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Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

Posílení zdroje pitné vody ve Fojtovicích a dořešení problémů s vodovodem
Rozpracována neinvestiční akce r. 2019 (nákl. 250 000 KČ, bude hrazeno z obecního rozpočtu)
- předpokládané dokončení 5.2019

Vybudování nového hřbitovní oplocení na místním hřbitově s vnitřním kolumbáriem
Rozpracována investiční akce r. 2019 dokončuje se projekt, poté bude rozpočet ,( přibližné
náklady l 500 000 KČ, bude hrazeno z obecního rozpočtu)

Zlepšení prostranství v ,,parčíku" naproti ZŠ a MŠ Heřmanov
Rozpracována investiční akce r. 2019 dokončen projekt, akce vysoutěžena za 700 000 KČ,
realizace do konce roku 2019

Rekonstrukce budovy Fojtovice 66- ii NP. Dokončen projekt, provádí se rozpočet, pracuje se
na vyjádřeních dotčených orgánů, bude se podávat na MMR žádost o dotaci, realizace do konce
roku 2019

l

Vybudování bezpečného přechodu u Školy, nástupního ostrůvku, osvětlení
Rozpracována investiční akce r. 2019 dokončen projekt, podána žádost o dotaci na MMR,
rozpočet l 500 000 KČ, zatím nesoutěženo,realizace do konce roku 2019

Rekonstrukce části místních komunikací, vytvořen projekt, změna povrchu ze štěrku na asfalt,
bude se podávat žádost o dotaci POV z KúÚk, rozpočet 620 000 KČ, zatím nesoutěženo,
realizace do konce roku 2019

'Prodloužení místního osvětlení na místních komunikacích. Rozpracována investiční akce r.
2019 dokončuje se projekt, rozpočet není, realizace do konce roku 2019

Provést rekonstrukci fotbalového hřiště ve Fojtovicích. Oprava povrchu hrací plochy, obnova
drenáží a zabudování zavlažování, projekt není, realizace r. 2020

Provést rekonstrukci budov v majetku obce: pohostinství Heřmanov a OÚ Heřmanov. Projekty
nejsou, realizace r. 2020



Vybudovat čistírny odpadních vod u objektu ZŠ a MŠ a pohostinství Heřmanov a Fojtovice,
projekty nejsou, realizace r. 2021

výběr vhodné lokality popř. odkoupení nemovitostí pro budoucí výstavbu malometrážních
bytů s vazbou na vyhlášené dotační tituly r. 2022
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