Obec Veselíčko staví novou kanalizaci v Tupci a nové byty.
Dokončila hřiště v mateřince a podporuje rodinu i hasiče.
Obec Veselíčko začala v roce 2020
stavět novou splaškovou kanalizaci
v místní části Tupec, která se napojí
na kanalizaci Veselíčko s výustí na
ČOV v Oseku nad Bečvou. Hotovy
jsou hlavní trasy a v příštím roce se
dokončí přípojky k domům. Akce
stojí bezmála 21 milionů korun
a obec získala dotaci z ministerstva
zemědělství ve výši 65 procent
a dalších 1,2 milionu z programu
na podporu vodovodů a kanalizací
Olomouckého kraje.
Na opačném konci vesnice pokračuje výstavba 4 nových bytů za
7,5 milionu korun. Bytový dům, tzv.
„sedmička“, nyní nabízí 9 obecních
bytů a čtyři nové sociální byty vznikají v meziprostoru mezi oběma

křídly. Dotaci ve výši 90 procent
získala obec z programu Podpora
výstavby, obnovy a provozování
komunální infrastruktury od ministerstva financí.
Veselíčko letos dokončilo i provázaný tříletý tzv. měkký projekt
„Pilotní ověření sociálního bydlení“,
do kterého bylo zapojeno 18 měst
a obcí v celé republice. Projekt na
vytvoření studií a podporu sociálního pracovníka podpořil Operační
program Zaměstnanost v gesci
ministerstva práce a sociálních věcí.
Obec letos papírově dokončuje
projekty „Veselá zahrada“ – výstavba nového dětského hřiště
s herními prvky (podpora z Národ-

ního programu Životní prostředí)
a „Energetické úspory Mateřské
školy Veselíčko“ (Operační program
Životní prostředí) díky kterému se
mateřinka v roce 2019 kompletně
zateplila včetně střechy, získala
novou rekuperaci a další návaznou
obnovu objektu včetně hygienických zařízení a elektrorozvodů.
Vesnice také získala v roce 2020
díky projektu „Protipovodňová
opatření Obce Veselíčko“ (OPŽP)
nový bezdrátový rozhlas, má
komplexní povodňový plán včetně
monitorování a měření.
Kromě těchto velkých stavebních
akcí obec využila i řádově desetitisícových dotací z Olomouckého

kraje na podporu hasičské jednotky,
která má nový naviják na zásahovém
vozidle, a na projekt „Venkov jedna
rodina III. – pohyb, umění, poznání“
díky kterému se podpořila výuka angličtiny pro děti nebo jóga pro ženy.
Veselíčko má do budoucna připraveny projektové dokumentace
a povolení na akce Vodovod západní
Veselíčko, Sportovní centrum Veselíčko a cyklostezku z Veselíčka
(od ranče) do Oseku nad Bečvou
(propojení k Bečvě). Vzhledem
k letošní covidové krizi a tzv. nočnímu daňovému balíčku je ovšem
významně ohroženo financování
těchto projektů v letech 2021–2022.
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