Informace z radnice






Průmyslová zóna:
- Po půlroce vyjednávání jsme z agentury Czechinvest obdrželi souhlasné stanovisko o
přijatelnosti projektu „Výstavba komunikace v průmyslové zóně v Nové Včelnici“.
Postoupili jsme tak do dalšího kola jednání o poskytnutí dotace Ministerstva průmyslu
a obchodu ČR na výstavbu komunikace v průmyslové zóně. Výše dotace by měla být
3,2 milionu Kč. Důvod k radosti však bude až po vydání rozhodnutí o poskytnutí
dotace, ve kterém budou stanoveny též podmínky.
- O odkoupení pozemku původně určeného pro společnost Borgstena projevila zájem
společnost Echidna Tech CZ. Prodej pozemku za částku 3,25 milionu Kč byl projednán
v zastupitelstvu 27. června. Jedná se o společnost, která již vlastní menší sousední
pozemek a plánuje zde výstavbu strojírenského závodu.
Dům služeb:
- Projektová příprava je téměř dokončena. Projekt předpokládá odpojení domu od
centrálního zásobování teplem z kotelny na sídlišti a vytápění domu vlastní plynovou
kotelnou. Odpojení od soustavy nebude bez dopadu na cenu tepla pro zbývající
odběratele, proto jsme považovali za slušné je o této skutečnosti včas informovat.
S nájemci – poskytovateli služeb vyjednáváme možnosti přidělení náhradních prostor.
Pošta by se měla dočasně přemístit do prostor bývalé spořitelny, pro lékárnu bude
nalezení náhradních prostor poněkud obtížnější. Nájemní smlouva pro poštu nebyla
s majitelem domu zatím uzavřena, probíhá jednání o podmínkách.
- Se zástupcem banky proběhlo jednání o dočasném nebo trvalém přemístění
bankomatu na jiné místo. Potěšitelné je, že přemístění bankomatu nebude technický
problém a banka má zájem na zachování bankomatu v Nové Včelnici.
Probíhající investice:
- Výstavba komunikace Za Kozlovkou u pečovatelských domků si vyžádá vícepráce cca
za 400 tisíc Kč (původní rozpočet byl 3,8 milionu Kč). Hlavním důvodem je naprosto
nevyhovující podloží (dno bývalého rybníka). Nad rámec stanoveného rozpočtu bylo
nutno vytěžit 300 m3 jílu (přímo bahna) a nahradit lomovým kamenem. To je též
důvodem zpoždění dokončení prací asi o dva týdny.
- Ani rekonstrukce vodojemu se neobešla bez komplikací. Po vypuštění akumulační
nádrže se zjistilo že, k sanaci stěn bude nutné použít jinou technologii (tryskání
pískováním namísto tlakové vody). Náklady se tím navýší téměř o 500 tisíc Kč
(původní rozpočet 2,8 milionu Kč).
- Bez komplikací byla dokončena výstavba kolumbária a chodníků na hřbitově. Nad
rámec původního záměru je osvětlení vstupu na hřbitov a umístění automatu na
svíčky (zatím v jednání). Náklady na celou akci jsou 1 milion Kč.
- Dokončuje se plynofikace spojená s částečnou rekonstrukcí městských bytů v domě
čp. 49 v ulici B. Smetany. Byla zde vystavěna vlastní plynová kotelna a nové rozvody



vytápění, vyměněna okna a provedeny další menší stavební úpravy. Náklady jsou 1,1
milionu Kč.
- V případě pečovatelských domků byla u dvou bytů vyměněna okna a provedeny
drobné stavební úpravy. V jednom případě musely být opraveny poškozené izolace a
provedeny stavební práce větších rozměrů (byt neobyvatelný). Náklady na obě akce
jsou 900 tisíc Kč.
V minulém čísle zpravodaje jsem informoval o dopise náměstka MV ČR, kde sděluje
plánované zrušení matrik v asi 450 obcích ČR od 1. ledna 2019. Jednalo se mj. také o naši
matriku. Proti tomu se většina obcí ohradila a tak z plánu nakonec sešlo. Výsledkem je
„pouze“ změna financování obcí, které provádějí matriční úkony. V našem případě to
konkrétně znamená, že dostaneme od státu nižší příspěvek na výkon státní správy asi o
130 tisíc Kč ročně. (A to byl možná i původní záměr autora nápadu).
Karel Dvořák

