Volební program Obce Mysločovice na roky 2018-2022
Realizace navržených akcí bude závislá na finančních možnostech Obce Mysločovice
a samozřejmě hlavně na možnostech čerpání dotačních titulů k těmto akcím.

Kulturní část:
-

zviditelnění a maximální využití nové obřadní místnosti obce společně se sálem hasičské
zbrojnice pro složky v obci i soukromé a komerční aktivity,
podpora stávajících i nově vzniklých spolků, klubů a organizací v obci, pokusit se
o maximální spolupráci těchto subjektů s obcí,

Stavební část:
Protipovodňová opatření
- ve spolupráci se správcem toku oprava profilu potoka Racková,
- 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.
Životní prostředí
- odstínění průmyslové zóny a vepřína od vesnice výsadbou,
- rozšíření a úprava veřejné zeleně,
- rekultivace pozemku za Saláškem,
- realizace regionálního biokoridoru
Nová výstavba rodinných domů
- vybudování veřejného osvětlení v nové ulici nad školou,
- vybudování místa pro kontejnery na tříděný odpad v nové lokalitě k Machové
ZŠ a MŠ
- rekonstrukce kotelny MŠ,
- rekonstrukce střechy MŠ,
- rekonstrukce venkovních prostor MŠ,
- vybudování enviromentálních prostor pro výuku v ZŠ.
Hřbitov
- rekonstrukce obvodového zdiva,
- obnova zeleně,
- pořízení nového mobiliáře
Obecní úřad
- rekonstrukce krovu a střechy,
Odkanalizování obce
- projekční a přípravné práce, realizace.

Cyklostezky, volný čas
- přípravné práce na napojení na další okolní obce (Míškovice, Machová,
Lechotice, Hostišová),
- výstavba rozhledny u vodárny u Machové.
Sportoviště
- modernizace dětského hřiště u MŠ.
Komunikace
- oprava stávajícího chodníku směr Míškovice,
- rekonstrukce lávky u MŠ,
- rekonstrukce mostu u HZ,
- oprava místních komunikací v návaznosti na odkanalizování obce,
- rekonstrukce schodiště ke kostelu,
- úprava točny u školy a ve středu obce.
Rekonstrukce budovy čp. 96
- přestavba na bytový dům
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