1/2

Místní program obnovy vesnice obce Hurtova Lhota
1.Úvod – příprava a realizace programu
Obec Hurtova Lhota se přihlásila k Programu obnovy vesnice už v roce 1999.
S pomocí POV zrealizovala obec nejednu akci a je snaha získat finanční
podporu na další připravované projekty. V součastné době je dokončován
nový územní plán obce.

2.Seznam plánovaných akcí a odhad nákladů na tyto projekty:
a) Výměna azbestového vodovodního potrubí v úseku zdroj –
vodárna

2 000 000, Kč

b) Zpevnění a opravy místních komunikací

1 000 000, Kč

c) Oprava a rozšíření budovy obecního úřadu

5 000 000, Kč

d) Čistírna odpadních vod + úprava kanalizace 10 000 000, Kč
e) Nový zdroj pitné vody + úpravna vody

3 000 000, Kč

f) Výkup pozemků, inž. sítě,komunikace
k novým stavebním parcelám
g) Obnova zeleně v obci a obecních lesů
h) Fotbalové hřiště, víceúčelové sportoviště

3 000 000, Kč
300 000, Kč
3 000 000, Kč

ch) Opravy obecních budov

500 000, Kč

i) Dětské hřiště

500 000, Kč

3.Navrhované pořadí akcí:
1 - Výměna azbestového vodovodního potrubí v úseku
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zdroj-vodárna
2 – Zpevnění a kon. úprava místní komunikace mezi
čp.14 – čp.72
3- Oprava a rozšíření budovy obecního úřadu
4- Čistírna odpadních vod + úprava kanalizace
5- Nový zdroj pitné vody + úpravna vody
6- Výkup pozemků, inž. sítě,komunikace k novým stavebním
parcelám
7- Obnova zeleně v obci a obecních lesů
8- Fotbalové hřiště, víceúčelové sportoviště
9- Opravy obecních budov
10- Dětské hřiště
Navržené pořadí jednotlivých akcí je náhodné a bude aktualizováno
v závislosti na finanční situaci obce a dotačních možnostech.
4. Schválení programu.
Tento místní program obnovy vesnice obce Hurtova Lhota byl
projednán a schválen na zasedání obecního zastupitelstva
dne 7.10.2009.

V Hurtově Lhotě dne 7.10.2009

starosta…………………………………………

místostarosta………………………………………..
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