Obce dostaly dotace, mohou se zbavit
havárií
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Plzeňsko – Dešťové i splaškové kanalizace, střechy hospody nebo úřadu, chodníky, schody ke kostelu… Pokud jde o zařízení a objekty
v havarijním stavu, nemá si řada obcí z Plzeňska co závidět.

Krajští zastupitelé před týdnem rozhodovali, které obce podpoří dotací na odstranění havárií a na Plzeňsko poslali 4,3 milionu z celkových 11,4 milionů
korun pro celý kraj.

A může se začít opravovat a zachraňovat.

Například v Chotěšově díky příspěvku z havarijního fondu dovybaví novou školní kuchyni, kterou obec otevřela 1. září. Jídelna přímo ve školním
areálu nahradila předchozí, která už nevyhovovala v mnoha ohledech. „Například byla asi 750 metrů vzdálená od školy a děti do ní musely chodit
podél hlavní silnice," řekl starosta Filip Hrubý.

Dovybavení kuchyně podle starosty zahrnuje pořízení nových sporáků, odsávání a dalších nezbytných věcí.

Žádostí o peníze z dotačního titulu Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí přišlo na Krajský úřad samozřejmě více a na všechny se nedostalo. Několik
projektů však přesto ještě šanci má. Například odvodnění místní komunikace vedoucí ke hřišti v Ledcích, oprava havarijního stavu střechy školy
v Pernarci, naléhavá obnova oken v budově bývalé školy v Těnovicích nebo výměna krytiny a klempířských prvků na požární zbrojnici v Mohelnici.

Všechny tyto projekty jsou náhradní a obcím nezbývá než čekat, jestli některá už schválenou dotaci neodmítne.

Kam zastupitelé poslali dotace
Plzeň-sever
Dobříč – odstranění havarijního stavu konce kanalizace 200 000,Dolní Bělá – náhrada nevyhovujících šaten TJ Sokol 400 000,Hněvnice – obnova havarijní části zatrubněné dešťové kanalizace 200 000,Kaceřov – oprava střechy na budově hostince 200 000,Mrtník – modernizace aglomeračního okruhu II/204 300 000,Nevřeň – odvodnění místní komunikace Nevřeň – Vrchy 200 000,Pňovany – přechod pro pěší u školy 200 000,Úněšov – oprava sociálních zařízení v MŠ 80 000,Vejprnice – oprava střechy OÚ v havarijním stavu 250 000,Žihle – obnova zdi památníku 273 obětí fašismu 100 000,-

Plzeň-město
Mokrouše – rekonstrukce propustku na Tymákovském potoce 200 000,Nezvěstice – oprava protipovodňového příkopu 100 000,-

Plzeň-jih
Dobřany – oprava chodníku v Sokolovské ulici vedoucího k DPS a ke kinu 100 000,Přeštice – oprava komunikace Hlávkova „C" 500 000,Stod – oprava poškozeného přepadového vyústění kanalizace 80 000,Dnešice – obnova regulačního objektu na Dnešickém potoce v k. ú. Černotín u Dnešic 200 000,Hradec – oprava havarijního stavu dešťové kanalizace 200 000,Chotěšov – řešení havarijního stavu kuchyně ZŠ 300 000,Letiny – výměna šesti oken na budově ZŠ 150 000,Mladý Smolivec – oprava hlavního vodovodního řadu 153 000,Neurazy – oprava schodiště ke kostelu 70 000,Seč – statické zajištění budovy bývalé fary 100 000,-
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