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Technické vybavení území
Čistírny odpadních vod
Vybudování Čistíren odpadních vod za předpokladu získání finančních
zdrojů
Kanalizace
Vybudování kanalizace v obou částech obce za předpokladu získání
finančních zdrojů
Technické zázemí
Vybudování zázemí pro komunální technické prostředky a hasičskou
techniku.
Zásobování pitnou vodou
Rozšíření vodovodu, nové přípojky, nový zdroj.
Pozemní komunikace
Komunikace v obcích – opravy, údržba, obnova
Majetková konsolidace obecně důležitých komunikací
Pozemky
Pozemkové úpravy
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Jablonná i Horní
Hbity
Územní plánování
Aktualizace územního plánu v souvislosti s jeho zpracováním dle
dnes již neplatné legislativy.
Životní prostředí
Vodní zdroje a vodohospodářské stavby
Údržba a opravy rybníků – požárních nádrží
Vybudování dalších retenčních nádrží na vhodných místech
Péče o krajinu
Výsadba mimolesní zeleně
Zalesňování vhodných lokalit
Péče o Přírodní památku „Jablonná mokřad“
Zlepšování retenčních schopností krajiny.

Kvantifikace
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Podnikání
Pracovní příležitosti
Podpora vzniku pracovních příležitostí
Řemesla a místní výrobky
Podpora řemesel a výroby místních produktů
Cestovní ruch
Zařízení a služby cestovního ruchu
Ubytovací a stravovací zařízení – vybudování nových zařízení – šance
pro podnikatele a drobné řemeslníky
Turistická infrastruktura
Pěší stezky, polní cesty – úprava, údržba

10 - 15 osob

5 000 000

Občanská vybavenost
Veřejná prostranství a zeleň
Péče o veřejná prostranství a zeleň – údržba, obnova
Nakládání s odpady
Vybudování místa pro odkládání velkoobjemového odpadu a místa pro
kompostování odpadů biologických.

0,02 km

3

1 500 000

3 500 000

Kultura
Kulturní zařízení
Využití obecních kluboven pro co nejširší veřejnost a spolky, obnova a
doplnění vybavení
Kulturní iniciativy
Podpora místních spolků i občanů při pořádání kulturních a společenský
akcí

500 000

Sport
Sportovní zařízení
Sportoviště – rekonstrukce a dobudování sportoviště pro multifunkční
využití
Sportovní aktivity
TJ AC Jablonná – podpora činnosti
SDH Horní Hbity – podpora sportovní činnosti
SDH Jablonná – podpora sportovní činnosti

4 000 000

Sociální služby
Poskytování sociálních služeb
Podpora poskytovatelů sociálních služeb působících v obci
Zdravotnictví
Služby zdravotnických zařízení
Zlepšení dostupnosti zdravotní péče pro občany obce, ordinace lékaře
Pamětihodnosti
Obnova památek
Kaplička v Horních Hbitech – opravy, údržba
Kaplička v Jablonné – opravy a údržba
Drobné památky – oprava, obnova, udržovací práce
Občanská společnost
Programy občanské společnosti
Sbory dobrovolných hasičů – podpora činnosti
Další občanská sdružení – podpora činnosti
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