
Námět Popis

Vybudovat schody u mostu na přehradu na 

hráz

Namísto současného nebezpečného výstupu podél mostu vedoucího na přehradu by se vybudovaly schody 

(směrem od hráze z Bahen nahoru). Přesnou podobu musí odsouhlasit Povodí Moravy, které jse vlastníkem 

mostu.

Nový vánoční stromek, pořízení 5 ks 

venkovních květináčů a dřevořezba z lípy

Zakoupení vzroslejšího nového vánočního stromu (min cca 3m jedličky), který by postupně nahradil stávající 

vánoční strom. Dále je součástí pořízení 5 ks velkých květináčů s imitací dřeva do prostoru pod OÚ a na 

parkovací plochu pod byty (pozor nedojde tím k omezení počtu parkovacích míst!). Poslední součástí je 

dřevořezba z lípy, která se umístí k dětskému koutku u Jednoty.

Opravit schody ke kostelu od Palošárny
Opravit schody směrem od "Palošárny" nahoru ke kostelu - co nejvíce v přírodním stylu, pomocí kamenů. 

Nejednalo by se o výstavbu nového betonového/kovového schodiště.

Námět Odůvodnění

Pořízení značky - vítá vás obec Dalečín Nebylo odsouhlaseno na ZO obce a postoupeno do finálních návrhů.

Opravit schody ke hradu, osvětlení hradu
Oprava by musela být v souladu s památkovýcm úřadem (protože je hrad kulturní památkou). Není tento rok 

reálné provést. Osvětlení by znamenalo v době současných energií značné provozní náklady tohoto projektu.

Nový veřejný rozhlas Bylo by příliš nákladné, do rozpočtu projektu se nevejde.
Nové WC ve škole Letošní rok je prioritou školní kuchyň, dvoje stavební práce přes letní prázdniny není reálné stihnout.

Rekonstrukce dětského koutku u Jednoty
Máme v plánu zde letos umístit kmen na prolézání, aby byl v souladu s dřevěnými stávajícími prvky. Stávající 

prvky budou opraveny (ouško) a natřeny, umístíme snad zpět i lano.

Doplnění dětského kolotoče na Bahna
Tento prvek nebyl výrobcem doporučen, neboť je to údajně atrakce s největším množstvím úrazů, takže 

nebudeme pořizovat. Kdo by měl ale zájem o navštívení, nachází se například na hřišti v Jimramově :-)

Oprava mostu ke Gamáku opravu/vyztužení 

posledního dílce
Most je prozatím v provozuschopném stavu.

Výsadba trávy pod stromy u hasičárny namísto 

květin (aby člověk při výstupu z auta nešlápl do 

květin)

Rostliny spolu s mulčem jsou zvoleny cíleně, aby lépe urdžely vodu pro stromy namísto ušlapané trávy. A jsou 

tam také proto, aby se kolem stromů nechodilo (ani děti, ani pejsci, ani řidiči), takže prosíme o parkování tak, 

abyste do květin nešlapali, místa na parkování je tam dostatek.

Participativní rozpočet 2021 - náměty ke hlasování - každý občan trvale žijící v obci Dalečín má 2 PLATNÉ HLASY

Náměty, které do hlasování NEPOSTUPUJÍ


