
Vážení spoluobčané,  

rád bych vás na konci roku seznámil s projekty, které se uskutečnily v tomto roce a které 

plánujeme pro roky následující. 

ROK 2020: 

Výstavba úpravny vody pro naše obecní vrty - stavět se začalo v lednu 2020, v srpnu 

proběhla kolaudace a  nyní máme nařízený roční zkušební provoz. Úpravna vody se nachází 

na začátku Doubravčic směrem od Štíhlic a vede k ní nová asfaltová cesta, která byla 

realizována v rámci celého projektu a byla součástí dotačního titulu. Celkové náklady byly 11 

mil. Kč. a podpořeno bylo 64 % z Ministerstva životního prostředí (MŽP ČR).

 

Čistírna odpadních vod – rozšíření stávající ČOV nacházející se v ulici Ve Svahu odstartovalo 

v květnu, dokončeno bylo v prosinci a celkové náklady byly 16 mil. Kč. Kdo bude mít zájem, 

může se těšit na prohlídku s odborným výkladem v průběhu příštího roku. Dotace byla ve 

výši 65 % poskytnuta ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP). 

 



 

Dětské hřiště – od loňského podzimu se realizovalo naše multifunkční hřiště, nacházející se v 

blízkosti naší MŠ a které bylo symbolicky otevřeno na Den dětí 1.6.2020. Hřiště slouží nejen 

dětem, ale i dospělým a těší se celkově velké oblibě. Celkové náklady byly 5 mil. Kč, s dotací 

ve výši 85 % z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). 

 

 

 

 

 

 



Rekonstrukce ul. K Jízdárně – během června byla také započata rekonstrukce této ulice, 

která byla financována výhradně z developerských investičních příspěvků lokality 

Pod Jízdárnou. Celkové náklady byly 3,5 mil. Kč., komunikace byla dokončena v srpnu 2020.

 

Obecní knihovna – rekonstrukce knihovny v prostorách obecního úřadu probíhala od srpna, 

celkové náklady na rekonstrukci byly 200 000 Kč, z toho byla získána podpora Středočeského 

kraje ve výši 70 000 Kč. Dokončena byla v listopadu a 12.12.2020 proběhlo i slavnostní on-

line otevření. Doufám, že knihovna se stane jakýmsi komunitním centrem, které naší obci 

doposud chybělo a bude hojně využívána nejen čtenáři.                                                              

 

Sportovní kabiny – v září se začalo s rekonstrukcí fotbalových kabin, termín dokončení je 

plánován na červenec 2021. Od rekonstrukce kabin si slibujeme rozšíření sportovních či 

relaxačních možností v naší obci. Více informací bude v jarním OZ. Celkové náklady se 

vyšplhají na 14 mil. Kč, s dotací 85 % z fondu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). 



 

Výsadba nových dřevin/stromů v celém katastru obce – s výsadbou bylo započato 

v polovině listopadu. Celkem bude vysázeno cca 400 stromů a několik desítek keřů. Jedná se 

o listnaté dřeviny a to zejména javory, duby, lípy, které byly doporučeny zahradním a 

krajinářským architektem. Projekt je rozdělen na 2 části, na revitalizaci alejí a založení alejí 

nových. Celková výše nákladů je 1,7 mil. Kč bez DPH, s podporou fondu Operační program 

Životního prostředí 85 % (OPŽP). Termín dokončení je jaro 2021.





 

 

A nyní bych ještě rád uvedl PROJEKTY PLÁNOVANÉ DO BUDOUCNA: 

 Hřbitov – vizí projektu je dokončení úpravy pozemku stávající deponie, poté podání žádosti 

o stavebního povolení na výstavbu smuteční síně a hřbitovní zdi. Předpokládané náklady na 

realizaci budou ve výši cca 5 mil. Kč. Jelikož se jedná o projekt, který nelze spolufinancovat 

dotačními tituly, bylo schváleno, že plocha se  rozdělí dle situace na samostatná parcelní čísla 

(hrobová místa), která budou následně nabídnuta k odprodeji zájemcům. Cena za m2 

hrobového místa by se v součtu měla přiblížit celkovým nákladům na výstavbu celého 

projektu. Bude upřesněno v jarním zpravodaji.  



 

 

 



 

 

Rekonstrukce pomníku padlých v I. sv. válce – tato záležitost nás čeká hned po novém roce, 

neboť tento projekt byl podpořen fondem Ministerstva obrany (MO ČR) ve výši 140 000 Kč, 

s celkovými náklady 250 000 Kč.   

Rekonstrukce místních komunikací ulic K Zámkům, Kolmá, K Rybníčku, Nad Lomem a 

Akátová - v prosinci 2020 byla podána žádost o dotaci ve výši 10 mil. Kč na Ministerstvo pro 

místní rozvoj (MMR), předpokládané náklady na rekonstrukci všech komunikací jsou 16 mil. 

Kč. Příp. realizace bude rozhodnuta zastupitelstvem na jaře 2021, po vyhlášení vyhodnocení 

žádostí o dotaci.  

Základní škola - nejzajímavějším projektem příštích let může být výstavba ZŠ. V současné 

době existuje pouze studie tohoto projektu. Středočeský kraj jsme zažádali o poskytnutí 

dotace na spolufinancování zmiňované studie ve výši 350 000 Kč a dále jsme zažádali o 

dotaci na podporu projektové dokumentace k Územnímu rozhodnutí v předpokládané výši 

2,5 mil. Kč. V případě podpoření financování projektové dokumentace bude následně 

podána žádost na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Předpokládané náklady jsou 

400 mil. Kč, výši spoluúčasti není možno v současné době vyčíslit, jelikož nevíme, jak velkou 

dotaci od MŠMT dostaneme a v jaké výši bychom měli šanci získat dotace ze Středočeského 

kraje a Státního fondu životního prostředí. Další podíl na spoluúčasti může být také od 



okolních obcí. K rozhodnutí o výstavbě školy došlo po dlouhém zvažování, důvodem je 

jednoznačně demografický vývoj, kdy v obci meziročně přibývá dětí a tento trend bude 

pokračovat. Již nyní není kam děti umisťovat, školy v okolí vypovídají spádové smlouvy i 

letitým spolupracujícím obcím.                                                                                        



 

To je prozatím k projektům realizovaným i plánovaným vše.  



Nyní si dovolím popřát všem občanům Doubravčic příjemné prožití vánočních svátků a 

úspěšný a pohodový nový rok 2021. Rád bych poděkoval všem, kterým není život v obci 

lhostejný, zastupitelům za podporu, všem zaměstnancům Technických služeb Doubravčice 

za pomoc s udržováním pořádku a rozvoj v obci a všem místním dobrovolným svazkům 

(především SDH) za součinnost a pomoc. 

Děkuji.  

Jarda Prkno, starosta  

 

 


