Místní program obnovy vesnice
Obce Mysločovice na období 2010 – 2014
Rok 2010
-

projednání návrhu územního plánu

-

dořešení napojení hasičské zbrojnice na jímku

Rok 2011
-

projednání a schválení návrhu územního plánu

-

dokončení úprav prostoru za obchodem

-

dokončení projekčních prací a výstavba cyklostezky pod hřbitovem

-

oprava veřejného osvětlení etapa I.

-

dokončení projekčních prací na projektu přecházení přes komunikaci u školy

-

úprava dvora hasičské zbrojnice

-

řešení problému sběrného místa I. etapa

-

průběžná údržba obce a zeleně v obci

Rok 2012
-

realizace nového územního plánu

-

dokončení úprav prostoru za obchodem – výsadba zeleně

-

začátek prací na komplexních pozemkových úpravách v katastru obce Mysločovice

-

pokračování přípravných prací na výstavbě suchých poldrů a jejich možná výstavba

-

realizace projektu přecházení přes komunikaci u školy – I. etapa bezbariérová trasa

-

průběžná údržba obce a zeleně v obci

- oprava zídky a oplocení u hřbitova, vybudování levostranného chodníku
-

rozšíření zeleně v obci, nákup zahradní techniky pro údržbu obce (malotraktor)

Rok 2013
-

zbudování parkoviště v horní části u hřbitova

-

nákup zahradní techniky pro údržbu obce (sekačka …)

-

příprava výstavby víceúčelového sportoviště

-

II. etapa bezbariérová trasa – bezbariérové chodníky

-

zateplení domu služeb

Rok 2014
-

vybudování výstražných protipovodňových zařízení včetně bezdrátového rozhlasu

-

rekonstrukce sociálního zařízení v budově hasičské zbrojnice

-

oprava dětského hřiště u MŠ

-

oprava veřejného osvětlení etapa II.

-

rekonstrukce budovy obecního úřadu - výměna oken, rekonstrukce elektrických rozvodů
a výmalba v knihovně

-

rekonstrukce budovy obecního úřadu – střecha, vnitřní prostory

-

rekonstrukce kuchyně ZŠ

-

rozšíření zeleně v obci

-

III. etapa bezbariérová trasa – výtah hasičská zbrojnice

-

oprava oplocení na hřbitově

Do dalších let byla odsunuta
-

realizace výstavby suchých poldrů

-

možná výstavba víceúčelového sportoviště

-

rekonstrukce kotelny základní školy – výměna kotlů

-

rekultivace pozemku za Saláškem a jeho následné zalesnění

Realizace těchto akcí bude samozřejmě závislá na finančních možnostech Obce Mysločovice
a hlavně na možnostech čerpání dotačních titulů k těmto akcím.
Schváleno zastupitelstvem Obce Mysločovice: 7. února 2011, bod 9. usnesení č. V/2011.
Upraveno na jednání zastupitelstva obce:
dne 10. října 2011, bod 3. usnesení č. XV/2011,
dne 3. prosince 2012, bod 9. usnesení č. XXXI/2012,
dne 4. listopadu 2013, bod 12. usnesení č. XLII/2013,
dne 10. 2 2014, bod 1. usnesení č. XLVI/2014.

