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Razítko a podpis

Program obnovy vesnice Kosořice – dodatek č. 2

1. Úvod
Dodatek Programu obnovy vesnice Kosořice je vydán z důvodů aktualizace jednotlivých akcí.
2. Program
Nadále trvá priorita ve vybudování technické infrastruktury obce.
K dalším cílům patří:
- zlepšení životního prostředí obce a s ní související regenerace okolní přírody a odstranění
zdrojů znečištění
- vrátit obci její dřívější charakter a ráz při zachování dosažených parametrů životní úrovně
- zvýšit úroveň služeb ve prospěch místním občanům
3. Přehled konkrétních akcí
Infrastruktura
• Výstavba kanalizace a ČOV v obci
• Oprava místních komunikací
• Doplnění průtahů státních silnic o patřičně dimenzované chodníky
• Zkabelizování rozvodů elektrické energie
• Zkabelizování veřejného osvětlení
Zachování, obnova a údržba venkovské zástavby
• Vybudování Obecního domu (obecní úřad, zájmové spolky, knihovna)
• Rekonstrukce hasičské zbrojnice
• Oprava oplocení objektu Mateřské školy Kosořice
Ochrana a obnova kulturní krajiny
• Rekonstrukce místní kapličky
• Úprava pískového sportoviště
• Úprava plochy naproti fotbalovému hřišti – parkoviště pro kulturní a společenské akce
• Příprava zabezpečení protipovodňových opatření – čištění a úpravy koryt potoků
• Likvidace divokých a nepovolených skládek a předcházení jejich vzniku – rozšíření
sběrného místa tříděného odpadu
• Zabránění růstu nežádoucí vegetace na veřejných prostranstvích
Kulturní a společenské akce, zajištění informovanosti obyvatelstva
• Zajištění provozu místní MŠ a podíl na vytváření společných programů a aktivit
• Zajištění provozu obecní knihovny
• Podpora vedení obecní kroniky
• Podpora a rozvoj činností TJ Sokol Kosořice, SDH Kosořice, Svaz žen popř. dalších nově
vzniklých aktivit
• Udržování internetových stránek www.kosorice.cz a provádění pravidelné aktualizace
• Zajištění účasti představitelů obce při oslavách životních jubileí občanů
• Zajištění přivítání nově narozených občánků do života
• Zlepšení informovanosti občanů o otázkách životního prostředí v obci (třídění odpadů,
vyvážení jímek, spalování plastů…)
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Příloha č. 1 Programu obnovy vesnice obce Kosořice
Předpokládaná výše nákladů a postup realizace vybraných akcí místního programu obnovy
vesnice
Celkem náklady /
požadovaná dotace

Předpokládaný
termín uskutečnění

39 mil. Kč / 31,5 mil Kč

2011 - 2013

7,5 mil. Kč / 5 mil. Kč

2007 – 2012

1,8 mil. Kč / 1,4 mil. Kč

2010 – 2013

6,5 mil. Kč

2007 – 2012

Vybudování Obecního domu (obecní úřad, zájmové
spolky, knihovna)

13 mil. Kč / 10 mil. Kč

2010 - 2011

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

200 tis. Kč / 190 tis. Kč

2010

Rekonstrukce místní kapličky

350 tis. Kč / 332 tis. Kč

2010

Úprava pískového sportoviště

40 tis. Kč / 38 tis. Kč

2010 - 2011

Úprava plochy naproti fotbalovému hřišti - Lesopark

3 mil. Kč / 2 mil. Kč

2009 - 2010

Úprava a rozšíření sběrného dvora

150 tis. Kč / 140 tis. Kč

2010

Oprava oplocení objektu MŠ

210 tis. Kč / 70 tis. Kč

2011

Obnova a zřizování zeleně

300 tis. Kč / 250 tis. Kč

2010 - 2012

Akce
Výstavba kanalizace a ČOV v obci
Oprava místních komunikací
Zvýšení bezpečnosti chodců
− chodníky podél silnic III. třídy
− měřiče a ukazatele rychlosti
− osvětlení přechodů pro chodce
Zkabelizování rozvodů elektrické energie
Zkabelizování veřejného osvětlení
Kabelový rozvod telefonní sítě
Zkabelizování rozhlasu v obci
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