Plán rozvoje obce
Záměr vybudování dětského hřiště za Labem
Realizace dětského hřiště pro děti do 12 let, pro děti z Osečka, žijící trvale v osadě. Realizace byla z 80%
realizována z dotace MMR, o kterou jsme požádali na konci roku 2016, dotaci jsme obdrželi. Záměr byl
opakovaně zveřejňován. V červenci bylo hřiště předáno k užívání.

Záměr vybudování veřejného přístaviště na Labi
V roce 2016 byl zastupitelstvem obce schválen plán Ředitelství vodních cest vybudovat na straně obce
veřejné přístaviště, které bude vybudováno ze státních prostředků, a zastupitelstvo se zavázalo vybudovat
sociální zázemí pro přístav. Nyní se nachází projekt ve stádiu schvalování státními úřady. Záměr je
opakovaně řešen zastupitelstvem a zveřejňován.
Rekonstrukce sportovního hřiště za Labem
Obec hledá možnosti využití Krajské dotace na rekonstrukci obecního sportoviště za Labem.
V případě získání dotace vznikne multifunkční hřiště, jehož realizace může více propojit život v obci, i
s využitím přívozu. Dojde k zásadní revitalizaci chátrajícího sportoviště.
Rekonstrukce komunikací v chatové osadě za Labem
V letošním roce bude dokončena rekonstrukce hlavní páteřní komunikace osadou. Komunikace je
realizována pouze z prostředků obce, jelikož neexistuje žádná dotace, která by záměr podporovala. Bude
navýšen rozpočet obce a použity prostředky z prodeje pozemků pod chatami. Realizace provádí firma
Tanaco s.r.o., která vyhrála veřejnou soutěž na zhotovitele.

Záměr zakoupení nové převozní lodi
Záměr schválen zastupitelstvem obce. Byla zpracována žádost i s projektovou dokumentací. Záměr byl
předán radním Středočeského Kraje o posouzení záměru. Záměr byl písemně podpořen Městysem Velký
Osek a obcí Pňov-Předhradí. Jedná se o zvýšení kapacity a komfortu převozu, zvláště pro cykloturisty a
možnost převozu obecního traktoru pro údržbu zeleně.

Výsadba původních ovocných dřevin a habrové aleje na Široké a u Kulatého jezera
Obec získala na základě žádosti o dotaci z fondu SFŽP finanční podporu na do výsadbu původních
ovocných dřevin na Široké a realizaci liniové výsadby habrů podél cesty ke Kulatému jezeru. Záměr bych
schválen zastupitelstvem. Bude realizováno firmou. Dotace schválena MŽP.

Realizace tří míst pasivního odpočinku
Zastupitelstvo záměr schválila, obec požádala o 100% dotaci Ministerstvo zemědělství, dosud bez
rozhodnutí MZe, byly vybrány tři místa v katastru na obecních pozemcích, kde budou realizována tři
zastřešená místa pro turisty.
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Výsadba aleje s pomocí dotace TPCA v osadě
Skrze MAS Podlipansko se podařilo získat 80% dotaci na realizaci aleje podél hlavní komunikace v osadě.
Výsadba bude realizována v říjnu 2017 s pomocí občanů a chatařů, bude dále podpořena obcí jako společná
komunitní veřejná akce.

Záměr znovuobnovení obecní zvoničky
Záměr byl zveřejněn formou ankety a byli vyzváni občané aby se vyjádřili k jejímu vzhledu a umístnění.
Zvonička bude využívaná při oznámení úmrtí našich občanů, nahradí „zvonění“ rozhlasem. Stava zkrášlí
náves.

Záměr dovybavení dětského hřiště na návsi
Bude využita dotace Kraje na počet obyvatel (156 tis.Kč), občané byli vyzváni k návrhům typů herních
prvků.
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