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lnvestíčníplán pro rok 2Ot6
1.

Kanalizačnípřípojky k RD

-

Po dokončení3přípojek v roce 2015 bude obec pokračovat v dalšíchpřípojkách
k RD.

-

Celková cena díla: 748.452,- bez DPH.

-

Plánovaný termín započetíprojektu: duben 2016

-

Výběrové řízeníproběhlo dle zákona v roce 2015

-

Finance: obec z rozpočtu

2. Oprava chodníků- Úšava

3.

-

Obec si bude opravovat chodníky svépomocí

-

Finance: Obec z rozpočtu

Revitalizace rybníka v Novém Sedlišti

-

Při revitalizaci dojde k vybagrování nánosů a odstranění náletových dřevin, bude

spravena hráz rybníka a před vtokem vybudovány dvě tůňky. Dojde i ke zpevnění
odtokové části u výpusti, tato část bude kamenná a bude sloužit ijako náhradní
příjezd do části obce.

-

Rozpočet : 1.600.000,- Kč

-

Termín započetí: závisí na přidělenídotace

-

VŘ: dle přidělenídotace

-

Finance: SrŽP

+

obec

4. Výměna sloupů veřejného osvětlení

-

V obci Staré Sedliště bude probíhat výměna sloupů a kabelů VO, etapa od Růžku
( 12 sloupů)

-

Rozpočet:800.000,-Kč

-

Zahájení: květen 201,6

-

Termín VŘ : jaro 2016

-

Financuje: obec z rozpočtu

5.

Výměna oken a zateptení budovy ZŠa MŠ- 1. Etapa

-

V první etapě budou vyměněna okna a bude provedeno zatepleníjižníčásti

budovy

6.

-

Rozpočet: 1.500.000,- Kč

-

Termín zahájení: konec června 2016

-

VŘ: jaro 2Ot6

-

Financuje obec z rozpočtu

Oprava chodníkůve Starém Sedlišti

-

Obec naváže na již opravené chodníky a bude dále pokračovat v opravě směrem
k želez. přejezdu na Tisovou

7.

-

Rozpočet: 700.000,- Kč

-

Finance: obec z rozpočtu

Výměna oken obecního úřadu

-

Proběhne výměna starých oken a vstupních dveříOÚ

-

Rozpočet: 520.000,- Kč

-

Termín zahájení: červen 2016

-

VŘ: jaro 2016

-

Finance: PSOV PK

+

obec z rozpočtu
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