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Dnem 1. dubna byl zahájen zkušební provoz pytlového sběru tříděných odpadů. Přestože
je tento způsob třídění odpadů vhodný spíše pro rodinné domy, našli se i zájemci
z bytových domů. Systém třídění odpadů v bytových domech počítá s tříděním do
společných nádob. Každý bytový dům nebo vchod by v ideálním případě měl mít vlastní
společné nádoby na směsný i tříděný odpad. V současné době probíhá analýza požadavků
na množství nádob podle objemu a druhu odpadu. Výsledky budou podkladem pro
výběrové řízení na svoz a likvidaci odpadů.
Byla podepsána smlouva o dílo na rekonstrukci šaten a sociálů v tělocvičně. Důvodem
rekonstrukce je havarijní stav všech rozvodů inženýrských sítí. Náklady na realizaci jsou
5,8 milionů korun. Součástí rekonstrukce bude i nová klubovna pro spolkovou činnost, na
kterou město obdrželo dotaci MMR ve výši 400 tisíc korun. Původní harmonogram prací
předpokládal rozdělení do dvou etap. Po dohodě s dodavatelskou firmou proběhne celá
realizace letos. Zahájení prací se předpokládá v květnu, dokončení v říjnu. Práce budou
probíhat částečně za provozu. Nevyhneme se však úplné uzavírce provozu tělocvičny po
určité období.
Ve čtvrtek 20. dubna byla zkolaudována kuželna. Po loňské rekonstrukci stavební části
byly instalovány nové dráhy a automatické stavěče kuželek. Celková investice si vyžádala
2,7 milionu korun. Slavnostní otevření a předání kuželny do užívání proběhlo ve čtvrtek
27. dubna odpoledne.
Začátkem roku jsme podali tři žádosti o dotaci Jihočeského kraje. Dotace na rekonstrukci
tělocvičny a pořízení nových kuželkářských drah a stavěčů kuželek nezískaly žádnou
podporu kraje. Částečně úspěšná byla žádost o dotaci na rekonstrukci tartanové dráhy
atletického stadionu, kde jsme získali podporu ve výši 280 tisíc korun. Částečná proto, že
vzhledem k celkovým nákladům ve výši téměř 2 miliony korun je to částka výrazně nízká
(možnost dotace byla až 1 milion korun). Za každou získanou korunu navíc je však třeba
poděkovat.
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