
 
Plán oprav a investic městyse Slavětína na rok 2020 
 

1. Oprava místních komunikací : 

 

a)   Oprava místní komunikace v Aloise Jiráska. 

      - 560.000,-Kč.  

 

- Zdroje :celkové  předpokládané náklady – 560.000,-Kč. / bude podána žádost o dotaci 

ze zdrojů, ÚK/ v případě neúspěchu budou použity finanční prostředky rozpočtu 

městyse Slavětína na rok 2020. 

 

Termín realizace:  02-11/ 2020 

 

2. Oprava bytového fondu :  

 

a) oprava dlažby a klempířských prvků balkonu a ochozu / pavlače/ v bytovém domě čp.7  

b) výměna plynových kotlů 

 

– 200.000,-Kč. 

 

         - Zdroje : Rozpočet městyse Slavětína na rok 2020 – cca. 200.000,-Kč. 

 

Termín realizace: 01-12/ 2020 

 

3. Dokončení „Rekonstrukce“ víceúčelového hřiště u Kulturního centra ve Slavětíně 

 

  a) zámková příjezdová a pochozí plocha 250.000,-Kč. 

  b) veřejné osvětlení 50.000,-Kč. 

 

- Zdroje: celkové předpokládané náklady – 300.000,- / rozpočet městyse Slavětína pro rok  

   2020/ 

 

termín realizace. 01-06/2020 

 

4. Demolice bývalého statku čp. 1 na Kystře 

 

− z rozpočtu městyse – 350.000,-Kč. 

 

termín realizace. 03-09/2020 

 

5. Oprava veřejné kanalizace a ČOV Slavětín 

 

− Zdroje: celkové předpokládané náklady - 550.000,-Kč. / z rozpočtu městyse Slavětína  

      na rok 2020/ 

 

termín realizace. 1-11/2020 

 



7.  Revitalizace VO Slavětín a Kystra 

 

     -  Zdroje: celkové předpokládané náklady - 250.000,-Kč. / z rozpočtu městyse Slavětína  

         na rok 2020/ 

 

termín realizace. 02-11/2020 

 

8. Revitalizace veřejného rozhlasu – bezdrátový rozhlas Slavětín a Kystra 

 

- Zdroje: celkem předpokládané náklady – 300.000,-Kč./ rozpočet městyse Slavětína na 

rok 2020, je podána žádost o dotaci na Ministerstvo vnitra ČR/ 

 

termín realizace. 02-11/2020 

 

9. Výstavba nového dětského hřiště v lokalitě „ Na vyhlídce“ I. etapa. Výstavba 

dětského koutku na Kystře. 

 

- Zdroje: celkem předpokládané náklady – 500.000,-Kč. / rozpočet městyse Slavětína na 

rok 2020 – 500.000,-Kč. / 

 

termín realizace. 02-11/2020 

 

10. Založení nového veřejného parku v části Kystra – odpočinkové místo pro 

cyklisty, dětské hrací prvky, výsadba stromů a zeleně  

 

Zdroje: celkem předpokládané náklady -   350.000,-Kč / dotace z ÚK - 220.000,-Kč. 

z rozpočtu městyse Slavětína 130.000,- Kč. / možnost získání dotace na stromy z SFŽP o 

to by se snížil podíl městyse./ 

 

termín realizace. 02-06/2020 

 

Celkové předpokládané  náklady na investiční akce a opravy  v roce 2020:  

----- 3 360 000,-Kč., -----. 
 

Plán investic a oprav  byl  zpracována s ohledem na realizaci investičních akcí 

a oprav majetku  městyse Slavětína v  roce 2019. V případě získání  dotačních 

finančních prostředků bude investiční záměr upraven a aktualizován. Investiční 

plán pro rok 2020 koresponduje se strategickým a rozvojovým plánem městyse 

Slavětína. 

 
projednáno na VZ ZM Slavětína č. usnesení …... , dne 18.12..2019. 

 

                                                                                                Jaroslav Jandl 

                                                                                            starosta městyse Slavětína 


