Místní program obnovy vesnice Mysločovice
na roky 2014-2019
Realizace navržených akcí bude závislá na finančních možnostech Obce Mysločovice
a samozřejmě hlavně na možnostech čerpání dotačních titulů k těmto akcím.

Rok 2014
−
−

rozšíření a úprava veřejné zeleně
spolupráce na realizaci KPÚ na katastru obce

Rok 2015
−
−
−
−
−
−
−
−

vypracování územní studie k lokalitě za školou
rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení na hřbitově
příprava projekčních prací na odkanalizování obce
podpora složky TJ Sokol Mysločovice při případné rekonstrukci hřiště na Sokolské
zahradě
oprava komunikace mezi č. p. 104 a domem služeb
oprava stávajícího chodníku směr Míškovice
rekonstrukce lávky přes potok Racková
rozšíření a úprava veřejné zeleně

Rok 2016
−
−
−
−
−
−
−

bezbariérový přístup OÚ - přesun kanceláří do přízemí
rekonstrukce knihovny v budově OÚ
rozšíření a úprava veřejné zeleně
modernizace dětského hřiště u MŠ
rekonstrukce kotelny ZŠ
bezbariérová trasa úsek č. 5 (prostory autobusové točny, místo pro přecházení)
v návaznosti na KPÚ znovuobnovení zaniklých polních cest, mezí a remízků jako
protierozní opatření, ale také pro rekreační účely
− výstavba suchých poldrů a technických zařízení navržených v rámci KPÚ
− rekonstrukce sociálního zařízení pro tělocvičnu v ZŠ

Rok 2017
−
−
−
−
−
−

ve spolupráci se správcem toku oprava profilu potoka Racková
rozšíření kapacity ZŠ
rekonstrukce kuchyně ZŠ
rozšíření a úprava veřejné zeleně
obnova zeleně na hřbitově
monitoring mostů v obci

Rok 2018
−
−
−
−
−
−
−
−
−

rekonstrukce obřadní místnosti v budově OÚ vč. výměny oken
výstavba suchého poldru a technických zařízení navržených v rámci KPÚ
vybudování veřejného osvětlení v nové ulici ke hřišti
odstínění průmyslové zóny a vepřína od vesnice výsadbou
realizace víceúčelového hřiště nad ZŠ
vybudování veřejného osvětlení v nové ulici nad školou
dokončení obnova zeleně na hřbitově
rekonstrukce kotelny - výměna kotle v budově MŠ vč. zateplení střechy MŠ
přestavba čp. 96 – sociální bydlení

Rok 2019
−
−
−
−
−
−

rekonstrukce krovu a střechy na budově OÚ vč. zateplení
podpora složky TJ Sokol Mysločovice při rekonstrukci Spartakiádního stadionku
rekonstrukce cesty ke hřbitovu v návaznosti na opravu vodovodního řádu a kanalizace
bezbariérová trasa úsek č. 4 (od obchodu po chodník v parku pod kostelem)
rekonstrukce obvodového zdiva na hřbitově
přestavba čp. 96 – sociální bydlení

Uvedený dokument schválen Zastupitelstvem obce Mysločovice: 12. ledna 2015,
bod 6. usnesení č. IV/2015.
Aktualizace dokumentu: 2. listopadu 2015, bod 13. usnesení č. XV/2015,
12. prosince 2016, bod 3. usnesení č. XXX/2016,
27. listopadu 2017, bod 11. usnesení č. XLIV/2017.

