Participativní rozpočet 2021 - náměty ke hlasování - každý občan trvale žijící v obci Dalečín má 2 PLATNÉ HLASY
Námět
Popis
Rozpočet
Bude se jednat o bezbariérový přístup ke školce. Od prostoru silnice, poblíž
schodiště, povede chodníček do úrovně mezipatra - do patra dětského
Nájezd pro kočárky ke školce
hřiště. Poté bude možné navázat stávající cestou mimo schody přímo ke
škole/školce.
80 000,00
Doplnit na nově opravený prostor pod OÚ a u obecními byty zeleň, které tu
Zazelenit prostor u OÚ
podstatně ubylo. Nejspíše formou velkých kamenných koryt či dřevěných
truhlíků. Dále zasázet popínavé růže ke spodnímu vchodu u OÚ.
50 000,00
Jedná se o vybudování sociálního zařízení v obci Hluboké pro návštěvníky
Zbudování sociálního zařízení v obci Hluboké místního hřiště a hasičské zbrojnice. Vzhledem k zázemí a možnostem by se
jednalo o pořízení 2 kvalitních dřevěných toalet.
30 000,00
Obrousit a natřít zábradlí na mostu na začátku pravobřežky směr Vírská
přehrada. Most sice není ve vlastnictví obce, ale nátěr asi nikdo jiný
Natřít zábradlí u mostu směr přehrada
neprovede.
20 000,00
Popelnice pro třídění kovů umožní separovat konzervy od jídla, plechovky od
pití či piva, víčka od piva, kovové předměty z domácnosti (hrnec či
Pořídit kontejner na hliník/kovy
naběračka). Bude se jednat o 4 popelnice, které budou umístěné u OÚ, u KD,
ve Veselí a v Hlubokém.
10 000,00
Nápady které NEJSOU určené pro hlasování s uvedením důvodu proč
Námět
Zdůvodnění nepřijetí návrhu
Přechod pro chodce u ZŠ a MŠ Dalečín
Není vhodný návrh dle dopravní policie
Není vhodný návrh dle dopravní policie
Přechod u ZŠ včetně zpomalovacího semaforu
Rychlostní radar/maketa policisty u ZŠ
Nejeví se jako efektivní a účinný pro zpomalení řidičů

reálné a proč

ANO

ano

ano

ano

ANO
Rozpočet
x
x
x

Toto řešení se PROVEDE, bylo vytipováno vedením obce jako nejlepší možné pro tuto
lokalitu a navíc podpořeno i kladným vyjádřením dopravní policie, která řešení musí
Červený zdrsněný potvrch + místo pro
povolit. Není v participativním rozpočtu do hlasování zařazeno proto, že bude tento námět
přecházení u ZŠ Dalečín (inspirací např. nově v
PŘIŘAZEN k projektu rekonstrukce a vybu.dování chodníků v obci. V letošním roce se řeší
obci Lesoňovice)
vypořádání s vlastníky a jejich souhlasy a stavební povolení. Proto by nebylo ani reálné, aby
se v letošním roce celá akce vč. povolení a zvolení firmy uskutečnila.
70 - 90 000

Cesta bohužel není v obecním vlastnictví. S majiteli daných pozemků i sousedních se již
jednalo o možné opravě/rekonstrukci. Bude možné ji provést spolu s chodníky příští rok.
Nicméně asfaltku bohužel zatím vlastník/majitel sousedního pozemku neschválil a bez
souhlasu není možné asfaltku vybudovat. Musí se najít takové řešení - aby zde mohli
pohodlně chodit/jezdit s kočárky či na kole občani, aby tu nejezdila žádná osobní auta, ale
aby mohl projet v případě sečení traktor. A klíčový je souhlas vlastníků.

x

Výsadba aleje podél pěšiny "na cestičkách", a
to ze stromů jako: jírovec, buk, dub, jeřáb,
třešeň,… Každý strom by měl cedulku s
názvem, popisem. Výsadbu by bylo možné
realizovat s pomocí dobrovolníků.

Bohužel se nejedná o obecní pozemek ani v případě cesty, ani v případě jejího okolí.
Výsadba není možná, ani reálná z důvodu sečení Svrateckem. Nicméně vizí obce je do
budoucna vytvořit relaxační oblast v oblasti současných "mokřadů" na cestičkách, vytvořit
jezírko či rybníček, nějaký např. dřevěný chodníček a lavičky. Toto by se však budovalo
spíše z dotačních prostředků a taktéž se musí vykoupit část pozemků.

x

Úprava fotbalového hřiště na Bahnech

Nové sítě a případná oprava poškozených branek je plánována v rozpočtu na letošní rok
bez ohledu na participativní rozpočet. Bude pořízeno.

x

Prodloužení balené na cestičkách včetně
veřejného osvětlení či laviček

Nebude toto řešení třeba, může se využít voda ze ZŠ (přes kotelnu), pokud jí bude dostatek.
Přívod vody (hydrant - studna/vrt/napojení na Pokud bude vody málo, vyčerpá se z řeky. Nutné řešit se starostou v dané době množství
vody z řádu. Při vybudování hydrantu by při malém množství vody v řádu mohlo toto
řád) pro tvorbu ledu u školy
kropení vyčerpat vodu okolním občanům.

x

Koupit obecním zaměstnancům motorovou
pilu (berou ji od hasičů a často je to problém)

Není třeba, nápojové kartony je mohou třídit v rámci plastů (tedy do žlutých pytlů). Zvlášť si
x
je TS Bystřice vytřídí až na třídící lince.
V obecním rozpočtu je pořízení další - nové - motorové pily hasičům na letošní rok
20 000,00
plánováno bez ohledu na participativní rozpočet.

Opravit chodníky, zejména na mostech +nový
chodník pokračovat od mostku k úřadu

Bude provedeno jako velká zakázka příští rok, opravy chodníků + vybudování nových tam,
kde to lze. V letošním roce se řeší souhlasy vlastníků a stavební povolení.

Vybudovat sběrný dvoreček před kulturním
domem v Hlubokém

V letošním roce je toto plánováno realizovat (je to v rozpočtu bez ohledu na participativní
rozpočet).
V letošním roce je toto plánováno realizovat (je to v rozpočtu bez ohledu na participativní
rozpočet).

Pořídit kontejner na kartony (mléka, džusy)

Osvětlení autobusové zastávky hluboké

X
x
x

