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Přílohy 

 

Příloha 1 Výčet akcí stanovených na volební období 2006 – 2010: 

1. Úprava hřiště za školou 

2. Zřízení nových vývěsných tabulí 

3. Výměna oken KD 

4. Dokončení fasády KD 

5. Rekonstrukce parku před prodejnou Jednota nebo zřízení parkoviště 

6. Úprava prostor před KD a přilehlé restaurace 

7. Oprava chodníku před OÚ 

8. Vybudování zastávky při nové budově tělocvičny 

9. Výstavba tělocvičny 

10. Výměna podlahové krytiny – balkon KD 

11. Zprovoznění kašny 

12. Výměna oken MŠ 

13. Oprava fasád ZŠ a MŠ 

14. Oprava přístřešku ZŠ 

15. Oprava budovy č.p. 88 

16. Strop zámečnická dílna č.p. 170 

17. Vodovod Folinky č.p. 251 – 151 

18. Den obce 630 let 

19. Oprava úpravny vody ve vodojemu (technologie) 

20. Oprava přivaděče vody ze studní 

21. Výstavba víceúčelového hříště 

22. Úprava komunikace směr Karlovice – Fulvarek 

23. Oprava osvětlení  

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 2 Úplný výčet  uskutečněných aktivit obce Tísek v jednotlivých letech 2006 až 2010 

Činnosti splněny v roce 2006:   

1. cesta za bytovkou od č.p. 158 – č.p. 234, 

2. rekonstrukce vodovodního řádu za ulici Kostelní, 

3. chodníky před MŠ, 

4. výměna zkorodovaných dveří MŠ, 

5. fasáda na přístavbě KD, 

6. oprava betonové zdi při ZŠ, odvoz suti, 

7. rekonstrukce hlavního přivaděče vody pro obec od vodojemu, 

8. vypracován pasport veřejného osvětlení a místních komunikací, 

9. zakoupena nová rozhlasová ústředna pro místní rozhlas + montáž. 

 

Činnosti splněny v roce 2007: 

1. projektová dokumentace tělocvičny, 

2. oprava technologie vodojemu a část přivaděče od studni, 

3. oprava střechy DS (Dům služeb), 

4. oprava veřejného osvětlení (část Kostelní a Úsoší), 

5. oprava podlahy balkonu KD, 

6. výměna oken + fasáda KD, 

7. výměna počítačů na OÚ, 

8. projekt na přístavbu šaten ve škole, 

9. zastřešení vstupu OÚ, ZŠ a MŠ, 

10. územní plán obce, 

11. vybavení kuchyně + kuchyňská linka KD. 

 

Činnosti splněny v roce 2008 

1. rekonstrukce druhé části přivaděče od studni, 

2. vodovodní řád Folinky, 

3. údržba stromů na hřbitově a výsadba živého plotu, 

4. parkoviště před OÚ, 

5. úprava parku, 

6. oprava a oplocení kolem vodojemu – svépomocí, 

7. živičný povrch cesty za školou, 

8. dokončení územního plánu obce, 



9. zakoupení malotraktoru. 

 

Činnosti splněny v roce 2009 

1. výměna oken MŠ, 

2. oprava veřejného osvětlení (Bítovská), 

3. výstavba tělocvičny, 

4. oprava střech a okapů (vodojem a budova č.p. 88), 

5. vitríny + úřední deska, 

6. výměna oken DS, 

7. úprava prostranství (ZŠ a tělocvična), 

8. zastávka u tělocvičny, 

9. projekt MŠ – I.etapa, 

10. spojovací chodník Karlovice – Fulvarek, 

11. oprava stropů při zámečnické dílně. 

 

Činnosti splněny v roce 2010 

1. vodovodní řád č.p. 247 až 263, 

2. rekonstrukce Mateřské školy – II.etapa, 

3. vybavení dětských hřišť, 

4. dovybavení strojního parku (fréza, křovinořez, sekačka), 

5. oprava oplocení u č.p. 60, 

6. oplocení u DS + hasičská zbrojnice, 

7. oplocení studny (pitná voda), 

8. měřič rychlosti, 

9. oprava elektroinstalace jeviště KD, 

10. obměna dekorace, koberce a malování jeviště, 

11. malování KD a oprava klempířských prvků OÚ a KD, 

12. oprava ponorného vodovodního čerpadla, 

13. příprava projektu – studie bytovka a inženýrské sítě Folinky. 

 

 

 

 

 


