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                 Strategický plán rozvoje obce  

                   Kacákova Lhota-Náchodsko 

                                          2015-2020 

 

Tento dokument vychází z potřeb komplexního rozvoje obce Kacákova Lhota-Náchodsko 

v dlouhodobém časovém horizontu k zajištění kvalitního života v obci a trávení 

volnočasových aktivit občanů. Předpokládaný harmonogram realizace, finanční výdaje a 

způsob financování se mohou měnit podle finančních možností obce, za předpokladu 

získání finančních prostředků ze všech dostupných dotačních zdrojů a za stálého 

vyhodnocování priorit. 

 

 



Projektové záměry: 

 

1. Koupě a částečná rekonstrukce budovy místního pohostinství 

 

Předpokládaný harmonogram realizace 2015-2016 

Předpokládané výdaje 2 700 000,- Kč 

Financování úvěr  

 

2. Rekonstrukce budovy OÚ a MŠ 

(kompletní rekonstrukce obecní budovy, včetně zateplení, výměny oken a dveří a zdroje 

vytápění) 

Předpokládaný harmonogram realizace 2015-2016 

Předpokládané výdaje 3 500 000,- Kč 

Financování dotace+vlastní zdroje 

 

 3. Oprava místních komunikací 

(výměna povrchu vozovky-parc.č 593/1, poničeného po povodni v roce 2013) 

Předpokládaný harmonogram realizace 2015 

Předpokládané výdaje 189 000,- Kč 

Financování dotace+vlastní zdroje 

 

(výměna povrchu vozovky-parc.č.1280/2, havarijní stav stávajícího povrchu) 

Předpokládaný harmonogram realizace 2017 

Předpokládané výdaje 700 000,- Kč 

Financování dotace+vlastní zdroje 

 

(oprava povrchu chodníku-parc.č.598/6,havarijní stav stávajícího povrchu) 

Předpokládaný harmonogram realizace 2018 

Předpokládané výdaje 500 000,- Kč 

Financování dotace+vlastní zdroje 

 



(oprava povrchu chodníku-parc.č.598/3,havarijní stav stávajícího povrchu) 

Předpokládaný harmonogram realizace 2018 

Předpokládané výdaje 280 000,- Kč 

Financování dotace+vlastní zdroje 

 

4. Oprava kancelářských prostor OÚ 

(obložení stěn a stropů kanceláří, nové podlahové krytiny a topení, rekonstrukce kuchyně a 

sociálního zařízení) 

Předpokládaný harmonogram realizace 2015 

Předpokládané výdaje 90 000,- Kč 

Financování vlastní zdroje 

 

 5. Rekonstrukce požární zbrojnice 

(nové zastřešení, výměna oken a dveří, oprava fasády) 

Předpokládaný harmonogram realizace výhledově 

Předpokládané výdaje 200 000,- Kč 

Financování dotace+vlastní zdroje 

 

6. Oprava soch, pomníků a kříže v obci 

(restaurování poničených částí a očištění povrchů) 

Předpokládaný harmonogram realizace výhledově 

Předpokládané výdaje 300 000,- Kč 

Financování dotace+vlastní zdroje 

 

7. Vybudování dětského hřiště v areálu MŠ 

Předpokládaný harmonogram realizace 2016 

Předpokládané výdaje 200 000,- Kč 

Financování dotace+vlastní zdroje 

 

 

 

 



8. Oprava a udržování zázemí pro sport a volný čas 

(postupná oprava kuchyňky, sociálního zařízení, klubovny, kabin a přístavba zastřešeného 

venkovního posezení) 

Předpokládaný harmonogram realizace 2015-2020 

Předpokládané výdaje 200 000,- Kč 

Financování vlastní zdroje 

 

(vybudování asfaltového hřiště na místě stávajícího nevyhovujícího volejbalového hřiště 

v areálu místního koupaliště) 

 

Předpokládaný harmonogram realizace 2015-2020 

Předpokládané výdaje 200 000,- Kč 

Financování vlastní zdroje 

 

9. Oprava kaple hřbitova 

(oprava a nátěr střechy a oprava fasády kaple) 

Předpokládaný harmonogram realizace výhledově 

Předpokládané výdaje 100 000,- Kč 

Financování vlastní zdroje 

 

Tento dokument schválilo zastupitelstvo obce  dne 31. března 2015  a nabývá 

platnost dnem 1. dubna 2015. 

 

 

                                                                          ………………………………………...... 

                                                                                        Rudolf Pokorný 
                                                                                          starosta obce 


