Rekapitulace volebního období 2018 – 2022

Zde jsou uvedené hlavní akce které se v průběhu tohoto volebního období podařilo realizovat
včetně finančních nákladů a vyčíslení zpětně získaných dotací za jednotlivé roky. Mimo to se
podařilo realizovat ještě dost dalších menších akcí nákladově řádově v desítkách tisíc korun.

2019
Údržba veřejné zeleně
190.000,- ošetření 2 ks lip v Bohdánkově u kapličky
- ošetření jednostranné aleje v Petrašovicích
- lípa u hřbitova Bílá
- lípa u býv.školy ve Vlčetíně
Opravy MK
3 052.061,- dokončení opravy štěrkové cesty Dehtáry od hl.silnice k Dukátovi
- dokončení opravy komunikace Hradčany – pod bytovkou,k vodojemu
- cesta do Letařovic oprava v úseku škola – náves Letařovice
- oprava cesty od hl. silnice v Kohoutovicích k p. Glassové
- oprava cesty do Kocourova – okolo firmy Profil
- oprava cesty Bohdánkov k p. Čihákovi
Výměna aut.čekáren H.Vlčetín + Bohdánkov u Janečkových
332.000,Opravy památek – kříž Novákových na Bílé a křížek na Luhově
300.000,Oprava márnice, brány, plotu a nový chodník hřbitov Bílá
180.000,Rekonstrukce a doplnění VO Bílá a Petrašovice
670.000,Získané dotace v roce 2019
515.000,-

2020
Opravy MK
3 700.000,- oprava cesty k hřišti Bílá
- oprava mostek Petrašovice u Bulířových, mostek do Vosáhlovska
- oprava propustu a krajnice Bílá proti Vébrovi a nový propust u Husaru Bílá
- oprava cesty Letařovice
- nátěr cesty u Ludvíků Chvalčovice
- cesta u Tvrzníků Letařovice
- oprava cesty Kohoutovice pod trafostanici
Výměna aut.čekáren Kohoutovice, Vesec
333.000,Výměna oken mateřská škola
700.000,Výměna podlahy, výmalba sál kult.dům
480.000,Rekonstrukce knihovny Bílá
310.000,Oprava památek
250.000,- oprava centrálního kříže hřbitov Bílá, nová zvonička márnice hřbitov Bílá
Rekonstrukce a doplnění VO Vlčetín a Hradčany
440.000,Získané dotace v roce 2020
255.000,-

2021
Opravy MK
4 800.000,- oprava cesty hl.silnice-Bohdánkov obě větve - na hl.silnici a na konec k ing Steiner
- oprava cesty za ACHP Petrašovice
- oprava cesty Chvalčovice od Jiří Buble okolo kravína po křižovatku
- oprava cesty Vlčetín od Petry Ikerové po Trhovku - kombinace balená a trojitý nátěr
Rekonstrukce tenis.kurtu na víceúčelové hřiště
1 400.000,Odbahnění rybníka na Luhově
1 000.000,Výměna oken a vrat hasičárna Hradčany
290.000,Oprava památek
240.000,- křížek v Letařovicích a křížek v Citeřích
Rekonstrukce a doplnění VO Kohoutovice a Letařovice
450.000,Údržba veřejné zeleně
103.000,- ošetření lip Hradčany za VDJ a Vlčetín
Získané dotace v roce 2021
1 230.000,-

2022
Opravy MK
7 000.000,- oprava spojnice mezi MK na Luhov a MK na Vlčetín
- MK Hoření Vlčetín
- Bílá křiž. U čp.1 – Vápenice – hl.silnice
- MK Píska – Luhov
- MK Citeře – Vesec
- MK Petrašovice za ACHP – dokončení kopec u Nezdary – pracuje se
- opravy MK Petrašovice za VDJ, Luhov do Poršovny, Trhovka
Výměna vrat a topení hasičárna Petrašovice
180.000,Nátěr požární nádrž Vlčetín, oprava nádrž Hradčany
100.000,Výměna podlahy restaurace Bílá + rekonstrukce bar
300.000,Rekonstrukce a doplnění VO Píska-Luhov, hřiště Bílá
620.000,Revitalizace školní zahrady u MŠ
800.000,Výstavba ČOV pro MŠ + OÚ
400.000,Výměna střešní krytiny márnice hřbitov Bílá
100.000,Oprava Čubrdova kříže Hradčany za vodojemem
250.000,Údržba veřejné zeleně
100.000,- ošetření lip rozcestí Hoření Vlčetín u lomu
- ošetření lípy Vlčetín u bývalé školy
- ošetření dubu v Petrašovicích u bytovek
Příprava projektové dokumentace
- Příprava PD rekonstrukce most Kohoutovice u Bubly
- Příprava PD výměna kotelny MŠ – tepelné čerpadlo + FVE
- Příprava PD chodník Vlčetín
Zatím získané dotace v roce 2022
700.000,-

