Volební program na roky 2010-2014
schválen na zasedání zastupitelstva 10. 1. 2011,
upraven na jednání zastupitelstva obce 10. 10. 2011, 3. 12. 2012, 4. 11. 2013 a 10. 2. 2014
roky 2010 - 2011
-

projednání a schválení návrhu územního plánu
dořešení napojení hasičské zbrojnice na jímku
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
tvorba studie a projektu odkanalizování obce – zrušeno v roce 2011

roky 2012 – 2014
-

-

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 (výstavba rok 2015)
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, sekačka …)
zbudování parkoviště v horní části u hřbitova
řešení problému sběrného místa II. etapa – zrušeno v roce 2012
v rámci podpory cestovního ruchu zbudování okruhu spojujícího zajímavosti a pamětihodnosti v obci a jejím
okolí – zrušeno v roce 2013
oprava veřejného osvětlení etapa III. – zrušeno v roce 2012
příprava a možná výstavba víceúčelového sportoviště (výstavba rok 2015)
rekonstrukce šaten ZŠ – řešeno v roce 2011
řešit odkanalizování obce – zrušeno v roce 2011
řešení problému sběrného místa III. etapa – zrušeno v roce 2012
II. etapa bezbariérová trasa – bezbariérové chodníky
zateplení domu služeb – doplněno v roce 2012
odstínění průmyslové zóny u kravína, výsadba zeleně – zrušeno v roce 2013
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
oprava oplocení na hřbitově
III. etapa bezbariérová trasa (2014, pozn. IV. etapa rok 2015)
rekonstrukce kuchyně ZŠ
rekonstrukce kotelny základní školy – výměna kotlů (odsunuto na rok 2015)
oprava cesty ke hřbitovu (záleží na investičních možnostech Veolie, snad v roce 2015)
rekultivace pozemku za Saláškem a jeho následné zalesnění (odsunuto na rok 2016)

