
Významnější akce za uplynulé období 
 

Vzhledem ke stále se opakujícím dotazům považuji za účelné informovat 
naše občany o významnějších akcích s různou dotační podporou, které byly 
v obci dokončeny v období let 2006 až 2010. Samozřejmě mnohé již byly 
připravovány dříve, zejména v etapách projektování a dotačního řízení. 
Vzhledem k možnosti rozsahu příspěvku se zaměřuji jen na akce, na které byly 
získány i jiné prostředky a zdroje než z obecního rozpočtu. Celková hodnota díla 
jen níže uvedených akcí za posledních pět let činila přes 133 mil. Kč a získané 
prostředky – dotace 84 mil. Kč. 

 
Nyní ke konkrétním akcím v jednotlivých letech: 

V roce 2006 byla dokončena příjezdová komunikace k panelovému 
sídlišti v hodnotě 15,5 mil. Kč  s dotací 4 mil. Kč. Byla zahájena úplná 
rekonstrukce  čistírny odpadních vod za 41,3 mil. Kč s dotací 30,7 mil. Kč. Pro 
zásahovou jednotku Sboru dobrovolných  hasičů Třebčín byla opravena 
cisternová automobilová stříkačka  ( generální oprava ) za  634 tis. Kč s dotací 
200 tis. Kč. V Třebčíně bylo investováno do zeleně  ( tzv. interakční prvek )  72 
tis. Kč s dotací 65 tis. Kč. 

 
V roce 2007 došlo ke zpracování projektové dokumentace pro 

cyklostezku mezi  Lutínem a  Třebčínem  v hodnotě 291 tis. Kč s dotací 249 tis. 
Kč a dále k úpravě hřiště u základní školy za 402 tis. Kč s dotací 280 tis. Kč. 

 
V roce 2008 proběhla velká investiční akce vodovod ve staré části Lutína 

v objemu  přes 10 mil. Kč s dotací 7,7 mil. Kč.  Rekonstrukcí ulice Jana 
Sigmunda vzniklo dílo za téměř 30 mil. Kč s dotací 23,9 mil. Kč. Rekonstrukce 
vodovodu v ulici Zahrádky za za 2,5 mil. Kč s dotací téměř    1 mil. Kč. 

 
V roce 2009 proběhla dlouho plánovaná regenerace panelového sídliště II. 

a VI. etapa v hodnotě přes 17 mil. Kč s dotací 4 mil. Kč. 
 
V letošním roce předpokládáme zahájení výstavby vodovodu z Lutína do 

Třebčína v částce  přes 17,5 mil Kč s předpokládanou dotací 12 mil. Kč. 
 
 
V Lutíně 18.června 2010  
Ing. Miroslav Mačák 


