
 IROP OPZ PRV 
starostka Bc. Martina 
Karbanová 

v současné době - pouze zakoupení nové CAS pro hasiče   

Jarmila Smotlachová 
starostka 

   

Martin Chmelík, starosta 
Přístavba MŠ Vraňany, zajištění stavebního povolení, 6 mil. 
Kč bez DPH, 2022. 

 
Rekonstrukce návsi v Mlčechvostech, stupeň 
připravenosti 0, realizace 2023+  

Martin Prislupský, starosta     

Milan Zajíček, starosta    

Jindřich Urbánek, starosta 

Polyfunkční areál Řepín- nová obecní knihovna, hasičská 
zbrojnice, byty pro seniory, fitcentrum, kavárna, kryté 
parkoviště, veřejný prostor (jezírko, zeleň, amfiteátr, 
posezení s grilem). Vše na místě bývalého zemědělského 
areálu JZD Řepín. Projekt na demolici budov a stavební 
povolení 04/2021. Předpokládané finanční náklady 70 
milionů Kč. Předpokládaný termín realizace po získání 
finančních prostředků.   

 

Rozšíření obecní knihovny Řepín, 2. etapa. 
Máme hotovu 1. etapu za vlastní prostředky, 
které proběhla v letech 2013-2020. Máme 
stavební povolení, připravené výběrové 
řízení, rozpočet akce 2.385.000,-Kč včetně 
DPH. 

Robert Sokol, starosta    

Helena Vavřinová, 
starostka 

   

Jaroslav Provázek  - 
místostarosta 

  

revitalizace hřbitova - úprava cest, výsadba 
zeleně, záměr z roku 2005, nutné 
aktualizovat, čerpání z opatření r. 2022 , 
oprava kaple Osinalice 

Lenka Houdková    

Pavla Veverková, 
místostarostka 

Bezpečnost v dopravě - úprava veřejného prostranství, 
přechod pro chodce na silnici I/9 - stavební povolení - 6 mil. 
Kč; Rekonstrukce kaple sv. Ducha - stavební povolení  - 25 
mil. Kč; Nové centrum, náměstí, zeleň - hotová studie, 
příprava technické studie (předstupeň dokumentace pro SP) 
- 50 mil. Kč; Cyklostezky - záměr  

  

Ing. Pavel Michalíček, 
starosta 

Rozšíření ZŠ, MŠ, rekonstrukce školní kuchyně; Revitalizace 
kelské návsi (výměna povrchů, výsadba zeleně) - studie; 97 
mil. Kč 

 

Rozšíření ZŠ, MŠ, rekonstrukce školní 
kuchyně; Revitalizace kelské návsi (výměna 
povrchů, výsadba zeleně) - studie; 97 mil. Kč; 
oprava střechy KD 

Jitka Štyksová, starostka 

Rekonstrukce návsi - studie, náklady 6 mil Kč, realizace do 3 
let 
Oprava tříd a ZŠ Nedomice - PD pro realizaci, nutno stavební 
povolení, náklady 5 mil Kč, realizace do 3 let 
Komunitní centrum a obecní úřad Nedomice - PD pro územ. 
a st. řízení, náklady cca 13mil, realizace do 2 let 

 

Komunitní centrum a obecní úřad Nedomice - 
PD pro územ. a st. řízení, náklady cca 13mil, 
realizace do 2 let 
Nedomice - oprava místních komunikací 
(Kozí, Oskořínek), stavební povolení máme, 
5 mil Kč, realizace 2021 
Rekonstrukce návsi - studie, náklady cca 6 
mil Kč, realizace do 3 let 

Miroslav Peltram, starosta 
obce Lhotka 

1) informační centrum, záchytné parkoviště, sociální zařízení, 
cyklopoint, dům přírody - řešení majetkoprávních vztahů k 
pozemkům, návrh řešení 
2) komunikace 

kontinuální navázání aktivit 
komunitního pracovníka - 
připraveno 

 



Lenka Střihavková, 
starostka obce 

   

Radka Kratochvílová, 
starostka obce Lhota  

   

Patrik Rollo - starosta 

Nová budova obecního úřadu, stavebně povolen - shánění 
vhodného dotačního programu pro realizaci, z důvodu 
nedostatku financí, již stavební povolení prodlužováno  
Komunitní centrum - probíhá stavební povolování, realizace 
konec roku 2021 

 
Obnova dětského hřiště v ulici Za Humny a 
rozšíření hřiště o pohybové prvky  

David Rameš, starosta 

Rekonstrukce zámečku v Cítově (č.p.1) a změna využití - 
obecní úřad. Aktuální stav - probíhá statická posouzení jako 
podklad pro další stupeň projektové dokumentace. Nicméně 
"nepasuje" na nic výše uvedeného. 

 

Souvisí se záměrem Rekonstrukce obj. č.p. 1 
výše popsaného, potom bychom rádi 
realizovali akci úprav "bezprostředního okolí 
obecního úřadu". Dále máme ve středně 
dobém výhledu realizaci akce "Zemědělské 
muzeum regionu", a to v nejstarší budově v 
obci Cítov, bez č.p., umístěného v areálu 
poz. p.č. 2/1 k.ú. Cítov (bývalá základní 
škola). 

Jan Čermák, starosta 

Revitalizace okolí komunitního centra, připravenost 25%, 
náklady 500 000,- Kč 
Revitalizace parku u pošty, připravenost 25%,   náklady 300 
000,- Kč 

pokračování současného programu 
Podpora komunitní práce 
připravenost 75%, náklady 650 
000,- /ročně 

Náves u komunitního centra, připravenost 
20%, finanční náklady  800 000,- Kč, termín 
realizace 2023 

Elena Maryšková, strostka 
obce 

bezpečnost  v dopravě - vyřešit  přechod ve Vysoké u budovy 
školy č.p. 47, revitalizace  návsi ve Vysoké - prostor pře 
kostelem a především vybudování bezpečného zábradlí nad 
roklí 
potřebujeme vybudovat 2 třídy na 1. stupni, družinu a 
místnost pro kroužky, následně  v budově školy 
zmodernizovat sociální zařízení 

 
veřejné prostranství,  zvýšení počtu tříd a 
družina  v budově školy č.p. 47 

Miroslav Hrdý, starosta   Rekonstrukce budovy MŠ 

Jan Pustějovský, zastupitel, 
obec Lobeč 

- obnova zaniklých historických cest v krajině (ideový záměr v 
přípravě), včetně napojení na systém turistických a 
cykloturistických tras a značení 
- rozšíření expozice muzea E.Štorcha, úprava interiéru 
expozice, úprava libreta expozice (ideový záměr) 
- naučná stezka E.Štorcha - tematická naučná stezka jako 
doprovodná aktivita muzea, ve stopě historických cest 
zpřístupní místa spojená s romány spisovatele (ideový 
záměr) 
- vybudování parkovací kapacity pro turisty (pivovar Lobeč, 
muzeum, výchozí bod pro turistické trasy) 

 

- Udržovací práce povrchů veřejných 
prostranství, sadové úpravy, mobiliář v 
centrální části obce (připravena PD, získána 
povolení DOSS, náklady cca 800tis.Kč, 
realizace IV.Q/2021) 
- stavební obnova bývalé požární zbrojnice 
(připravena PD, získána povolení DOSS, 
náklady cca 600tis.Kč, realizace II.Q/2021 
- stavební obnova budovy pošty (býv. 
kampelička) - ideový záměr, podmíněno 
získáním objektu 
- vybavení interiéru sokolovny pro potřeby 
divadelních představení - ideový záměr 
- budování místa aktivního odpočinku - 
lokalita za Sokolovnou, lokality býv. rybízárna 
(připravena PD, získána povolení DOSS, 
náklady cca 800tis.Kč, realizace 2021) 



Miloslava Šulová, 
místostarostka  

studie na revitalizaci veřejné zeleně u OÚ , bez ocenění 
nákladů , realizace odložena 

 

máme projekt a nacenění akátového hřiště 
za OÚ, náklady 0,5milKč, bohužel realizace 
byla odložena, přednost má rekonstrukce OÚ 
a opravy místních komunikací  

Ivan Štěpánek, starosta    

Jaroslav Vilda starosta 
obce Střemy 

   

Jan Špytko, Obec  
Hostín,starosta 

Komunitní centrum Hostín, do konce letošního roku by mělo 
být vydané stavební povolení, realizace do konce 2022, 
předp.náklady 6,5 mil.Kč 

  

Marcela Čechová, 
starostka 

   

 


