V Lázních Bělohradě dne 19.2.2015

2. Zpráva o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad

Vážení zastupitelé a spoluobčané, dovolte mi, abych Vás tak jako v minulém období
informoval o dění ve městě a o průběhu investičních akcí, které právě v Lázních Bělohradě probíhají.
Největší akcí je stále vodovod a kanalizace v obci Brtev. U této akce proběhlo již 6 kontrolních
dnů, na kterých bylo konstatováno, že akce probíhá podle plánu. V současné době je od rybníku
Pardoubek položeno celkem 600 metrů kanalizace a vodovodu. Stavbu vodovodu a kanalizace
provázejí běžné problémy, které provázejí každou takovouto realizaci. Město dále pokračuje
v projektu „Sportoviště Lázně Bělohrad“. Do 28.2.2015 firma Atelier Tsunami s.r.o. z Náchoda
předloží vypracovanou projektovou dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro
zadání a zároveň realizaci stavby. K této akci proběhlo již mnoho setkání a koordinačních schůzek, na
kterých byly s projektanty, zástupci města a sportovních oddílů, řešeny dispozice jednotlivých
sportovišť a zázemí pro sportovce. Zároveň bylo na tuto akci požádáno o dotaci na Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy a to o dotaci ve výši až 10.000.000,-Kč. Tato akce byla z důvodu svého
rozsahu rozdělena na dvě etapy, přičemž v první etapě budou řešeny nové kabiny se zázemím pro
oddíl fotbalu a nástavba na tyto kabiny, což bude herna pro stolní tenis s kompletním zázemím. Dále
budou v první etapě řešeny veškeré inženýrské sítě. První etapa by měla být realizována do konce
roku 2015. Druhá etapa je plánována na rok 2016. Ve druhé etapě bude realizována přístavba
tenisové haly, tenisové kurty, beach volejbalové kurty, dětské hřiště, workoutové hřiště a terénní
úpravy. Stále máme v běhu investiční akci vybavení kompostárny, což je nákup kontejnerového
nosiče a kontejnerů na bioodpad, kde čekáme na vyjádření a schválení ze strany SFŽP. V průběhu
měsíce ledna a února byl opraven jeden byt v domě s pečovatelskou službou a byly započaty práce
na druhém bytě v tomto domě. Jedná se o byty ve staré části domu ve směru k silnici. Dále probíhají
rekonstrukce dvou bytů v bytovém domě v Kotykově Aleji a připravujeme opravu zázemí pro
technické služby v objektu s garážemi na Nám. K. V. Raise. Se specializovanou firmou řešíme realizaci
dalších investičních akcí, kde bude vypsán dotační titul. Jedná se zejména o rekonstrukci dětského
hřiště u mateřské školy, revitalizaci městské zeleně, nákupu vozidla pro technické služby a
protipovodňová opatření na Dolní Nové Vsi. Zároveň je připravováno řízení směřující k výstavbě
parkoviště u sportoviště v Bažantnici.
Pracovníci technických služeb ve městě v současné době provádějí zimní údržbu města,
prořezávky stromů, práce spojené s opravami bytů, úklid města a další běžné práce.
Chtěl bych touto cestou opět poděkovat všem, kteří se podílejí jak na investičních akcích, tak
na běžném chodu města a městského úřadu. Všichni stále odvádějí velký kus dobré práce.
Na závěr své zprávy bych chtěl všem zaměstnancům města, zastupitelům a spoluobčanům
poděkovat za práci a chtěl bych popřát mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Jan Pavlásek
místostarosta

