Zásobník projektů v
období 2020+
SO

název projektu

Priorita

popis projektu (max. 250 znaků)

nositel(é) projektu

typ strategického
projektu (1/2/3)

rozpočet v tis. Kč (napočítává se cíl politiky dle návrhů nařízení EK (je-li
automaticky dle čerpání v letech) relevantní)

stav přípravy (max. 100 znaků)

VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA A VYBAVENOST
Vodovody, kanalizace, energie
Intenzifikace ČOV

1

intenzifikace ČOV počítá s výhledem pro celkem
Obec Petrov
150 domů - sučasné stavby, které nejsou
napojené + nová výstavby

1

14000

Obnova vodovního řadu

1

Postupně vyměnit vodovní řady v havarijním
stavu

Obec Petrov

2

1100

projekt na výměnu v Chlomecké ulici v
délce 200 bm - žádost Stř.kraj fond
obnovy venkova. Dotace schválena.

1

výstavba nové MŠ na pozemku v majetku obce.
Obec Petrov
Jedna třída, stravování bude zajištěno dovozem.

1

17000

Máme stavební povolení, kontrolní
rozpočet vč. výkaz výměr. Příprava na
veřejnou zakázku, zjišťování
financování, dotačního tutilu apod.

Hřiště

1

nový povrch a oplocení, nové hrací prvky na
stávajícím hřišti, kde se konají sportovně
společenské akce

1

2 500

osloveny společnosti - návrh + cenová
kalkulace

odkup soukromých cest a prostranství

1

Projekt bude podán na stavební úřad ke
schválení do 15.11.2020

Vzdělávání
Výstavba nové mateřské školy

Kultura

Veřejná prostranství
Obec Petrov
Obec Petrov

několik jednání s majiteli

Spolková činnost

Sport

Bezpečnost
Osvětlení přechodů

1

Radary, semafor

1

vybudování stezky/chodníku

2

instalace osvětlení k existujícím přehodům
postupné doplnění měřičů rychlosti, isntalace
semoforu u pozemku MŠ
vybudování stezky na pozemku obce mezi
Chlomek a Sázavou-Davle

obec Petrov

1

50

obec Petrov

1

200

obec Petrov

2

oslovena firma dodávající osvětlení,
pravděpodobně bude stačit jen přesun
stávajích osvětlení, aby byl osvětlen
přechod

Veřejné budovy a služby
Budova OÚ

3

rekonstrukce

obec Petrov

3

Nákup komunálního vozu

2

nákup nového vozu

obec Petrov

2

2000

zpracování studie, geometrické
zaměření pro územní studii
průzkum trhu - I-tech, Unikont Group

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Protipovodňová opatření a zadržování vody v krajině
oprava nádrže na návsi

1

obec

1

zpracování kalkulace a stanovení
termínu jaro 2020 - hotovo

Odpadové hospodářství
podepsána dohoda o spolupráci s
městem Jílové

Sběrný dvůr Jílové
Snižování energetické náročnosti budov

KULTURNÍ A SPOLKOVÉ AKTIVITY, SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH
Kultura
Spolkové aktivity
Finanční podpora pořádání kulturních
akcí
Finanční podpora pořádání sportovních
akcí
Služby
Cestovní ruch
Turistická trasa - střed Čech
Cyklotrasa Petrov - Davle

1
2

