Plán činnosti
Plán činnosti na rok 2018, který vychází ze schváleného Plánu činnosti na volební období 2014 – 2018.
Dokončené projekty:




















Posouzení energetické náročnosti budov ve spolupráci s Mikroregionem Roketnice
Pumptrackové hřiště
Obnova dětských hřišť s využitím dotace z MMR – I. etapa
Kruhový objezd – dokončení
Rozvojový plán obce – dokončení
Rekonstrukce hřbitovní zdi, technického vstupu – I. etapa
Oprava zídky podél Říčky – 1. etapa
Údržba melioračního kanálu
Oprava chodníku na Rybníku
Dořešení osvětlení temných míst v obci formou veřejného osvětlení – částečně
dokončeno
Prověřit spoj 151 na Starou osadu
Výměna osvětlení v hale na LED
Nová kartotéka na OÚ Podolí
realizace dopravního značení Průmyslové zóny Podolí – dokončeno
Protipovodňová opatření obce Podolí včetně nového protipovodňového plánu obce –
realizace se schválenou dotací z SFŽP
Doplnění zeleně v extravilánu obce v návaznosti na dotaci z MŽP
Dokončení 2. NP Sportovní haly s využitím možností dotace
Dokončení řešení osvětlení temných míst v obci formou veřejného osvětlení
Dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Za Zámkem v návaznosti na
překládku vedení NN do země

Plán činnosti na rok 2018:













Kamerový systém v obci – I. etapa, s využitím možností dotace
Rekonstrukce vstupu, technické budovy a hřbitovní zdi – II. etapa, realizace v návaznosti
na získání dotace z MZe
Dokončení projektové dokumentace řešení průtahu obcí včetně chodníků, parkovacích
stání, VO a uložení inženýrských sítí do země
Realizace rekonstrukce ulice Výhon s využitím úvěru a případné dotace
Oprava cesty do Líšně (jednání se SÚS JMK, MČ Líšeň, městskou správou komunikací,
KORDISem)
Zbudování chodníku od sokolovny k obecnímu úřadu, u kostela, na Kolonku –
v návaznosti na možnosti získání dotace (úvěru)
Dokončení nového územního plánu obce
Kroky k odhlučnění dálnice (Měření hluku a zpracování PD pro realizaci terénního valu
podél dálnice)
Podání žádosti na zahájení komplexních pozemkových úprav v obci
Dořešení protažení cyklostezky – projekt DSO Šlapanicko do roku 2020
Zveřejnění kroniky online
Realizace informačních tabulí v obci

Ze schváleného Plánu činnosti na volební období 2014 – 2018 dále trvají:
Plánovací
 Řešení budoucnosti Pachrovy vily – v návaznosti na zpracování architekt.urbanist. studie
 Řešení dopravního napojení plochy pro podnikatelské účely s původním záměrem
vybudování obchodního centra GLOBUS – v současné době je v patové situaci
 Zpracování záměru komplexního řešení sportovišť včetně nových sportovišť, údržby,
dopravní obslužnosti, parkování…
 Nalezení a dobudování vhodné sportovní plochy pro neregistrované sportovce, děti a
veřejnost (venkovní cvičební prvky – work outy i pro seniory)
 Vyčlenění stálého procenta z obecního rozpočtu směrovaného do oblasti kultury vč.
Fondu významných kulturních památek v obci

