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1. Programový cíl Obyvatelstvo a správa obce. 

1.1. KOMUNIKACE S OBČANY 

 

Název aktivity Důležitost Doporučení 

  (vysoká, střední, nízká)   

Podpora spolkové činnosti v obci vysoká Postupovat dle schválených pravidel 

Setkávání s podnikatelskou sférou  střední Průběžně, formou individuální komunikace 

Setkávání s občany Skal  střední Průběžně, formou individuální komunikace 
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1.2. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM OBCE 

Název aktivity Důležitost  Doporučení 

  (vysoká, střední, nízká)   

Rekonstrukce budov v majetku obce (viz 1.2.1.) vysoká 
Provádět v závislosti na možnostech rozpočtu a 

jednotlivých dotačních titulech  

Spoluúčast na realizaci protipovodňové ochrany obce (PPO) vysoká 

Pokračovat ve spolupráci na přípravě a realizaci 

PPO s investorem, s předpokládaným termínem 

zahájení 2021 

Tvorba pravidelné rezervy v rozpočtu obce na přípravu 

projektových dokumentací 
vysoká 

Vytvářet rezervu v rámci schváleného rozpočtu 

na příslušný kalendářní rok 

Výstavba sociálních a dostupných bytů  vysoká Využít národní dotace (MMR ČR) 
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1.2.1. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM OBCE – REKONSTRUKCE BUDOV 

Název aktivity Důležitost  Doporučení 

  (vysoká, střední, nízká)   

Základní škola vysoká 

1. Velká tělocvična – rekonstrukce podhledu 

včetně osvětlení, podlahy, akustika. 

2. Oprava fasády staré budovy.  

3. Obnova technologického vybavení kuchyně. 

4. Sportoviště ZŠ – běžecký ovál, doskočiště, 

posilovací stroje, výměna povrchu hřiště. 

5. Rekuperace objektu školy.  

6. Vybudování hřiště pro ŠD  

BD 862 vysoká 

1. Výměna kotlů ÚT a TÚV v nájemních 

bytech. 

2. Zateplení soklu suterénu. 

3. Výměna výplní otvorů – oken. 

4. Příprava řešení budoucího majetkoprávního 

stavu po splacení úvěru (12/2022) 

KIS vysoká 
Oprava fasády objektu – oprava omítek, nátěr 

fasádní barvou a výměna klempířských výrobků 

OÚ, Nádražní 440 střední 
Stanovit způsob využití bytu za budovou OÚ a 

suterénu budovy OÚ 

Rekonstrukce budovy Klubu obce na Zábraní čp. 863 střední Oprava interiéru sálu 

Technický areál střední Úprava – zpevnění areálových ploch 

DPS střední 

1. Oprava venkovního oplocení 

2. Rekonstrukce zdroje ÚT a TÚV 

3. Stanovit využití bývalého objektu ČOV 
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1.3. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

Název aktivity Důležitost  Doporučení 

  (vysoká, střední, nízká)   

Mládež  vysoká 

Spolupracovat a podporovat vzdělávací 

instituce (ZŠ, MŠ, ZUŠ, DDM) a spolky 

pracujícími s výchovou mládeže. 

Prevence senioři střední  Podporovat činnost klubu seniorů KONZ 
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2. Programový cíl Infrastruktura a občanská vybavenost 

2.1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Název aktivity Důležitost Doporučení 

  (vysoká, střední, nízká)   

Obnova chodníků v obci vysoká 

Průběžná rekonstrukce stávajících chodníků a 

realizace chodníků nových dle schválené studie 

dopravy a s ohledem na bezpečnost a technický 

stav. 

Obnova místních a účelových komunikací (MK, ÚK) vysoká 
Průběžná rekonstrukce MK a ÚK dle důležitosti 

z hlediska bezpečnosti a technického stavu.  

Parkování v obci  vysoká Postupovat dle studie dopravy.  

Obnova veřejných ploch střední 

Postupná realizace revitalizace náměstí 

Komenského dle potřebnosti a finančních 

možností. 

Pasportizace střední Průběžně aktualizovat 

Napojení na cyklostezku podél Baťova kanálu – zajištění 

pozemků 
nízká 

Podporovat realizaci protipovodňové hráze a 

KPÚ v západní části obce (SPÚ) na níž závisí 

realizace napojení na cyklostezku. 
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2.2. INFRASTRUKTURA – inženýrské sítě 

Název aktivity Důležitost Doporučení 

  (vysoká, střední, nízká)   

Rekonstrukce VO střední 

Pokračovat v postupné výměně 

nízkoenergetických svítidel a doplňovat VO 

v neosvětlených lokalitách zastavěné části obce. 

Dostavba kanalizační sítě  nízká 
Příprava a realizace dostavby v závislosti na 

možnostech spolufinancování z dotačních titulů 

Optická síť (datové propojení objektů obce) nízká Řešit v případě iniciativy jiných subjektů 

   

 



Program rozvoje obce Tlumačov 

Plán rozvoje obce na období 2019-2022 

 

Schváleno Zastupitelstvem obce Tlumačov, usnesení č. Z17/04/04/19 List: 7 

Datum: 24. 4. 2019 

 

2.3. SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 

Název aktivity Důležitost Doporučení 

  (vysoká, střední, nízká)   

Kulturně společenské centrum vysoká 

Vytipovat vhodnou lokalitu nebo stávající 

objekt v obci vhodný pro vybudování kulturně 

společenského sálu. 

Dětské hřiště – Skály vysoká 
Realizovat dětské hřiště na vhodném pozemku 

v majetku obce.  

Rekonstrukce hřbitova vysoká 
Realizovat rekonstrukci hřbitova s ohledem na 

současné potřeby.  

Sportoviště v obci  vysoká  

Doplnit vybavenost stávajících sportovišť a 

rozšířit sportovní plochy pro další aktivity (in-

line, skate, odpočinkové zóny, workout, 

posilovací stroje apod.) 

Revitalizace sportovišť ul. Sokolská a Zábraní vysoká Využít národní dotace (MMR ČR) 
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2.4. SLUŽBY 

Název aktivity Důležitost Doporučení 

  (vysoká, střední, nízká)   

"Dům služeb" střední 
Realizovat nový objekt domu služeb s ohledem 

na technický stav současného objektu. 
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3. Programový cíl - Ochrana a tvorba životního prostředí 

3.1. OBNOVA KRAJINNÝCH STRUKTUR 

Název aktivity Důležitost Doporučení 

  (vysoká, střední, nízká)   

Zajistit hospodaření se srážkovými vodami vysoká 

vsakovací a retenční zařízení 

využit dotace EU (OPŽP) a národních dotaci 

MZe ČR 

Zadržování vody v sídelním prostředí a krajině vysoká 

drobné nádrže, poldry, jezírka 

využit dotace EU (OPŽP) a národních dotaci 

MZe ČR 

Revitalizace parku náměstí Komenského vysoká 

obnova a doplnění zeleně 

využit dotace EU (OPŽP) a národních dotaci 

MZe ČR 

Regionální biokoridor RBK 1581 střední Pokračovat v komplexní následné péči 

Obnova zeleně v obci střední 
Řešit samostatnými dílčími projekty 

jednotlivých lokalit obce 

Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) - západní části obce nízká 
Spolupracovat s SPÚ na KPÚ v západní části 

k.ú., které je podmíněno realizací PPO. 

Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) - východní části obce nízká 

Podporovat budování společných zařízení 

(polních cest, mezí a prolehů apod.) ve 

východní části K.Ú. 
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3.2. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Název aktivity Důležitost Doporučení 

  (vysoká, střední, nízká)   

Modernizace sběrného dvora střední  
Realizovat modernizaci sběrného dvoru za 

podmínek spolufinancování z OPŽP 

Sběrná hnízda v obci nízká 
Řešit jednotné stavebně-technické provedení 

sběrných hnízd  

   

 

 


