Vážené kolegyně a kolegové,
dovolte mi, abych Vám v úvodu dnešního veřejného zasedání přednesla zprávu o činnosti za
uplynulé čtvrtletí.
Pokračovala oprava střední části krovu a střechy na kostele sv. Jiří – po několik týdnů byla
sanktusní věž deponována mimo areál hřbitova, po opravě nosných konstrukcí byla věž navrácena
na původní místo a nyní probíhá její celková oprava. Celá oprava je hrazena z rozpočtu města,
protože naše žádost o zařazení do Programu záchrany architektonického dědictví pro rok 2013
nebyla úspěšná. Máme připravenu žádost o zařazení do tohoto programu pro rok 2014.
Sociální zařízení ve školní jídelně jsou již kompletně dokončena, stejně jako chodníky na dvoře
základní školy, nyní probíhají terénní úpravy. Obě stavby provedla Stavební firma Neumann, s. r. o.,
Mělník, tato firma v současné době staví chodník a parkovací stání v Čechově ulici. V Pivovarské
ulici v uplynulých týdnech provedla firma ČEZ pokládku elektrického vedení do země, s touto akcí
byla spojena i rekonstrukce veřejného osvětlení v Pivovarské ulici a v uličce za fortnou.
V nejbližších dnech zahájí firma Rybář s. r. o. pokládku dlažby.
Bylo dokončeno parkoviště u zdravotního střediska a přechod pro chodce ve Školní ulici, obě
stavby realizovala firma Silnice Slaný, s. r. o. Byla provedena oprava štítové zdi na budově základní
školy, tuto opravu provedle firma Slánská stavební s. r. o.
Po rekonstrukci plynovodu v Komenského ulici a v části ulice Sokolské probíhá 3. etapa opravy
ulic Sokolská – Čechova včetně opravy kanalizace, stavbu provádí firma COLAS CZ, a. s.
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce Komenského ulice včetně rekonstrukce
kanalizace, z 12 uchazečů byla vybrána firma COLAS CZ, práce mají být provedeny v měsících
říjen 2013 – duben 2014, postup prací bude do značné míry záviset na počasí.
Připravili jsme projekt na zateplení budovy Sokolovny a podali jsme žádost o dotaci z Operačního
programu životní prostředí. Pokud budeme úspěšní, je třeba provést realizaci v roce 2014. Na tuto
akci by poté měla navázat rekonstrukce vnitřních prostor tak, aby budova lépe vyhovovala
potřebám uživatelů.
Oprava kapličky v Ješíně již také spěje k závěru, probíhají dokončovací práce, terénní a zahradnické
úpravy. Stavbu provádí pan Štádlík, na opravu jsme obdrželi dotaci ze Státního zemědělského
intervenčního fondu prostřednictvím MAS Přemyslovské Střední Čechy.
Oprava hrobky Oldřicha Brtníka na chržínském hřbitově se také chýlí k závěru, tuto opravu provádí
pan Pavel Kytka. Dokončena bylo položení kamenné dlažby v přízemí radnice, nyní probíhá
postupná oprava vrat, portálu a přilehlých prostor.
Byl vybrán dodavatel čisticího vozu, na který jsme obdrželi příslib dotace z Operačního programu
životní prostředí – stala se jím firma Šípal s. r. o. Nyní čekáme na výsledek kontroly dokumentace
na Státním fondu životního prostředí, vůz by měl být dodán na přelomu října a listopadu.
Tolik o investičních akcích v uplynulém čtvrtletí, děkuji Vám za pozornost.
Ve Velvarech dne 23. 9. 2013

Jitka Linhartová

