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Začátkem dubna začnou stavební práce na rekonstrukci komunikace u pečovatelských
domků v ulici Za Kozlovkou. Stávající zámková dlažba se již rozpadá a stala se pro chodce
nebezpečnou. Bude nahrazena asfaltovým povrchem doplněným o zpevněné plochy
určené k parkování. Celá lokalita bude řešena jako obytná zóna. Dokončení prací je
plánováno na červen. Prosím všechny o maximální opatrnost v průběhu stavby a
ohleduplnost. Na celou dobu rekonstrukce komunikace bude nutné si najít náhradní
místa pro parkování vozidel. Jenom pro úplnost, zhotovitelem stavby je firma STRABAG,
a.s., která podala nejnižší cenovou nabídku 3 800 000,- Kč. Z pěti oslovených uchazečů
podali nabídku tři. Nevyšší cenová nabídka byla za 4 000 000,- Kč.
Souběžně s rekonstrukcí komunikace u DPS zahájí firma STRABAG i práce na příjezdové
komunikaci v průmyslové zóně. Cena stavby je 7 milionů Kč. Také v tomto případě je
namístě opatrnost a ohleduplnost z důvodu zvýšeného pohybu stavební techniky.
Dokončení stavby je plánováno v měsíci září.
Další z větších zakázek je výstavba nového kolumbária a chodníků na hřbitově. Práce
budou zahájeny podle klimatických podmínek v první polovině dubna, dokončení je
plánováno na červen. Dodavatelem stavby kolumbária je firma Kamenosochařství Jiří
Topič s.r.o., opravu a výstavbu nových chodníků zajistí firma Antonín Krňa s.r.o. Celkové
náklady stavby jsou 950 000,- Kč.
Poslední z větších akcí je druhá etapa obnovy úpravny vody, která by měla být dokončena
letos v červnu. Jak už jsem psal, jedná se především o předělení akumulační nádrže na
dvě části, její sanaci a další drobnější stavební úpravy celého objektu. Nabídku jsme
obdrželi od čtyř oslovených uchazečů. Nejnižší cenovou nabídku 2 502 865,- Kč podala
firma Radouňská vodohospodářská společnost, a.s. Ještě před uzavřením smlouvy o dílo
však firma sdělila, že z kapacitních důvodů zakázku nemůže realizovat. Oslovili jsme tedy
uchazeče s druhou nejnižší cenovou nabídkou 2 863 235,- Kč, kterým je firma AVE-Servis
z Českých Budějovic. Protože smlouva musí být projednána v zastupitelstvu, dostáváme
se s realizací do časového skluzu. Je tak docela možné, že realizace bude muset být
odložena na příští rok.
V březnu jsme zahájili provozování ubytovacího zařízení Athéna. Všichni klienti si
pochvalovali úroveň ubytování, která se proti předchozím letům výrazně zlepšila. I přes
navýšení ceny na 300,- Kč za osobu a noc se budou rádi vracet.
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