Obec Krčmaň
Obecní úřad Krčmaň
Kokorská 163
779 00 Krčmaň

HLAVNÍ ZÁMĚRY OBCE Krčmaň v roce 2009
1. Výstavba kanalizace a ČOV – podat žádost na dotaci nejméně 80% a více k získání
státních případně evropských finančních prostředků. Jedná se o finanční částku 45 až 47
mil. Kč
V rámci možnosti provést odkoupení soukromých pozemků budoucí ČOV, nechat postavit
trafostanici u ČOV. 200.000,- Kč + 800.000,- až 1 mil. Kč.
2. Vyčištění toku Loučka přes obec Krčmaň.
Jedná se o finanční prostředky z rozpočtu obce – cca 100.000,-Kč. Bude se to provádět během
letních měsíců, kdy bude nejméně vody. V současné době se provádí finanční záměr + výběr
firmy.
3. Výměna oken a dveří v části obecného kostela sv. Floriána Krčmaň.
Podána žádost v rámci programu obnovy venkova pro rok 2009. VIZ – POV 2009 z rozpočtu
Olomouckého kraje. Výběrové řízení a nabídky na celou akci počítají s částkou 161 000,-Kč,
dotace počítá 60% zaplatí OK a zbytek obec. Termín provedení červen až říjen 2009.
4. Oprava místní památky Kamenného kříže u ZŠ Krčmaň.
Celá akce bude provedena pouze při získání dotace z rozpočtu OK. Počítáme s částkou
70.000,- Kč. Z toho obec zaplatí cca do 10. 000,- Kč.
5. Projektová činnost - cca v částce 300.000,- Kč
a) Dětské hřiště
b) Expozice zemědělské a historické techniky s o.s. Větrný mlýn
c) 1. Změna ÚP obce Krčmaň
d) Místní komunikace „Na Stráží“
e) Modernizace plochy a zázemí víceúčelového hřiště u OÚ
6. Zřízení kontaktního místa CZECH – POINT v budově OÚ = 90% příspěvky EU, MV –
ČR.
- Výpis z katastru nemovitostí
- Výpis z rejstříku trestů
- Výpis pro řidiče o počtu trestných bodů
- apod. Vše musí být zprovozněno s dalšími službami do 30.6. 2009

V Krčmani dne 11. března 2009

_______________________
starosta obce Krčmaň

___________________________
místostarosta obce Krčmaň
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