Za volební období 2018-2022 se podařilo realizovat.
Kasejovice
Špýchar:
-

garáž zahradní techniky
sklad – vrata, podlaha, krytina, zpevnění základů opěrné zdi
přístřešky na techniku
rekonstrukce bytu
výstavní expozice

Zdravotní středisko:
-

oprava čekárny praktického lékaře včetně sociálního zařízení
instalace zabezpečovacího zařízení
oprava podlahy ordinace dětského a ženského doktora
oprava bytu v suterénu
oprava podlah technických místnostech zubní ordinace
nákup zubní soupravy a rentgenu
oprava sesterny a ordinace praktického lékaře včetně vybavení
vybudování dalších 5 parkovacích míst
parkové úpravy a nová výsadba
Výměna plotu ve východní části zahrady

Víceúčelové hřiště s umělým povrchem:
-

nové oplocení
výměna povrchu
osvětlení

Požární zbrojnice:
-

výměna dveří a oken
instalace zabezpečovacího zařízení
instalace nového osvětlení
oprava vozidel T148 a T815
nákup dýchacích přístrojů, radiostanic, třívrstvých zásahových obleků, přileb, bot a
svítilen
Vybudování parkoviště pod zbrojnicí

Koupaliště:
-

terénní úpravy
výsadba nových stromů

Vodárenská věž u nádraží:
-

oprava hrázdění včetně vyzdívky

-

oprava krovu a střešního pláště
oprava vnějšího a vnitřního opláštění hrázdění
oprava a výměna oken
oprava omítek v přízemí
výměna dveří a zárubní
oprava nádrže na vodu
oprava elektroinstalace
oprava okapového chodníčku, vodoznaku

Koutečský rybník:
-

odbahnění rybníka
oprava hráze
oprava břehového opevnění

Čistírna odpadních vod :
-

-

mechanické předčištění – instalace kompletního mechanického strojního předčištění
s napojením na dispečerské pracoviště
intenzifikace – rozdělení stávajících ocelových nádrží přepážkou na denitrifikační a
aktivační část, opatření nádrží míchadly a aeračními systémy, vybudování
železobetonové „vany“ a zakrytí pozinkovaným poloroštem (vznikla svozová jímka),
vybudování betonové šachty na potrubí odsazené kalové vody (inovace technologie),
vybudování nových vnitřních trubních rozvodů, rozšíření osvětlení, výměna
betonového monolitického objektu za nový železobetonový a instalace nerezové
fontány, vystrojení lapáku písku, instalace separátoru písku a odvodňovací linky pro
snížení objemu kalu, instalace strojního vybavení (čerpadel) a výměna dmychadel,
kompletní nových elektroinstalačních rozvodů s dálkovým přenosem. Tím došlo
k navýšení kapacity a zlepšení účinnosti čištění čistírny.
výstavba druhého vjezdu na čistírnu
oprava kalojemu
terénní úpravy okolo ČOV
výsadba aleje okrasných stromů a keřů okolo ČOV

Kanalizace a vodovod:
-

výstavba nového kanalizačního řadu – Chloumecká, Pod tratí
prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu v parku

Fotbalové hřiště:
-

oprava terasy tribun - hydroizolační práce

Nový chodník pro pěší podél trati:
-

vybudování
výsadba lipové aleje

Sběrný dvůr:

-

vybavení novými kontejnery na sklo a plasty
pojízdné schodiště
vybudování odstavné plochy před dvorem

Hřbitov:
-

oprava hřbitovních chodníků
dokončení rozvodu vody
výstavba niky pro kontejnery na odpad ze hřbitova
výsadba nových okrasných dřevin
oprava hřbitovních vrat a vrátek

Radnice:
-

výměna a oprava oken
oprava podlah
rekonstrukce elektroinstalace
změna systému vytápění
nové vybavení kanceláří v 1. patře
zrestaurování žulového portálu do věže
oprava kanalizace a vody
instalace nového bankomatu
oprava garáží
údržba požární nádrže za radnicí

Obnova Jánského náměstí – dláždění a dokončení kanalizace severní části
Oprava chodníku u komunikace I/20 - od rozcestí na Polánku ke zdravotnímu středisku
Kompletní rekonstrukce kapličky u Akátu
Osazení ukazatele rychlosti směr od Blatné
Oprava autobusových zastávek
Rekonstrukce polní cesty Bouček
Rekonstrukce lesní cesta u Aloisky
Oprava komunikace – Úzká ulice –nové obrubníky a asfaltace
Oprava komunikace před Domem s pečovatelskou službou
Odvodnění budovy základní školy
Oplocení základní školy (jižní a severní strana)
Výstavba veřejného osvětlení – severozápadní část Kasejovic
Výstavba optické sítě – severozápadní část Kasejovic

Výstavba obytné zóny pro 15 rodinných domů
Ošetření památných stromů

Nákup techniky:
-

nových automobilů pro pečovatelskou službu a pro potřeby Města
zahradní sekačky Stiga
traktoru Zetor

Chloumek
-

vystrojení vrtané studny
tahové zkoušky památné lípy
materiálové zabezpečení pro výstavbu dřevníku
oprava střechy kapličky

Podhůří
-

nová vrtaná studna
vystrojení studny
oprava vodárny
dokončení oplocení hřiště
oprava autobusové zastávky na rozcestí
zaústění přepadu ze studny do kanalizace

Řesanice
-

oprava střechy požární zbrojnice
oprava střechy na kulturním zařízení
oprava sociálního zařízení v kulturním zařízení
výměna oken a dveří v kulturním zařízení
fasáda kulturního zařízení
zateplení kulturního zařízení
materiálové zabezpečení pro opravu parketu
finanční podpora opravy požární nádrže
oprava kanalizace v délce 40 m
oprava technologie a střechy čistírny odpadních vod
oprava propustků v jižní části obce
terénní úpravy na hřišti
vybudování nové výhybny v prostoru u Topolu

Polánka
-

vyčištění příkopu u účelové komunikace

Přebudov

-

údržba a úprava cest

Újezd u Kasejovic
-

výsadba nového sadu a aleje
oprava studničního čerpadla na návsi

Kladrubce
-

oprava sociálního zařízení v kulturním zařízení včetně el. rozvodů
oplocení spodní části kulturního zařízení
nová vrtaná studna včetně vystrojení a napojení na kulturní zařízení

