na odvodnění z polí a silnice na Sovinkách, zprůchodnění
kanalizačních trubek a vyměnila se betonová trubka pod komunikací.
. Vybagroval se příkop směrem od Sovinek u p. Šorejse ke křižovatce.
Zaplaceno 12 000 Kč.
. Bagrovala se strouha v Drahoticích naproti Koťátkovým.
Zaplaceno 25 834 Kč.
. Zprůchodnila se cesta pro pěší v prostoru bývalého lomu, došlo k
rozšíření cesty a vykácení náletů. Zaplaceno 47 000 Kč.
. V prostoru u skulptury Medvěda bylo instalováno venkovní sezení
s dvěmi lavicemi a stolem. Zaplaceno 24 500 Kč.
. Připoložilo se nové vedení pro VO a postavilo se nové VO od aut.
zastávky v Drahoticích směrem na Červenici. Zaplaceno 301 000 Kč.
. Práce s bagrem u brodu na Buřínsku. Zaplaceno 12 700 Kč.
. U kapličky byla odstraněna přerostlá vrba, zakrývající kapličku.
. Na příkop vedle sezení u skulptury medvěda se vysázela nová alej
ovocných stromků.
. Na Buřínsku byla vyměněna lampa VO za LED světlo.
Zaplaceno 4 000 Kč.
531 000 Kč.
Připravujeme:
Rekonstrukci rozpadlé vodoteče ve směru od lomu do obce.
V roce 2024 by v obci Drahotice měla proběhnout dle informací a
předběžných plánů společnosti ČEZ, rekonstrukce NN a uložení vedení do
země.
Obměna sloupů a lamp VO za LED.

Chocnějovice:
. Opláštění pergoly u has. zbrojnice. Zaplaceno 30 700 Kč.
. odkoupila se část pozemku cca 14 m2 chodníku, který byl v soukromém
vlastnictví. Zaplaceno 5 000 Kč.
. Oprava komunikace turbomechanismem mezi p. Klímou a p.
Bergmanem, dále u bývalé prodejny, před aut. zastávkou a u vjezdu
k byt. domu. Zaplaceno 35 000 Kč.
. Výroba a dodání křídlových vrat na hřiště. Zaplaceno 27 830 Kč.
. Výroba a dodání posuvných vrat na hřiště. Zaplaceno 55 370 Kč.
. Výsadba 45 nových stromků v místě podél komunikace směrem ke
Křížku z dotačního programu se spoluúčastí. Zaplaceno 9 500 Kč.
. V prostoru u Křížku bylo instalováno venkovní sezení (dvě lavice a stůl) a
další lavice byla instalována níže pod křížkem směrem na H. Mohelnici u
posedu. Zaplaceno 32 500 K.č
. Výroba a montáž kuchyně na OÚ. Zaplaceno 42 000 Kč.
. Instalovala se nová vývěska v Chocnějovicích v části chatařské oblasti u
tábora s oplechováním a krytinou. Zaplaceno 19 000 Kč.
. Nově byla instalovaná vývěska s popisem historie obce a kostela v místě
před kostelem.
. Zprůchodnila se cesta pro pěší u křížku, kde lze projít z Chocnějovic do
H. Mohelnice. Zaplaceno 27 000 Kč.
. Obrousila se a natřela se obvodová prkna na multifunkčním hřišti.
Zaplaceno 18 000 Kč.
. Instalovalo se dopravní zrcadlo u komunikace v zatáčce pod
Chocnějovicemi.
. Provedla se výměna oken na sále a oprava odvodňovacího kanálu na
střeše KD. Celková cena opravy 380 960 Kč. Z dotačního programu jsme
zpět obdržely 317 467 Kč.
. Provedlo se kompletní oplocení pozemku sport. areálu v Chocnějovicích.
Cena 324 712 Kč. Požádalo se dotační příspěvek a zpět bychom nejbližší
době měly obdržet 259 770 Kč.
. Nové topení v hasičské zbrojnici. Zaplaceno 108 000 Kč.
. Zakoupil se nový sekací traktor Starjet 4x4. Zaplaceno 267 000 Kč.
. Vybudovalo se kadeřnické studio v části budovy bývalé prodejny, stav.
práce, topení, elektrika. Zaplaceno 110 000 Kč.
. Výměna světel v budově KD, návrh, světla, materiál, práce, nová skříň a
přivedení 380 V k podiu. Zaplaceno 92 000 Kč.
. Odvodnění a oprava komunikace u Stuchlíků, dodání asfaltu.
Zaplaceno 20 170 Kč.
. Vybudovalo se nové stání pro kontejnery s oplocením.
Zaplaceno 120 000 Kč.
. Zakoupil se a umístil kámen jako vzpomín. místo na rodáka akademika
p. J. Filipa s pamětní deskou. Zaplaceno 16 500 Kč.
. Proběhla výmalba kanceláře účetní a kuchyňky na OÚ, zednické práce
v kuchyňce a položení dlažby. Zaplaceno 16 000 Kč.
. Heraldika, vytvoření znaku a vlajky obce, pečetě. Zaplaceno 115 000 Kč.
1 744 742 Kč.

Připravujeme:
Rekonstrukce odvodu vody podél hasičské zbrojnice.
Oprava pergoly a sezení u restaurace
Oprava komunikace a prostor kolem OÚ, vybudování parkování pro vozy.
Výměna starého kotle na tuhá paliva v restauraci, nesplňuje Euro.
Rekonstrukce chodníků: projekt je připravený. Nesplňujeme podmínky pro
podání žádosti o dotace na rekonstrukci z důvodu šířky, které
neodpovídají bezpečnosti a dostatečné šířky chodníku pro vozíčkáře ve své
celé délce. Celková cena rekonstrukce chodníků v Chocnějovicích byla
před skokovým navýšením cen ve stavebnictví 4 400 000 Kč.

Uvedený výčet nezapočítává další náklady v obcích jako jsou např náklady
na lesy, sekání obecních pozemků, odpady, revize, SDH, JPO3, STK,
palivo, platby za provedení práce dohodou, revize, ČOV, elektřina, voda
atd.
Stand František
starosta obce Chocnějovice

