OBEC DOBRÉ
Dobré 150, 517 93
IČ: 00274861

PROGRAM ZASTUPITELSTVA OBCE DOBRÉ NA ROK 2020
1) Dokončení výstavby bytového domu - 5 BJ (spoluúčast obce 1,9 mil. Kč)
2) Odkup bývalého zemědělského areálu D.K.E. Dobré s.r.o. (spoluúčast obce 2,1 mil. Kč)
3) Pořízení dopravního automobilu pro JPO (1,4 mil. Kč)
4) Zpracování projektové dokumentace pro přístavbu ZŠ (730 tis. Kč)
5) Řešení nedostatečného odsávání ve vývařovně v Mateřské škole (750 tis. Kč)
6) Zpracování lesního hospodářského plánu (250 tis. Kč)
7) Vybudování plotu u dětského hřiště a v parku u hospody (150 tis. Kč)
8) Vybudování průzkumných hydrogeologických vrtů v lokalitách Dobré a Kamenice (600 tis. Kč)
9) Oprava hodin a osvětlení na kostele (100 tis. Kč)
10) Údržba a opravy obecních budov a prostranství (2,8 mil. Kč)
 Mateřská škola – oprava zatékání okolo dešťového svodu uvnitř budovy
 Bytový dům č.p. 141 – úprava šachty kanalizace před ČOV pro zlepšení funkčnosti, označení parkovacích míst
před vchody vč. vyhrazení místa pro vykládku, nakládku a imobilní osoby, řešení provozovatele ČOV
(společná pro č.p. 141, 143 a areál PZP)
 Obecní dům č.p. 143 – servis, běžná údržba a opravy systému VZT, řešení úspornějšího osvětlení hlavního
sálu, šatny a schodiště, stříška nad vedlejší vchod, revize požárních klapek a hasicích systémů, revize provozní
dokumentace BOZP, revize hasicích přístrojů a další povinné roční kontroly, přidání tepelné izolace u
únikových dveří z herny ST, výměna potrhaných čalounění v šatně, instalace nádob na třídění odpadu, oprava
lemování podlahy a jeviště v hlavním sále, opravy elektro
 Obecní úřad č.p. 150 – nové venkovní schody do kotelny, oprava propadlého chodníku ke kotelně
 Nová budova s 5 BJ – oprava povrchu asfaltové plochy před vchodem a parkovacími stáními, zajištění PENB a
provozní dokumentace budovy – bezpečnostní řešení, požární zabezpečení, atd.
 Hospoda č.p. 52 – zajištění provozní dokumentace budovy – bezpečnostní řešení, požární zabezpečení,
hygienické požadavky atd., prověření funkčnosti čištění odpadních vod a případná náprava, případné drobné
stavební úpravy objektu, pasport stávajícího stavu budovy, oprava zatékání okolo komína nad roubenou částí
 Bývalá pošta č.p. 9 – změna projektové dokumentace, případný výběr dodavatele stavby
 Sportovní areál – skříň na sportovní vybavení na víceúčelovém hřišti, výměna vodovodních rozvodů v celé
budově
 Vodojem a jímací nádrž v Dobrém – oprava česla, betonových stěn a dna jímací nádrže, oprava zastřešení
 Vodojem v Hlinném – výměna poškozeného oplocení
 U lípy svobody v Kamenici – připravit projektovou dokumentaci na kompletní rekonstrukci budovy
 Bývalý zemědělský areál - stavební úpravy pro přestěhování zázemí obecních zaměstnanců a pracovníků
firmy LESY Dobré s.r.o.
 Autobusová zastávka na Žákovci - nátěr plechové střechy, vyčištění a oprava žlabů a svodů
 Propustek na výjezdu k Rovnému - projekt na stavbu nového propustku a komunikace (ochrana proti vodě
hlavně pro RD)
 Obecní komunikace - oprava obecních komunikací (podle důležitosti)
 Obecní kanalizace – oprava obecní kanalizace (podle důležitosti)
 ČOV ve vlastnictví a správě obce – oddělení pozemku s ČOV u č.p. 151 od soukromého a vytvoření přístupu
od komunikace
 Rezerva – rezerva na havárie a nutné opravy staveb, nemovitostí a dalšího majetku
11) Odkup nabízených lesních pozemků (cena dle dohody s vlastníkem)

Schváleno zastupitelstvem obce dne 27.2. 2020 usnesením č. ZO 13-05/2020.
www.poverenkyne.cz

