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Obdrželi jsme dotaci 400 tis. Kč od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na rekonstrukci
klubovny v tělocvičně. Podali jsme žádost o další dotaci 5 milionů Kč na dokončení
rekonstrukce tělocvičny (II. etapa). Vzhledem k velkému počtu žádostí je však
pravděpodobnost získání dotace malá. V současné době se dokončuje I. etapa
rekonstrukce (suterén a klubovna). II. etapa (šatny a sociální zařízení v 1. nadzemním
podlaží) by měla být dokončena v říjnu. Důvodem rekonstrukce byl havarijní stav všech
inženýrských sítí v budově. Rekonstrukce si vyžádá celkem 7 milionů korun.
Připravují se požadavky na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci kanalizace
a vodovodu v ulici Husova. Součástí by měla být studie opatření proti přívalovým
srážkám, která by měla stanovit požadavky na novou kanalizaci a navrhnout další opatření
k odvedení srážkových přívalových vod. Vlastní projektová dokumentace by měla řešit
kromě nové kanalizace a vodovodu také obnovu zpevněných ploch a nové veřejné
osvětlení. Vzhledem k délce kanalizačního potrubí 750 m (vede po obou stranách ulice)
odhaduji náklady na rekonstrukci asi 20 milionů korun.
Před dokončením je příprava zadání pro výběrové řízení na svoz a likvidaci odpadů.
Stávající tříletá smlouva s AVE končí letos v prosinci. Nová smlouva by měla být uzavřena
na další tři roky. Jiná by měla být v tom, že se nebude platit svozové firmě za tuny
směsných komunálních odpadů, ale za vysypané nádoby bez ohledu na jejich zaplnění.
Očekává se, že v případě většího třídění odpadů dojde k poklesu množství směsného
komunálního odpadu a tím i snížení nákladů na jeho svoz a likvidaci. Z toho vyplývá i
plánovaná četnost svozu jednou za dva týdny.
Byla dokončena oprava chodníků v ulicích Zámecká směrem do Podskalí, začátku ulice
Čechova směrem do sídliště Na Hliněnce a v ulici Štítného za novou hasičárnou u
zdravotního střediska. Opravy prováděla firma Antonín Krňa s.r.o., se kterou máme velice
dobré zkušenosti. Vše se stihlo ještě do pouti, náklady byly 500 tisíc korun.
V srpnu proběhlo jednání s ředitelem společnosti Borgstena. Cílem bylo ujasnění záměru
výstavby nového výrobního závodu v průmyslové zóně v Nové Včelnici. Výsledkem
jednání je dohoda o ukončení smlouvy na budoucí prodej pozemku v průmyslové zóně.
Důvodem jsou investice do rozšíření výroby na Otíně a prodloužení stávající nájemní
smlouvy. Výstavba nového výrobního závodu v Nové Včelnici tím pro firmu Borgstena
ztrácí smysl. Uvolněný pozemek tak můžeme nabídnout jinému zájemci.
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