Zastupitelstvo městského obvodu
Plzeň 10 - Lhota

Zdena Hončarová
starostka

NÁVRH USNESENÍ
Č.: INV (označení)

pro zasedání dne: 18.2.2019

Ve věci: Střednědobý investiční plán - aktualizace
___________________________________________________________
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 10 - Lhota
k návrhu starostky po projednání:
__
I.

Bere na vědomí
důvodovou zprávu ve věci aktualizace střednědobého investičního plánu MO
Plzeň 10 – Lhota.

II.

Schvaluje
aktualizaci střednědobého investičního plánu ZMO Plzeň 10
Akce
posílení vodovodu
úprava lokality “Za lávkou“
komunikace - Za Lesem
chodník - K Remízku
rozšíření MŠ Lhota - PD
splašková kanalizace (zbývající ulice)
rozšíření dětského hřiště Náves
sportoviště – lokalita Ke Flakům
tribuna – nová sokolovna

III.

termín realizace
závisí na VS Litice
2019-2021
2020-2021
2020-2021
2021
2020
2020
2019-2022
2020

Ukládá
starostce, aby započala a pokračovala v přípravě a realizaci těchto projektů.

Zprávu předkládá:

Hončarová

starostka

Zprávu zpracoval dne:

8.2.2019

Hončarová
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení ze dne 18.2.2019
ve věci Střednědobý investiční plán - aktualizace
1.

Název problému a jeho charakteristika
Zpracování investičních plánů na období 2019-2022 do podoby takové, aby
v případě uvolnění finančních prostředků od města Plzně či z FRR MO Plzeň 10
bylo možné tyto projekty realizovat.

2.

Konstatování současného stavu a jeho charakteristika
Obvod již má projekt na posílení vodovodu včetně platného stavebního
povolení. Projekt chodníku K Remízku získal územní rozhodnutí, projekt
komunikace Za Lesem čeká na setkání všech zúčastněných stran.
Projekt rozšíření MŠ Lhota má provedenou a schválenou studii. Je připraveno i
zadání na VZ pro další stupně projektové dokumentace. Jednání s představiteli
města o výstavbě takového objektu zatím bohužel nebyla úspěšná. Dále řešíme
doprojektování splaškové kanalizace ve zbytkových částech Lhoty.
Novým projektem je rozšíření dětského hřiště na Návsi. Je nutné rozhodnout o
velikosti rozšíření. Dalším novým projektem je sportoviště v lokalitě Ke Flakům,
kde se v rámci nové územní studie pro Lhotu vymezil prostor na tento projekt.
Dále je možnost získat v roce 2020 dotaci na dobudování tribuny na budově
nové sokolovny. Je nutné dořešit projekt.

3.

Předpokládaný cílový stav
Příprava a realizace projektů střednědobého plánu.

4.

Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Nešetří se

5.

Návrh termínů realizace a určení odpovědných pracovníků
Průběžně, starostka
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