OBEC HŘÍŠICE
Hříšice 66, 380 01 Dačice, IČO: 00246794, tel.: 384 422 342
Vyhodnocení plnění Programu rozvoje obce Hříšice
za období 2016 – 2017
Program rozvoje obce Hříšice byl schválen zastupitelstvem obce dne 23. 5. 2016
usnesením č. 44/2018. Plnění stanovených rozvojových cílů je určeno na období let 2016 –
2020.
V hodnoceném období roku 2016 – 2017 se podařilo zrealizovat i několik menších akcí
(díky vypsaným dotačním titulům), které nebyly uvedeny v uvedeném dokumentu, jako je
zajištění bezbariérových vstupů do prodejny a do jídelny v KD Hříšice, proběhla oprava
kuchyně v MŠ Hříšice. Byly také z části vypořádány majetkové poměry u víceúčelové budovy
v Hříšici. Probíhají přípravy na vypracování nového územního plánu. V lesích v majetku obce
došlo v posledních dvou letech k masivnímu výskytu kůrovce. Z tohoto důvodu přesáhly v roce
2017 příjmy z prodeje dřeva 1 mil. korun. Toto velkou měrou přispělo k tomu, že se obec stane
od 1. 1. 2018 plátcem DPH.
V obci Hříšice se daří zajistit na dobré úrovni provoz mateřské školy,
V období od června 2016 do konce roku 2017 byly realizovány následující akce a
projekty popříp. opatření:
INFRASTRUKTURA:
1) 2016 – 2017 dokončení opravy návesní kaple: u návesní kaple v Hříšici byla
provedena opravy fasády. Z důvodu opadávání soklu kvůli vysoké vlhkosti došlo k
jeho opětovnému otlučení. Finální oprava soklu bude následovat po konzultaci s odborníky
v roce 2018 – 2019.
2) 2016 – 2017 oprava dlažby před kaplí v Hříšici a Jersicích: oprava dlažby proběhla
pouze u kaple v Hříšici. V Jersicích bude realizována v 2018 – 2019.
3) 2016 rekonstrukce KD v Jersicích: rekonstrukce KD v Jersicích i nadále probíhá.
Byla dokončena oprava stropů a komínu, úprava přísálí + vybavení novým nábytkem, byly
pořízeny nové schody na půdu. V roce 2018 dojde ještě k výměně střešní krytiny.
4) 2016 – 2020 úprava sálu v KD Hříšice na víceúčelový: stále probíhá
5) 2016 -2020 výkup pozemků pro novou výstavbu: probíhají jednání s majiteli
pozemků.
6) 2017 zpracování projektu na inženýrské sítě: probíhají jednání o zpracování
studie na novou výstavbu.
7) 2016 výkup pozemků kolem vodojemu: splněno
8) 2016 oprava oken a podlahy v KD Hříšice: splněno

9) 2016 -2020 oprava MŠ Hříšice (fasáda, střecha, strop): zatím došlo pouze
k výměně střešní krytiny. Ostatní budou následovat dle vypsaných dotačních titulů.
10) 2016 – 2018 oprava požární nádrže: splněno
11) 2016 – 2019 chodníky v Hříšici i Jersicích: byl opraven chodník u hráze spodního
rybníka v Hříšici, na další opravy probíhá projektová příprava.
12) 2016 – 2020 oprava a prodloužení místních komunikací: proběhla oprava silnice
na hrázi spodního rybníka v Hříšici, další opravy či rekonstrukce zatím neprobíhají z důvodu
plánované výstavby teplovodu ZD Hříšice po obci.
13) 2016 – 2019 rekonstrukce hasičské zbrojnice: zatím neproběhla z důvodu
neobdržení dotace.
14) 2017 – 2020 vybudování inženýrských sítí: zatím neproběhlo.
15) 2016 – 2018 oprava veřejného osvětlení: proběhla pouze oprava v jihovýchodní
části obce v souvislosti s přeložkou vedení NN firmy E.ON.
16) 2016 – 2019 veřejných rozhlas: oprava zatím neproběhla.
VOLNÝ ČAS, KULTURA, SPORT
1) 2016 dokončení sportovního hřiště: zatím neproběhlo.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1) 2016 – 2020 prodloužení kanalizace + vodovodu: zatím neproběhlo.
2) 2016 – 2020 úprava kanalizace + vodovodu včetně ČOV: probíhá odběr vzorků
z nátoků a odtoků odpadní vody z ČOV (posouzení účinnosti ČOV), zažádáno o povolení
k vypouštění odpadních vod z ČOV v Hříšici.
3) 2016 – 2017 obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně: provedeno oprava kašna
na návsi v Hříšici. Úprava parku v Jersicích naplánována až dle vypsaných dotačních titulů.
4) 2017 – 2020 úprava kanalizace v Jersicích ČOV: zatím neproběhlo.
5) 2016 posílení zdroje pitné vody: v roce 2017 provedeny průzkumné
hydrogeologické práce, jejichž výsledkem je zhotovení vrtu. V roce 2018 proběhne napojení
vrtu na technickou infrastrukturu, zkapacitnění stávajících podzemních zdrojů vody (studna S1
a S2). Vybudují se vodovodní řady, které budou napojeny do vodojemu, přípojka NN, zrealizuje
se zhlaví studny a technologické vystrojení studny. Na obě tyto akce byla přislíbena dotace ze
SFŽP – hydrogeologické práce – 323.118,- Kč a na posílení vodního zdroje včetně souvisejících
prací – 2.191.174,- Kč.

