ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ
 Bolkov – oprava MK, revitalizace potoka
 Borovy – oprava splaškové kanalizace, oprava fasády KD, rekonstrukce
MK
 Buková – oprava vodovodu, nové MK, revitalizace rybníka a tůní, zřízení
sběrného dvora, rozšíření sálu KD, oprava budovy OÚ
 Čižice – oprava budovy OÚ,MK, vybudování kanalizace
 Dolní Lukavice - komplexní rekonstrukce MŠ, výstavba víceúčelového
hřiště, výměna oken v KD, výstavba chodníků, opravy MK, rekonstrukce
budovy OÚ na nájemní byty, výstavba budovy OÚ, rekonstrukce
sakrálních staveb
 Horní Lukavice – rekonstrukce hasičské zbrojnice
 Chlumčany – výsadba zeleně, tvorba remízků, obnova zaniklých polních
cest, postavení multifunkčního kulturního zařízení
 Kbel – výstavba víceúčelového a dětského hřiště, nová autobusová
zastávka, rekonstrukce MK, výstavba vodovodu v místní části,
rekonstrukce veřejného prostranství, rekonstrukce parkovacího místa u
hřbitova, oprava střechy OÚ
 Lužany – oprava fasády ZŠ, vybudování bezdrátového veřejného rozhlasu,
rekonstrukce veřejného osvětlení, oprava MK, vybudování plynovodu
v místní části, vybudování chodníků, revitalizace a tvorba parku,
vybudování sběrného dvora, oprav židovy KD, výstavba objektu pro
bydlení seniorů
 Merklín – oprava budov MŠ a ZŠ, výstavba nové tělocvičny, rekonstrukce
půdních prostor pro družinu, vybudování přechodu pro chodce, oprava a
výstavba MK, výstavba sběrného dvora, oprava památek, rozšíření
kapacity DPS
 Nebílovy- oprava víceúčelové nádrže, rekonstrukce ČOV, vodovodu,
plynofikace, výsadba zeleně, revitalizace potoka a veřejného

prostranství, dokončení rekonstrukce sportovního a kulturního areálu,
rekonstrukce hasičské zbrojnice, rekonstrukce budovy OÚ, výstavba
dětského hřiště, výstavba naučných stezek, rozvoj ploch na sport
 Netunice – zřízení místní knihovny, oprava MK, prodloužení dešťové
kanalizace, vybudování kořenové ČOV, vybudování protipovodňového a
protierozního opatření, komplexní pozemková úprava, vybudování
klubovny, vybudování dětského dopravního hřiště, oprava kapličky,
rekonstrukce koupaliště
 Nezdice – oprava kanalizace, rozvodu vody, výstavba víceúčelového
hřiště, revitalizace návsi, vybudování parkoviště u hřbitova, oprava
budovy úpravny vody, revitalizace okolí potoka, oprava varhan, oprava
vnitřních prostor kostela, oprava hostince, oprava budovy OÚ, oprava
střechy has. zbrojnice
 Oplot – vybudování kořenové čističky, oprava budovy MŠ, vybudování
vodovodu, rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu
 Otěšice – vybudování ČOV a vodovodu
 Předenice – výstavba protipovodňových opatření
 Přeštice – rekonstrukce MK, oprava úpravny vody, likvidace kotelen na
pevná paliva, vybudování protipovodňová opatření, rekonstrukce budovy
KKC
 Příchovice – rekonstrukce budovy MŠ, rekonstrukce veřejného osvětlení,
oprava MK, výstavba kompostárny, oprava budovy KD
 Ptenín – vybudování dětského hřiště, oprava chodníků, oprava mostů,
vybudování ČOV a kanalizace, obnova zámeckého parku, oprava
pohostinství, oprava zámku a sakrálních staveb
 Radkovice – přístavba sálu, vybudování chodníků
 Roupov – oprava vodovodu, výstavba chodníků, oprava MK, výstavba
víceúčelového hřiště
 Řenče – vybudování splaškové kanalizace, oprava KD, vybudování klubu
pro seniory

 Skašov- oprava MK, vybudování ČOV, vybudován společenské ho sálu
 Soběkury – oprava MK, vybudování chodníků, obnova zeleně, vybudování
kořenové čističky, vybudování protierozních a protipovodňových
opatření, rekonstrukce hostince
 Týniště – obchvat obce, vybudování ČOV
 Útušice – vodovod
 Vlčí – oprava MK, oprava budovy MK, vybudování dětského hřiště

