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1 ÚVOD A ÚČEL DOKUMENTU
Program rozvoje obce je koncepční dokument stanovující vizi (cílový stav) rozvoje obce a na ní
navazující kroky, kterými se k cíli chceme dostat. Je zpracován na roky 2015-2018. Na jeho tvorbě se
podíleli:




Občané obce – pomocí ankety, která byla realizována od 19. 12. 2014 do 5. 1. 2015
Rada obce – analyzovala a dávala zastupitelstvu ke schválení dílčí části programu rozvoje
obce
Zastupitelstvo obce – rozhodovalo o dílčích krocích tvorby a konečné podobě programu
rozvoje obce

V rámci veřejně vyhlášené ankety dorazilo od občanů 114 námětů. Ty byly analyzovány a rozděleny
dle jednotlivých oblastí (infrastruktura a komunikace, veřejná správa, životní prostředí a vzhled obce,
školství a sport, kultura a volný čas). Rada obce následně realizovala předvýběr z těchto námětů,
přidala své náměty a vše dohromady předložila zastupitelstvu k diskuzi a schválení. Schvalování
zastupitelstvem bylo dvoukolové. V prvním kole se schvalovaly hlavní směry rozvoje obce (nový
koncept práce s bioodpadem, elektroodpadem, potřeba investovat do sportovní infrastruktury, atd.
více dále). Ve druhém kole se schvalovaly konkrétní projektové záměry, kterými se směry rozvoje
obce měly realizovat.

Anketa mezi
občany obce

1. kolo
předvýběru a
schválení
hlavních
směrů
rozvoje obce

Podrobnější
rozpracování
konkrétních
projektů

2. kolo
předvýběru a
schválení
konkrétních
projektů
rozvoje obce

Tvorba
Programu
rozvoje obce
a Akčního
plánu rozvoje
obce

Obrázek 1 Proces tvorby Programu rozvoje obce

Dokument se skládá z několika částí. V kapitole „Manažerské shrnutí“ se v jedné tabulce prezentují
vybrané projektové záměry a celkové investice směřující do dané oblasti. Jedná se o souhrnný
materiál následujících kapitol. V následující části, tzv. „Analytické části“ je shrnut aktuální stav obce.
V návrhové části (s názvem „Plánovaný rozvoj v obci 2015-2018“) je k dispozici soupis konkrétních
rozvojových aktivit, které chce vedení obce v období 2015-2018 realizovat. V závěrečné části je tzv.“
Akční plán rozvoje obce“, který detailně představuje plánované aktivity a projekty.
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Samozřejmostí je, že pokud v průběhu období 2015-2018 vzniknou jiné projekty, případně záměry
než zde zmíněné, je možné je také realizovat. Rada obce plánuje každoročně vyhodnotit plnění
Programu rozvoje obce.

2 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ
Vedení obce si dává za cíl podpořit udržitelný rozvoj obce, a to v několika oblastech. Tabulka uvedená
níže ukazuje jednotlivé oblasti, plánované investice a plánované výsledky investic. Jedná se o
souhrnný materiál. Detailní popis projektů a z čeho se při definici projektů vycházelo, je popsán
v následujících kapitolách.
Oblast
Infrastruktura a
komunikace

Plánovaná
investice
14 250 000Kč

Výsledky investic









Veřejná správa

10 000,- Kč

Sport, kultura a volný
čas

3 020 000Kč

Školství

5 750 000Kč

Životní prostředí a
vzhled obce
Celkem

250 000Kč













Chodník do Hořovic
Rekonstrukce silnic v obci + revitalizace +
rozšíření veřejného osvětlení
Položení 2. vrstvy asfaltu v lokalitě Za Školou,…
Úprava komunikace a ostrůvku u horního
rybníka
Provozní údržba silnic v obci
Prevenční informační tabule omezující rychlost
při vjezdu do obce a u školy
Obchvat pro těžkou nákladní dopravu
Dokončení kanalizačního převaděče/výstavba
obecní ČOV
Webové stránky obce
Nové informativní nástěnky v obci
Zefektivnění správy území obce
Víceúčelové sportovní hřiště
Renovace asfaltu v areálu ZŠ Tlustice
Instalace drobných dětských atrakcí v lokalitě Za
Školou
Rekonstrukce elektrických rozvodů ZŠ Tlustice
Rekonstrukce střechy ZŠ Tlustice
Odbahnění nádrží a navýšení jejich kapacit
Rekultivace porostu u cesty ke hřbitovu
23 280 000 Kč

Tabulka 1 Manažerské shrnutí
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3 ANALYTICKÁ ČÁST
Následující část popisuje výsledky proběhlé ankety a aktuální stav obce, a to pohledem několika
oblastí:






Infrastruktura a komunikace
Životní prostředí a vzhled obce
Veřejná správa
Školství
Sport, kultura a volný čas

3.1 VÝSLEDKY ANKETY
V období od 19.12.2014 – 5.1.2015 probíhala v obci Tlustice anketa, kde se Obecní úřad Tlustice ptal
občanů na jejich názor na stávající stav obce a jejich nápady na další rozvoj. Celkem došlo 114
námětů, které se utřídily do následujících tematických oblastí:






Infrastruktura a komunikace obce
Životní prostředí a vzhled obce
Sport, kultura a volný čas
Veřejná správa
Školství

Nejčastěji zmiňovanými náměty byly:
1. Místo – Správa a rozvoj dětských hřišť / Rekonstrukce silnic
2. Místo – Budování nových komunikací a infrastruktury / Úklid v obci
3. Místo – Výstavba víceúčelového sportovního hřiště

3.2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU OBCE
V následující kapitole je realizována analýza současného stavu obce. Jedná se o shrnutí aktuální
situace v jednotlivých oblastech a z toho vyplývající projekty směřující k rozvoji obce. Jako metoda
analýzy byla zvolena tzv. „SWOT analýza“. Ta se skládá z popisu situace ze 4 pohledů:





Silné stránky – co je v obci na dobré úrovni, co funguje
Slabé stránky – co není na optimální úrovni, co je třeba zlepšit
Příležitosti – jak můžeme slabé stránky odstranit
Hrozby – co může ohrozit naše aktivity směřující ke zlepšení stavu obce

3.2.1 Infrastruktura a komunikace
Silné stránky





Slabé stránky
 Nutnost revitalizace veřejného osvětlení
Kvalitní stav většiny silnic v obci (díky
(z ekonomických a bezpečnostních
prováděným rekonstrukcím v posledních
důvodů)
letech)
 Neexistence veřejného osvětlení ve
Existence veřejného osvětlení na velké
všech částech obce (riziko hlavně
většině území obce
z pohledu bezpečnosti)
Přítomnost areálu školního statku
 Neexistence bezpečné komunikace pro
pěší do Hořovic přes letiště
Existence kanalizační sítě v obci
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Značný provoz v obci způsobený
neexistencí alternativní trasy do areálů
skladů atd. v Hořovicích a areálu
Cintlovka.
Chátrající infrastruktura a pozemky
v areálu školního statku.
Nedokončený proces kanalizace v obci
(připojení na ČOV/obecní ČOV)

Příležitosti
Hrozby
 Finanční prostředky obce naspořené
 Upřednostnění realizace jiných projektů
v minulých letech.
vzhledem k časovým, kapacitním a
finančním možnostem obce.
 Dotační tituly určené na projekty
z oblasti Infrastruktury a komunikací.
 Nevypsání
žádného
relevantního
dotačního
titulu.
 V případě vysokých finančních nákladů
na jednorázovou revitalizaci a rozšíření
 Složitost a náročnost vytvoření a
veřejného osvětlení spojit s postupnou
realizace projektů (ČOV).
rekonstrukcí silnic tak, jak bude probíhat
 Nedořešení majetkových situací se
v dalších letech.
Středočeským krajem (například nutnost
 Využít stávající obecní pozemky v areálu
vést chodník do Hořovic přes jejich
školního statku k podpoře podnikání
území, území kraje v areálu školního
v obci a generování příjmů do obecního
statku).
rozpočtu.
Tabulka 2 SWOT Infrastruktura a komunikace

Hlavní témata
Rekonstrukce silnic a veřejného osvětlení
Pokračování projektu ČOV
Využití areálu školního statku

3.2.2 Životní prostředí a vzhled obce
Silné stránky
Slabé stránky
 Pravidelné svozy bioodpadu
 Vysoké náklady obce na svoz odpadu
 Pravidelné svozy velkoobjemového a
 Občas nedostatečná kapacita svozu
nebezpečného odpadu
velkoobjemového odpadu
 Přítomnost třídících kontejnerů na území
 Občas špatný stav místních rybníků
obce
(žabince, odpad na hladině, atd.)
 Blízkost Hořovic a možnost využití zdejší
skládky
Příležitosti
Hrozby
 Spolupracovat na vytvoření nového
 Upřednostnění realizace jiných projektů
sběrného dvora v Hořovicích
(z důvodů personálních kapacit a
finančních možností)
 Sledovat dotační tituly určené k podpoře
kompostování,
atd.
za
účelem
efektivnějšího nakládání s bioodpadem
Tabulka 3 SWOT Životní prostředí a vzhled obce
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Hlavní témata
Efektivnější nakládání s odpady v obci

Údržba flory a rybníků v obci

3.2.3 Veřejná správa
Silné stránky
Slabé stránky
 Existence webových stránek obce
 Design
webu
zcela
neodpovídá
současným standardům
 Existence nástěnek umístěných v centru
obce
 Omezená přístupnost nástěnek pro
občany, kteří příliš nechodí do centra
 Přítomnost veřejného rozhlasu
obce
 Pracovníci technického úseku obce
 Malá intenzita aktualizací obsahu webu,
menší množství kategorií možných
příspěvků, provázanost na weby
obecních spolků (SK Tlustice, Facebook
Tlustice)
 Stížnosti občanů na ne vždy zcela řádný
pořádek v obci
Příležitosti
Hrozby
 Aktualizace
designu
webových
 Slabá priorita oblasti v porovnání
stránek se zapracováním moderních
s ostatními plánovanými projekty
prvků
 Umístění nových nástěnek i v jiných
částech obce
 Zavádění nových prvků komunikace
s občany (informační sms, emaily,
nahrávání obsahu obecních hlášení
na web, kalendář s kulturními akce
v obci a okolí, atd.)
 Zefektivnění
pracovní
činnosti
pracovníků
technického
úseku
obce/uzavření smlouvy s externím
dodavatelem na realizaci části úklidu
obce (dle ekonomické efektivnosti)
Tabulka 4 SWOT Veřejná správa

Hlavní témata:
Webové strányk obce a komunikace obce s občany

Úklid v obci
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3.2.4 Sport, kultura a volný čas
Silné stránky
Slabé stránky
 Sportovní kluby (fotbal, nohejbal)
 Neexistence multifunkčního sportovního
Tlustice
zařízení pro dospělé
 SDH Tlustice
 Nebezpečné
sportovní
povrchy
v
areálech
dětského
hřiště
a
hřiště
u ZŠ
 Areál SK Tlustice
Tlustice (asfalt)
 Areál dětského hřiště u obecního úřadu

Malé množství dětských atrakcí v obci
 Areál u ZŠ Tlustice
 Neexistence kulturního místa pro větší
 Horní část letiště Tlustice
společenské akce (venkovní sezení, atd.)
 Pořádání pravidelných společenských
 Omezení využití horní části letiště do
akcí (obecní ples, hasičský ples,
doby rozhodnutí o obchvatu Tlustice a
sportovní ples, máje, čarodějnice)
Hořovic
Příležitosti
Hrozby
 Finanční prostředky obce naspořené
 Upřednostnění realizace jiných projektů
v minulých letech
vzhledem k časovým, kapacitním a
finančním možnostem obce
 Relevantní dotační tituly
 Neexistence
nebo
nezískání
 Při vytvoření koncepce sportovního a
relevantního dotačního titulu u projektu
kulturního života možnost využít synergií
výstavby multifunkčního sportovního
a ušetřit při realizaci projektů
hřiště
 Nevytvoření koncepce říkající jak místně
uspořádat
sportovní
a
kulturní
infrastrukturu v obci
Tabulka 5 SWOT Sport, kultura a volný čas

Hlavní témata:
Vytvoření a realizace koncepce využití stávajících
sportovních/dětských areálů
Podpora při pořádání společenských akcí pro občany
Tlustice
Dlouhodobé projekty

3.2.5 Školství
Silné stránky
Slabé stránky
 ZŠ/MŠ Tlustice
 Stav budovy ZŠ/MŠ Tlustice
 Areál ZŠ Tlustice
Příležitosti
Hrozby
 Finanční prostředky obce naspořené
 Upřednostnění realizace jiných projektů
v minulých letech
vzhledem k časovým, kapacitním a
personálním možnostem obce
 Dotační tituly určené na školství a jeho
rozvoj (jak infrastruktury, tak vzdělávání
 Nevypsání
žádného
relevantního
učitelů a personálu)
dotačního titulu/nezískání relevantního
titulu
Tabulka 6 SWOT Školství
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Hlavní témata:
Školní budova
Školní areál
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4 PLÁNOVANÝ ROZVOJ V OBCI 2015-2018
4.1 VIZE
V následujících 4 letech si dává vedení obce za cíl podpořit udržitelný rozvoj obce Tlustice. Chce
poskytnout občanům obce:





pocit bezpečí (například kvalitní dopravní infrastruktura, veřejné osvětlení)
možnost aktivně trávit volný čas (sportovní infrastruktura, dětská hřiště, kulturní a další
společenské akce)
individualizovaný informační servis o dění v obci a okolí (nové webové stránky obce)
upravenější prostředí obce

Realizace vize se skládá z několika navzájem propojených projektů. Tyto jsou dále popsány dle
jednotlivých témat. Přesný popis projektů je součástí kapitoly 5 – Akční plán rozvoje obce.

4.2 INFRASTRUKTURA A KOMUNIKACE
Hlavní témata:




Rekonstrukce silnic a veřejného osvětlení
Pokračování projektu ČOV
Využití areálu školního statku

4.2.1 Rekonstrukce silnic a veřejného osvětlení
Cílem vedení obce je v následujícím období provést rekonstrukci několika vytipovaných silnic v obci
(těch, které nebyly v minulých letech rekonstruované) a spolu s tím provést revitalizaci veřejného
osvětlení v těchto částech obce. Nutné je dokončit výstavbu nové části Tlustice „Za Školou“
položením druhé vrstvy asfaltu pro zajištění větší odolnosti a zlepšit stav stávajících vedlejších cest
(Dlouhá, silnice k Masně). Důležité bude také postavit chodník přes letiště do Hořovic, který bude
sloužit pro bezpečnou chůzi jak občanů Tlustice, tak studentům SOŠ a SOU Hořovice. Dlouhodobým
projektem je výstavba obchvatu Tlustice a Hořovic. Zde je potřeba komunikovat s městem Hořovice a
ostatními zainteresovanými stranami. Nedá se ale očekávat ukončení otázky obchvatu v tomto
volebním období.
Projekty:









Chodník do Hořovic
Veřejné osvětlení - revitalizace + rozšíření
Rekonstrukce ulic mezi č.p. 3-314, 86-213, 122-211
Položení 2. vrstvy asfaltového povrchu v novostavbách Za Školou
Úprava komunikace a ostrůvku u horního rybníka
Provozní údržba silnic v obci
Prevenční informační tabule omezující rychlost při vjezdu do obce a u školy
Obchvat pro těžkou nákladní dopravu
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4.2.2 Pokračování projektu ČOV
Dlouhodobý projekt obce. V minulosti se začalo realizovat napojení kanalizace v obci na ČOV
v Hořovicích. V současnosti se vážně uvažuje o změně strategie a o možnosti vybudovat vlastní
obecní ČOV. Cílem vedení obce je shromáždit dostatek informací o vhodnějším způsobu zajištění
odvodu odpadových a splaškových vod a tento začít dále rozpracovávat/pokračovat v realizaci.
Projekty:


Výstavba kanalizačního převaděče nebo obecní ČOV

4.2.3 Využití areálu školního statku
Areál školního statku leží v dopravně dostupné lokalitě, která zároveň není přímo v centru obce.
Cílem vedení obce je pracovat se svými pozemky, které v areálu má. Stávající územní plán počítá
s využitím pozemků pro podporu obchodu a služeb. Vedení obce tedy bude podnikat aktivní kroky
k revitalizaci své části statku v souladu s územním plánem.
Projekty
Bez projektu – dlouhodobá aktivita vedení obce

4.3 VEŘEJNÁ SPRÁVA
Hlavní oblasti:



Webové stránky obce a komunikace obce s občany
Úklid v obci

4.3.1 Webové stránky obce a komunikace obce s občany
V následujícím období si dalo vedení obce za úkol modernizovat webové stránky obce a zlepšit
komunikaci obecního úřadu s občany. Chce toho docílit pomocí projektu, který je zaměřen přímo na
modernizaci webových stránek a jejich obsahu a také na instalaci nových informativních nástěnek i
v jiných částech obce tak, aby byly dostupné nejen v centru obce.
Název projektu:


Nová komunikace OÚ Tlustice s občany

4.3.2 Úklid v obci
Častým námětem občanů obce byla situace týkající se úklidu v obci. Vedení obce se rozhodlo začít
praktikovat systém pracovních deníků spolu s možným uzavřením smlouvy s externí firmou, která by
se starala o určitou část údržby obce (v úvahu připadá například údržba zelených ploch v obci).
Rozhodnutí, jakým způsobem dále zajišťovat úklid a údržbu obce, bude záviset na ekonomických
propočtech.


Bez projektu - průběžná aktivita vedení obce
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4.4 SPORT, KULTURA A VOLNÝ ČAS
Hlavní oblasti:



Vytvoření a realizace koncepce využití stávajících sportovních/dětských/kulturních areálů
Podpora při pořádání společenských akcí pro občany Tlustice

4.4.1

Vytvoření
a
realizace
koncepce
využití
stávajících
a
budoucích
sportovních/dětských/kulturních areálů
Vedení obce vytvoří a následně realizuje koncepci využití stávajících a budoucích
sportovních/dětských areálů. Cílem je mít v obci dostatek možností jak pro dospělé sportování, tak
pro dětské hraní. Nesmí ale dojít k ekonomicky neefektivnímu nakládání s veřejnými prostředky tím
způsobem, že vedle sebe budou existovat 3 naprosto stejná dětská hřiště, respektive 2 sportovní
areály. Ve stávajícím územním plánu obce je horní část letiště brána jako prostor pro možné
kulturně-společenské vyžití a infrastrukturu. Bohužel do doby vyřešení problému vybudování
obchvatu Tlustice a Hořovic zde není možno realizovat žádnou realizační ani přípravnou činnost.
Jakákoliv další aktivita spojená s využitím horní části letiště je závislá na problematice obchvatu a
vedení obce nebude do doby vyřešení této otázky podnikat další kroky a neefektivně utrácet veřejné
finance.
Název projektů:






Výstavba víceúčelového sportovního hřiště
Renovace asfaltového hřiště ZŠ/MŠ Tlustice (součást i oblasti „Školství“)
Instalace drobných dětských atrakcí v lokalitě Za Školou
Pronájem místa u dětského hřiště na provoz stánku se zmrzlinou, občerstvením
Aktualizace studie o možnostech využití horní části letiště a prostor u fotbalového hřiště
(např. kulturní areál)

4.4.2 Podpora při pořádání společenských akcí pro občany Tlustice
Obec bude i v následujících letech podporovat organizování společenských akcí v obci. V případě
zájmu občanů o organizaci nového typu společenské akce, obec bude ráda s organizátory
komunikovat a případně spolupracovat.


Bez projektu – průběžná aktivita

4.5 ŠKOLSTVÍ
Hlavní oblasti:




Školní budova
Školní areál
Dlouhodobé projekty

4.5.1 Školní budova
Škola je jedním z pilířů společenského života v obci. V minulosti proběhla rekonstrukce vnější části
budovy a přilehlého okolí. Prozatím nezměněna zůstala stávající střecha a také vnitřky budovy. Zde je
nutno řešit primárně elektrické rozvody. Cílem obce v následujícím období je rekonstrukce střechy a
elektrických rozvodů školy. V případě zájmu vedení školy se obec nebrání podpoře aktivit směřujících
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k dalšímu vzdělávání pedagogického personálu školy. Nutnou podmínkou bude ale realizace a
spolufinancování těchto projektů v rámci evropských strukturálních a investičních fondů.
Názvy projektů:



Rekonstrukce střechy ZŠ a MŠ Tlustice
Rekonstrukce elektrického rozvodu ZŠ a MŠ Tlustice

4.5.2 Školní areál
Školní areál prošel v posledních letech několika změnami. Tyto se ale netýkaly renovace asfaltového
hřiště, které není svou povahou bezpečné pro sportování a jakoukoliv pohyblivější aktivitu dětí.
Rozhlehlý areál zároveň nabízí prostor pro vybudování další infrastruktury, která může být využita pro
vzdělávání dětí.
Názvy projektů:


Renovace asfaltového hřiště v areálu ZŠ Tlustice

4.5.3 Dlouhodobé projekty – Rozšíření kapacity ZŠ/MŠ Tlustice
Současné kapacity školy a školky odpovídají poptávce. Nyní tak není plánováno další rozšiřování
školních kapacit. Další případné rozšiřování je zároveň podmíněno uvolněním školního bytu.

4.6 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VZHLED OBCE
Hlavní oblasti:



Efektivnější nakládání s odpadem v obci
Údržba flory a rybníků v obci

4.6.1 Efektivnější nakládání s odpadem v obci
Bioodpad – v současné době jsou pravidelně realizovány odvozy bioodpadu, a to v intervalu 2 týdnů.
Obec poskytne občanům možnost zbavovat se bioodpadu i v mezidobí odvozů. V areálu školního
statku bude přistaven kontejner, kde bude možno každý týden odkládat bioodpad. Obec bude
sledovat i dotační aktivity oblasti nakládání s bioodpadem s cílem zvýšit komfort občanů a snížit
finanční náklady obce.
Elektroodpad - Vedení obce bude aktivně spolupracovat s městem Hořovice na projektu Sběrného
dvora. V případě nerealizování projektu se bude otázka nakládání s elektroodpadem řešit následně.
Bez projektu – průběžná aktivita
4.6.2 Údržba flory a rybníků v obci
V obci Tlustice se nachází 2 rybníky. Obec má v plánu realizovat jejich odbahnění a tím navýšit jejich
kapacitu. Zároveň chce zajistit jejich pravidelnou údržbu tak, aby se zde nevytvářely „žabince“, nebo
zde na hladině neplaval odpad. Taktéž dojde k úpravě flory na cestě ke hřbitovu. Zde je v plánu
celková rekultivace porostu.
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Názvy projektů:



Odbahnění nádrží a navýšení jejich kapacity
Rekultivace porostu u cesty ke hřbitovu
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5 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE OBCE 2015-2018
V následující kapitole budou detailněji popsány jednotlivé rozvojové projekty v obci.
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Infrastruktura a komunikace

Pokračován
í projektu
ČOV

Rekonstrukce silnic a veřejného osvětlení

Chodník do
Hořovic

Veřejné
osvětlení revitalizace +
rozšíření

Položení 2.
vrstvy
asfaltového
povrchu v
novostavbách
Za Školou

Úprava
komunikace a
ostrůvku u
horního
rybníka

Provozní
údržba silnic
v obci
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Prevenční
informační
tabule
omezující
rychlost při
vjezdu do
obce a u
školy

Obchvat pro
těžkou
nákladní
dopravu

Výstavba
kanalizačního
převaděče
nebo obecní
ČOV

Využití

areálu
školního
statku

Průběžná
aktivita obce

Název projektu
Garant
Tým
Popis projektu – základní
popis obsahu projektu,
případný vztah s jinými
projekty

Chodník do Hořovic
Helena Kaššová
Komise výstavby
Cílem projektu je výstavba chodníku spojující Tlustici a Hořovice přes
území letiště. Chodník bude sloužit občanům Tlustice a Hořovic a
zároveň studentům SOŠ a SOU Hořovice. Hlavně v nočních/časně
ranních hodinách nejsou chodci příliš vidět a hrozí nebezpečí nehody.
Projekt byl jedním z nejvíce žádaných ze strany občanů Tlustice
v rámci realizace dotazníkového šetření.

Přínos pro obec a život
v obci





Zvýšení bezpečnosti občanů obce
Zvýšení bezpečnosti žáků SOŠ a SOU Hořovice
Snížení rizika autonehody s fatálními důsledky

Předpokládané
náklady 1 100 000Kč vč. DPH
projektu
Nutné kroky pro realizaci
1. Převod pozemků z vlastnictví STČK na obec/Souhlas STČK
projektu, jejich časová
s realizací stavby
náročnost a předpokládané
2. Příprava projektu
náklady
3. Získání stavebního povolení
4. Příprava a realizace výběrového řízení
5. Realizace výstavby
Druh – investice, provoz
Investice
Je možno čerpat dotace?
Ano
Zadávací řízení
Veřejná zakázka malého rozsahu - Uzavřená výzva – oslovení min. 3
dodavatelů
Soubory (přílohy)
Předpokládaný
termín
1. Příprava 2015
realizace
2. Realizace 2016
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Název projektu
Garant
Tým
Popis projektu – základní
popis obsahu projektu,
případný vztah s jinými
projekty

Veřejné osvětlení – revitalizace + rozšíření
Zdeněk Tobiška + Jiří Červenka
Jan Chaloupecký, Komise výstavby, Dotační a grantová komise
V rámci projektu je plánována postupná revitalizace a rozšíření
veřejného osvětlení v obci.
Revitalizace – výměna starších lamp a zářivek za nové, moderní a
ekonomicky úspornější.
Rozšíření – dobudování veřejného osvětlení ve zbývajících částí obce
 Ulice Šťikovská
 Silnice podél výběhu koní
Revitalizace a rozšíření budou probíhat postupně, a to dle toho, jaké
rekonstrukce silnic v obci se budou realizovat. V první fázi se plánuje
revitalizace v částech:
 Chodník v centru obce u autobusové zastávky
 Silnice 3-314
 Silnice 86-213
 Silnice 122-211

Přínos pro obec a život
v obci







Vyšší kvalita a zhodnocení obecní infrastruktury
Finanční úspora obce ve výdajích na veřejném osvětlení
(instalace úsporných zářivek)
Zlepšení vizuální podoby obce
Zvýšení bezpečnosti občanů obce
Zlepšení viditelnosti pro řidiče

Předpokládané
náklady Chodník v centru obce – 150 000Kč vč. DPH
projektu
Rekonstrukce silnic - 10 750 000Kč vč. DPH
Nutné kroky pro realizaci
1. Vytvořit projektovou dokumentaci pro stavební povolení
projektu
2. Získat stavební povolení
3. Připravit a realizovat zadávací řízení
4. Realizovat rekonstrukci

Druh – investice, provoz
Je možno čerpat dotace?
Zadávací řízení

Soubory (přílohy)
Předpokládaný
realizace

termín

Nutná koordinace s projektem „Rekonstrukce silnic“ a následně
s dalšími rekonstrukcemi.
Investice
Ano
Chodník v centru obce – přímé zadání
Rekonstrukce silnic – Zjednodušené podlimitní řízení – zadávací
postup v režimu zákona o veřejných zakázkách
Rekonstrukce silnic
1. Příprava a 1. fáze realizace – 2015
2. Dokončení realizace – 2016/2017
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Chodník v centru obce
1. Vytvořit projekt pro stavební povolení – duben 2015
2. Získat stavební povolení – březen – květen 2015
3. Připravit a realizovat zadávací řízení - červen 2015
4. Realizovat projekt – červenec 2015
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Název projektu
Garant
Tým
Popis projektu – základní
popis obsahu projektu,
případný vztah s jinými
projekty
Přínos pro obec a život
v obci

Položení druhé vrstvy asfaltu v lokalitě Za školou
Jiří Červenka
Komise výstavby, Dotační a grantová komise
Fáze výstavby rodinných domů v lokalitě Za školou byla již dokončena.
Může se přistoupit k dodělání druhé vrstvy asfaltu, která zajišťuje
odolnost proti trvalým deformacím od intenzivní nebo pomalé
dopravy.






Vyšší kvalita a zhodnocení obecní infrastruktury
Vyšší odolnost silnice v lokalitě Za školou
Zlepšení visuální podoby obce
Finalizace projektu nových rodinných domů v Tlustici

Předpokládané
náklady 2 100 000Kč vč. DPH
projektu
Nutné kroky pro realizaci
projektu
1. Příprava a realizace zadávacího řízení
2. Realizace projektu
Druh – investice, provoz
Je možno čerpat dotace?
Zadávací řízení
Soubory (přílohy)
Předpokládaný
realizace

termín

Investice
Ano
Veřejná zakázka malého rozsahu – uzavřená výzva - oslovení min. 3
dodavatelů
1. Příprava a realizace zadávacího řízení – březen – srpen 2015
2. Realizace projektu – září– prosinec 2015
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Název projektu
Úprava komunikace a ostrůvku u horního rybníka
Garant
Jirka Červenka
Tým
Komise výstavby
Popis projektu – základní Pokládka nových obrub a zpevnění povrchu ostrůvku
popis obsahu projektu,
případný vztah s jinými
projekty
Přínos pro obec a život
v obci



Provozní údržba silnic, u kterých není potřeba větších investic

Předpokládané
náklady 40 000Kč vč. DPH
projektu
Nutné kroky pro realizaci
projektu
1. Vyjasnění nutnosti získat stavební povolení
2. Příprava projektové dokumentace
3. Příprava a realizace zadávacího řízení
4. Realizace projektu
Druh – investice, provoz
Je možno čerpat dotace?
Zadávací řízení
Soubory (přílohy)
Předpokládaný
termín
realizace

Provoz
Provozní údržba bude realizována bez dotační pomoci
Veřejná zakázka malého rozsahu - Přímé zadání
Příprava a realizace 2015-2016
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Název projektu
Garant
Tým
Popis projektu – základní
popis obsahu projektu,
případný vztah s jinými
projekty

Přínos pro obec a život
v obci

Provozní údržba silnic v obci
Jirka Červenka
Komise výstavby
Provozní údržba silnic v obci se týká:
 Oprava povrchu komunikace u dálnice
 Zpevnění povrchu vjezdů (recyklátem) k RD v levé části obce
mezi vjezdem do statku a masnou
 Ulice „Dlouhá“ - oprava povrchu recyklátem + instalace
směrových zpomalovacích prvků



Provozní údržba silnic, u kterých není potřeba větších investic

Předpokládané
náklady 110 000Kč vč. DPH
projektu
Nutné kroky pro realizaci
projektu
1. Příprava a realizace zadávacího řízení
2. Realizace projektu
Druh – investice, provoz
Provoz
Je možno čerpat dotace?
Provozní údržba bude realizována bez dotační pomoci
Zadávací řízení
Veřejná zakázka malého rozsahu - Přímé zadání/Vlastními silami
Soubory (přílohy)
Předpokládaný
termín
1. Příprava 2015
realizace
2. Realizace 2016
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Název projektu

Prevenční informační tabule omezující rychlost při vjezdu do obce a
u školy
Garant
Jirka Červenka
Tým
Komise výstavby
Popis projektu – základní Instalace informační tabule za účelem snížení rychlosti vjíždějících aut
popis obsahu projektu, a ochrany žáků navštěvujících ZŠMŠ Tlustice.
případný vztah s jinými
projekty
Přínos pro obec a život
v obci



Zvýšení bezpečnosti občanů obce a žáků navštěvujících ZŠMŠ
Tlustice

Předpokládané
náklady 0 Kč
projektu
Nutné kroky pro realizaci
projektu
1. Vyřízení územního rozhodnutí
2. Realizace projektu
Druh – investice, provoz
Provoz
Je možno čerpat dotace?
Provozní údržba bude realizována bez dotační pomoci
Zadávací řízení
Přímé zadání firmě SAVE OUTDOOR
Soubory (přílohy)
Předpokládaný
termín
1. Vyřízení územního rozhodnutí (březen – květen 2015)
realizace
2. Realizace projektu (červen – září 2015)
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Název projektu
Garant
Tým
Popis projektu – základní
popis obsahu projektu,
případný vztah s jinými
projekty
Přínos pro obec a život
v obci

Obchvat pro těžkou nákladní dopravu
Jiří Červenka
Komise výstavby
Vedení obce bude sledovat a spolupracovat s městem Hořovice na
tvorbě návrhu realizace obchvatu Tlustice a Hořovic.



Zajistit alternativní cestu nákladních kamionů
Hořovic/areálu Cintlovka, atd. tak, aby neprojížděly obcí

Předpokládané
náklady 0 Kč
projektu
Nutné kroky pro realizaci
projektu
1. Spolupráce s městem Hořovice
Druh – investice, provoz
Je možno čerpat dotace?
Zadávací řízení
Soubory (přílohy)
Předpokládaný
termín
realizace

Není potřeba
Není potřeba
Spolupráce s městem Hořovice - průběžně
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do

Název projektu
Výstavba kanalizačního převaděče nebo obecní ČOV
Garant
Jan Chaloupecký
Tým
Komise výstavby, Dotační a grantová komise
Popis projektu – základní Vyřešení otázky čističky odpadních vod v obci Tlustice. Existuje
popis obsahu projektu, několik možností řešení. Projekt má za cíl vybrat tu pro obec nejlepší a
případný vztah s jinými započít její realizaci.
projekty
Přínos pro obec a život
v obci

Předpokládané
náklady
projektu
Nutné kroky pro realizaci
projektu

Druh – investice, provoz
Je možno čerpat dotace?
Zadávací řízení
Soubory (přílohy)
Předpokládaný
realizace

termín



Snížení nákladů občanů obce Tlustice na vodném a stočném

13 000 000 Kč

1. Výběr vhodné varianty
2. Výběr projektanta
3. Příprava projektové dokumentace
4. Získání stavebního povolení
5. Příprava a realizace zadávacího řízení
6. Realizace projektu
Investice
Ano.
Zjednodušené podlimitní řízení – zadávací řízení v režimu zákona o
veřejných zakázkách
1. Příprava 2015-2017
2. Realizace – 2017 - ?
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Veřejná správa
Webové stránky obce a
komunikace s občany

Úklid v obci

Nová komunikace OÚ s občany

Průběžná aktivita obce
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Název projektu
Garant
Tým
Popis projektu – základní
popis obsahu projektu,
případný vztah s jinými
projekty

Přínos pro obec a život
v obci

Nová komunikace OÚ Tlustice s občany
Jan Chaloupecký, Helena Kaššová
Tvorba nové webové prezentace OÚ Tlustice a instalace informačních
nástěnek u ZŠ MŠ Tlustice.
Novinky na nových webových stránkách:
 Možnost zasílání informativních sms o dopravních uzavírkách
v okolí obce, plánovaném výpadku elektřiny a dalších
aktivitách mající dopad na obec Tlustice
 Nahrávání hlášení obecního rozhlasu na web
 Kalendář s kulturními akcemi v obci
Instalace nových nástěnek:
 V lokalitě u ZŠ/MŠ Tlustice




Předpokládané
náklady
projektu
Nutné kroky pro realizaci
projektu

Lepší přístup občanů obce k aktuálním informacím o dění
v obci
Modernizace komunikace OÚ Tlustice s občany

10 000 Kč

1. Realizace projektu (instalace nástěnek, nasazení nových
webových stránek)

Druh – investice, provoz
Provoz
Je možno čerpat dotace?
Bude realizováno bez dotační pomoci
Zadávací řízení
Realizace pracovníky OÚ Tlustice
Soubory (přílohy)
Předpokládaný
termín
1. Realizace projektu (instalace nástěnek, nasazení nových
realizace
webových stránek) - 2015
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Sport, kultura a volný čas

Vytvoření a realizace koncepce využití stávajících
sportovních/dětských/kulturních areálů

Výstavba
víceúčelového
sportovního hřiště

Renovace
asfaltového hřiště
ZŠ/MŠ Tlustice
(součást i oblasti
„Školství“)

Instalace
drobných
dětských atrakcí
v lokalitě Za
Školou

Pronájem místa u
dětského hřiště na
provoz stánku se
zmrzlinou,
občerstvením
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Aktualizace studie
o možnostech
využití horní části
letiště a prostor u
fotbalového hřiště
(např. kulturní
areál)

Podpora při
pořádání
společenských akcí
pro občany Tlustice

Průběžná aktivita
obce

Název projektu

Výstavba víceúčelového sportovního hřiště + rozšíření atrakcí
dětského hřiště
Garant
Jiří Červenka
Tým
Jan Chaloupecký, Marek Hasman, Komise výstavy, Dotační a grantová
komise
Popis projektu – základní Výstavba víceúčelového sportovního hřiště. K využití bude pro
popis obsahu projektu, všechny občany Tlustice. Vznikne prostor pro:
případný vztah s jinými
 Malá kopaná
projekty
 Basketbal
 Volejbal
 Nohejbal
Součástí areálu budou i venkovní posilovací stroje.
Areál bude umístěn v lokalitě současného dětského hřiště u obecního
úřadu. Stávající dětské hřiště zůstane zachováno.
Projekt byl jedním z nejvíce požadovaných v rámci dotazníkové ankety
občanů Tlustice.
Přínos pro obec a život
v obci





Poskytnutí možnosti občanům obce aktivně trávit volný čas
Zlepšení visuální podoby obce a její atraktivity
Možnost finančních příjmů obce v případě pronájmu
sportovního hřiště spolkům mimo obec

Předpokládané
náklady 2 450 000Kč vč. DPH
projektu
Nutné kroky pro realizaci
projektu
1. Ujasnění vize sportovní infrastruktury v obci a její cílové
podoby
2. Výběr projektanta
3. Vytvoření projektové dokumentace pro stavební řízení
4. Získání stavebního povolení
5. Příprava a realizace zadávacího řízení
6. Realizace projektu
Druh – investice, provoz
Investice
Je možno čerpat dotace?
Ano
Zadávací řízení
Veřejná zakázka malého rozsahu – uzavřená výzva – oslovení min. 3
dodavatelů
Soubory (přílohy)
Předpokládaný
termín
1. Příprava – 2015/2016
realizace
2. Realizace – 2016/2017
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Název projektu

Renovace asfaltového hřiště areálu ZŠ a MŠ – pokládka vhodného a
bezpečného povrchu
Garant
Jirka Červenka, Jan Chaloupecký
Tým
Komise výstavby, Dotační a grantová komise, Komise školní a kulturní
Popis projektu – základní Renovace stávajícího asfaltového hřiště v areálu ZŠ Tlustice. Renovací
popis obsahu projektu, dojde k zvýšení bezpečnosti žáků MŠ a ZŠ Tlustice. Zároveň se zvýší
případný vztah s jinými počet sportovních aktivit, které se budou moci v areálu provozovat.
projekty
Přínos pro obec a život
v obci





Vyšší kvalita a zhodnocení obecní infrastruktury
Snížení rizika nehody způsobené nevhodným povrchem hřiště
Možnost praktikování většího množství sportů u žáků ZŠ MŠ

Předpokládané
náklady 500 000 Kč vč. DPH
projektu
Nutné kroky pro realizaci
projektu
1. Vytvoření projektové dokumentace
2. Příprava a realizace zadávacího řízení
3. Realizace projektu

Druh – investice, provoz
Je možno čerpat dotace?
Zadávací řízení
Soubory (přílohy)
Předpokládaný
realizace

Průběžně: Sledování dotačních možností.
Provoz/Investice
Ano
Veřejná zakázka malého rozsahu – uzavřená výzva – oslovují se 3
dodavatelé

termín Příprava a realizace 2015
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Název projektu

Instalace drobných dětských atrakcí (herní prvky) v parku lokality Za
Školou
Garant
Marek Hasman
Tým
Dotační a grantová komise
Popis projektu – základní V nedávné minulosti dokončená výstavba nových rodinných domů
popis obsahu projektu, v lokalitě Za Školou. V těchto RD je velké množství rodin
případný vztah s jinými s malými/dospívajícími dětmi. Instalace herních prvků umožní aktivní
projekty
vyžití obyvatel lokality Za Školou přímo u jejich domovů.
Vzniklé hřiště nebude takového rozsahu jako dětské hřiště u obecního
úřadu.

Přínos pro obec a život
v obci




Zlepšení občanské vybavenosti v obci
Umožnění aktivního trávení volného času obyvatel
lokality Za Školou/všech obyvatel obce Tlustice

Předpokládané
náklady 70 000 – 100 000Kč vč. DPH
projektu
Nutné kroky pro realizaci
projektu
1. Výběr prvků
2. Příprava a realizace zadávacího řízení
3. Realizace projektu
Druh – investice, provoz
Je možno čerpat dotace?
Zadávací řízení
Soubory (přílohy)
Předpokládaný
termín
realizace

Provoz
Ano
Veřejná zakázka malého rozsahu – přímé zadání/Vlastními silami
Příprava a realizace 2015
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Název projektu

Pronájem místa u dětského hřiště na provoz stánku se zmrzlinou,
občerstvením
Jan Chaloupecký

Garant
Tým
Popis projektu – základní Umožnění občanům Tlustice občerstvit se v letních měsících přímo
popis obsahu projektu, v obci skrze stánek se zmrzlinou dalším občerstvením.
případný vztah s jinými
projekty
Přínos pro obec a život
v obci



Zlepšení komfortu občanů Tlustice

Předpokládané
náklady 0 Kč. Projekt generuje příjmy z pronájmu stánku.
projektu
Nutné kroky pro realizaci
projektu
1. Podání inzerátu na pronájem místa
2. Realizace projektu
Druh – investice, provoz
Je možno čerpat dotace?
Zadávací řízení
Soubory (přílohy)
Předpokládaný
termín
realizace

Provoz
Provozní údržba bude realizována bez dotační pomoci
Není potřeba
Příprava a realizace 2015
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Školství

Školní budova

Rekonstrukce střechy ZŠ
a MŠ Tlustice

Školní areál

Rekonstrukce
elektrického rozvodu ZŠ
a MŠ Tlustice
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Renovace asfaltového
hřiště v areálu ZŠ
Tlustice

Název projektu
Garant
Tým
Popis projektu – základní
popis obsahu projektu,
případný vztah s jinými
projekty

Přínos pro obec a život
v obci

Rekonstrukce střechy ZŠ/MŠ
Jan Chaloupecký, Marek Hasman
Komise výstavby, Dotační a grantová komise, Komise školní a kulturní
Rekonstrukce střechy, u které neprobíhala rekonstrukce ani dílčí
oprava několik let. Střechou zatéká a je ničena nová omítka budovy
ZŠ. Dle analýzy stávajícího stavu a finanční náročnosti rekonstrukce se
přistoupí k 1 z 2 variant rekonstrukce:
 Rekonstrukce střechy bez dalších úprav
 Rekonstrukce střechy spolu s rekonstrukcí půdy za účelem
jejího dalšího využití.







Vyšší kvalita a zhodnocení obecní infrastruktury
Zlepšení visuální podoby obce
Snížení rizika nehody způsobené špatným stavem střechy
Snížení finančních nákladů obce na budoucích opravách
omítky
V případě
realizace
varianty
2
–
rozšíření
učebních/skladovacích prostor školy

Předpokládané
náklady Varianta 1 – 4 000 000Kč vč. DPH
projektu
Varianta 2 – 5 – 7 000 000Kč vč, DPH
Nutné kroky pro realizaci
projektu
1. Posouzení stavu střechy
2. Rozhodnutí o variantě rekonstrukce
3. Příprava projektové dokumentace/získání stavebního
povolení
4. Příprava a realizace zadávacího řízení
5. Realizace projektu
Druh – investice, provoz
Investice
Je možno čerpat dotace?
Ano
Zadávací řízení
Varianta 1 – veřejná zakázka malého rozsahu – uzavřená výzva
Varianta 2 – zjednodušené podlimitní řízení – zadávací postup
v režimu zákona o veřejných zakázkách
Soubory (přílohy)
Předpokládaný
termín
1. Posouzení stavu střechy - 2015
realizace
2. Rozhodnutí o variantě rekonstrukce - 2015
3. Příprava projektové dokumentace/získání stavebního
povolení – 2015/2016
4. Příprava a realizace zadávacího řízení - 2016
5. Realizace projektu – 2016/2017
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Název projektu
Garant
Tým
Popis projektu – základní
popis obsahu projektu,
případný vztah s jinými
projekty

Rekonstrukce elektrického rozvodu ZŠMŠ Tlustice
Marek Hasman, Jirka Červenka
Komise výstavby, Dotační a grantová komise, Komise školní a kulturní
Rekonstrukce elektrického rozvodu v ZŠ/MŠ Tlustice. Stávající
elektrické rozvody nebyly dlouho rekonstruované. Zvyšuje se riziko
nehody. Cílem bude rekonstrukce veškerých elektrických rozvodů
v budově. Obsahem bude také vybudování datové sítě za účelem
rychlejšího internetového připojení, vybudování kamerového
systému, atd.
Rekonstrukce musí probíhat v prázdninových měsících. Možná bude
nutno přistoupit k vícefázové rekonstrukci ve více etapách.

Přínos pro obec a život
v obci

Předpokládané
náklady
projektu
Nutné kroky pro realizaci
projektu

Druh – investice, provoz
Je možno čerpat dotace?
Zadávací řízení

Soubory (přílohy)
Předpokládaný
realizace

termín




Vyšší kvalita a zhodnocení obecní infrastruktury
Snížení rizika nehody způsobené špatným stavem elektrických
rozvodů

650 000Kč vč. DPH

1. Vytvoření projektové dokumentace
2. Příprava a realizace zadávacího řízení
3. Realizace projektu
Průběžně: Sledování dotačních možností, podání žádosti o dotaci
Investice
Ano
Veřejná zakázka malého rozsahu – uzavřená výzva – oslovení min. 3
dodavatelů

1. Vytvoření projektové dokumentace - 2015
2. Příprava a realizace zadávacího řízení - 2015
3. Realizace projektu - 2015
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Životní prostředí a vzhled obce
Efektivní
nakládání s
odpady v obci

Průběžná aktivita

Údržba flory a rybníků v obci

Odbahnění nádrží a
navýšení jejich kapacity
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Rekultivace porostu u
cesty ke hřbitovu

Název projektu
Garant
Tým
Popis projektu – základní
popis obsahu projektu,
případný vztah s jinými
projekty
Přínos pro obec a život
v obci

Odbahnění nádrží a navýšení jejich kapacity
Marek Hasman
Komise výstavby, Dotační a grantová komise
Odbahnění nádrží a navýšení jejich kapacity patří k pravidelným
aktivitám obce.



Zvýšení kapacity nádrží a snížení pravděpodobnosti jejich
vylití do obydlených částí obce

Předpokládané
náklady 250 000 Kč
projektu
Nutné kroky pro realizaci
projektu
1. Ujasnění rozsahu čištění na základě minulého čištění
2. Příprava a realizace zadávacího řízení
3. Realizace akce
Druh – investice, provoz
Provoz
Je možno čerpat dotace?
Ano
Zadávací řízení
Veřejná zakázka malého rozsahu – přímé zadání
Soubory (přílohy)
Předpokládaný
termín
1. Příprava 2015
realizace
2. Realizace 2016
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Název projektu
Garant
Tým
Popis projektu – základní
popis obsahu projektu,
případný vztah s jinými
projekty

Efektivnější nakládání s bioodpadem
Jan Chaloupecký
Dotační a grantová komise
Projekt spočívá ve změně nakládání s bioodpadem a elektroodpadem
v obci.
Bioodpad - prvním krokem je pravidelný výběr bioodpadu od občanů
obce pracovníky OÚ Tlustice každou sobotu od 14-16:00 v areálu ZD
Mořina.
Elektroodpad – aktivity obce budou závislé na realizaci projektu
Sběrného dvora v Hořovicích.

Přínos pro obec a život
v obci

Předpokládané
projektu




Snížení nákladů obce na odvoz bioodpadu
Svozy elektroodpadu

náklady V návaznosti na dalším vývoji jednání s Mikroregionem Hořovicko a
jeho projektem na sběrný dvůr.

Nutné kroky pro realizaci
projektu

Druh – investice, provoz
Je možno čerpat dotace?
Zadávací řízení
Soubory (přílohy)
Předpokládaný
termín
realizace

1. Pravidelný výběr bioodpadu pracovníky OÚ Tlustice
2. Další kroky dle aktuální situace projektu sběrného dvoru
Hořovice.
Provoz
Ano, dle finální koncepce
Realizace pracovníky OÚ Tlustice
Průběžně
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Název projektu
Garant
Tým
Popis projektu – základní
popis obsahu projektu,
případný vztah s jinými
projekty
Přínos pro obec a život
v obci

Rekultivace porostu u cesty ke hřbitovu (dřívější višňovka)
Marek Hasman
Komise výstavby, Pavel Bureš
Rekultivace stromků a keřů na cestě ke hřbitovu. Projekt obsahuje
vytvoření cílové podoby území po rekultivaci, nákup nových stromků,
keřů a jejich zasazení a péče technickou četou obce.




Zlepšení vizuální podoby obce
Rekultivace zeleně v části obce

Předpokládané
náklady 0 Kč
projektu
Nutné kroky pro realizaci
projektu
1. Dohoda nad cílovou podobou rekultivace
2. Nákup materiálu
3. Realizace projektu pracovníky OÚ Tlustice
Druh – investice, provoz
Provoz
Je možno čerpat dotace?
Ano
Zadávací řízení
Realizace pracovníky OÚ Tlustice
Předpokládaný
termín
1. Dohoda nad cílovou podobou rekultivace - 2015
realizace
2. Nákup materiálu - 2015
3. Realizace projektu pracovníky OÚ Tlustice - 2016
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