Akční plán
pro období

2016 – 2018

Tento akční plán je součástí Plánu rozvoje obce Horní Brusnice, schváleného
zastupitelstvem dne 25. 1. 2017.
Tento Akční plán byl schválen usnesením zastupitelstva dne 25. 1. 2017.

Seznam projektů pro období 2017 - 2018:
Název projektu

Přípravná fáze

VODOVOD – dostavba vodovodu (propojení vodovodních řádů
z důvodu posílení nedostačujících vodních zdrojů)

X

VODOVOD – prameniště pod Zvičinou - z důsledku nedostačujícího
vodního zdroje (vrt u Gofrojů)

X

VCHOD SÁL – fasáda, chodník a parkové úpravy

X

PŘÍRODNÍ HŘIŠTĚ – oddychová část pro děti a dospělé
s turistickým odpočívadlem

X

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (u čp. 118, čp. 97)

X

ÚZEMNÍ PLÁN

X

HŘBITOV – rozptylová loučka

X

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – rekonstrukce budovy čp. 44 u
sběrného místa
POVODŇOVÉ OPATŘENÍ – rekonstrukce opěrné zdi u mostu,
Nápravníková
MŠ ŠKOLA – fasáda, zateplení budovy školky

Realizační fáze

KULTURNÍ DŮM – zpracování studie účelného využití pro veřejnost
a jiné služby pro občany (fasáda, vybudování nebytových prostorů
pro služby a spolky (spolek důchodců, TJ Sokol, Myslivecké
sdružení)
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ – vybudování dětského hřiště v souladu
s koncepcí vizualizace dle plánovaných investičních záměrů obce.
REVITALIZACE NÁVSI OBCE – projektová dokumentace v souladu
s koncepcí vizualizace dle plánovaných investičních záměrů obce
KOMUNIKACE – chodník od hlavní křižovatky směr bytovky

KOMUNIKACE – můstek přes Brusnický potok v rámci realizace
záměru obce zmapování cest bezpečné průchodnosti obci bez
možné realizace chodníků
KOMUNIKACE – zmapování průchodnosti obce bez možné
realizace stavebních záměrů výstavby chodníků (případně zahájit
jednání s dotčenými vlastníky jednotlivých pozemkových parcel o
možném odkoupení)

Smyslem akčního plánu je realizace plánů vyplývající z dotazníkového šetření při
zpracování rozvojového plánu obce. Další méně finančně náročné investiční
záměry obce budou realizovány s ohledem na průběžné potřeby občanů a jejich
požadavků.
Zástupci obce si plně uvědomují, že ne všichni občani se zapojili do zpracování
rozvojového plánu obce. Proto uvítáme i další podněty vedoucí k celkové
spokojenosti všech občanů. Akční plán bude každý rok aktualizován, proto
vyzýváme všechny občany, aby se zapojili do dalších plánovaných investičních
záměru obce. Obec má nemálo občanů, kteří zde tráví již dlouhodobě volný čas
bez trvalého bydlení a díky nim došlo k rekonstrukcí nemovitostí v katastrálním
území Horní Brusnice. Tuto skutečnost si uvědomujeme, a proto i Vás žádáme o
zapojení se do investičních záměrů obce.

Vy všichni máte nárok projevit názor, jakou obec chcete a její
směr udáváte právě vy, projevením svých požadavků!!!!!!
Starosta obce, Jiří Vojtíšek

