
Návrh investičních akcí na volební období 2022-2026 

1. Fotbalové šatny TJ Baník Vintířov (novostavba). 
2. Úprava komunikace u hřiště TJ Baník + VO. 

3. Veřejné osvětlení sídliště 2. etapa + nový rozvaděč VO u obchodu Vintíř + vánoční výzdoba. 
4. Parkoviště a komunikace u TS + VO.  

5. Garáže pod sídlištěm – oprava povrchu + VO. 

6. Splašková kanalizace pro RD č.p. 70, 74, 77, 83. 

7. Cesta kolem mateřské školy - obchůzková trasa. 

8. Úprava prostor pod č.p. 164-165 – obnova stávajícího hřiště + parkurové hřiště. 

9. Veřejné osvětlení v obci – obnova. 

10. Knihovna – rozšíření vnitřní kapacity, přístavba. 

11. Příprava území na výstavbu 7. etapy RD. 

12. Obnova prostor a herních prvků v areálu mateřské školy. 

 

Návrh investičních akcí na rok 2023 

1. Fotbalové šatny TJ Baník Vintířov (novostavba). 
2. Veřejné osvětlení sídliště 2. etapa + nový rozvaděč VO u obchodu Vintíř + vánoční výzdoba. 
3. Parkoviště a komunikace u TS + VO. 

4. Cesta kolem mateřské školy - obchůzková trasa.  

5. Úprava prostor pod č.p. 164-165, zatím bez obnovy stávajícího hřiště + parkurové hřiště/dotace. 

6. Stání pro popelnice. 

7. Veřejné osvětlení v obci – obnova. 

8. Obnova chodníku u zadních vchodů u č.p. 148-149. 

9. Obnova chodníku k přednímu vchodu u č.p. 165. 

10. Obnova chodníku před základní školou, dále směrem k OÚ. 

11. Opravy ve školských zařízení/údržba v době letních prázdnin. 

12. Knihovna – rozšíření vnitřní kapacity, přístavba + přístřešky nad vstupy. 

13. Obnova prostor a herních prvků v areálu mateřské školy/část, dle možností. 

 

Drobné opravy v roce 2023: 

1. Výměna plynového kotle pro vytápění sálu a přísálí. 

2. Výmalba sálu a přilehlých prostor + drobné opravy. 

3. Oprava svrchní části vozovky u krajnice u č.p. 99. – 136 + vodorovné značení okolo ostrůvku. 

4. Instalace elektroměrového rozvaděče pro 4 odběrná místa v objektu zdravotního střediska. 

5. Nátěr oplocení u hlavního hřiště TJ Baník Vintířov. 

6. Oprava + nátěr spodního hrazení – víceúčelové hřiště na sídlišti. 

7. Obnova zastávek autobusů. 

8. Oprava kahánku před obchodem Vintíř. 

9. Sportovní centrum – výměna koberce v posilovně + doplnění cvičebních prvků. 

10. Nutné opravy vzniklé v roce 2023. 

 


