V Lázních Bělohradě dne 6.2.2019

21. Zpráva o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad –
ucelený sumář roku 2018
Vážení zastupitelé a spoluobčané, níže vás seznámím s investicemi a opravami, které se
uskutečnily v Lázních Bělohradě v roce 2018.
Samotné akce rozdělím do tří kategorií. Investiční akce, neinvestiční akce a opravy. V roce
2018 jsme zrealizovali a to jak částečně, tak úplně, celkem 27 investičních akcí za celkových
18.502.316,03 Kč, 4 neinvestiční v celkové hodnotě 3.428.421,10 Kč a celkem 15 různých větších
oprav za částku ve výši 4.036.669,64 Kč. U investičních akcí jsme ve třech případech obdrželi dotaci
v celkové výši 2.878.778,62 Kč. Celkem jsme tedy v roce 2018 vynaložili na investice a opravy částku
ve výši 25.967.406,-Kč. Zároveň jsme také v roce 2018 nově předali do majetku celkem 36 různých
dokončených věcí v celkové hodnotě 36.275.136,39 Kč. Jedná se o různé komunikace, kanalizace,
zmodernizované budovy a v neposlední řadě sportoviště v Bažantnici.

Náklady na jednotlivé akce
Investiční
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
-

Chodník u HZ Dolní Nová Ves
Rekonstrukce bytu Kotykova alej 143/3
Vnitroblok sídliště parkování a komunikace
Studie kanalizace Hřídelec
Komunikace nad dvěma přípojkami kanalizace HNV
Parkovací stání Třetí strana
Sdružené kanalizační přípojky HNV A4, A6
Pergola u bývalé školy v Brtvi
Chodník u ZŠ
Prodloužení vodovodu v ulici Komenského
Akumulační nádrž na závlahu sportovišť
Komunikace nad přípojkami A4, A6 a DNV
Dětské hřiště u bývalé školy v Brtvi
Zábradlí v ulici Za Mostem
Protipovodňová opatření DNV
Pomník padlým v I. sv. válce
Revitalizace rybníku Pardoubek
Sportoviště Bažantnice II. etapa

972.042,00 Kč
10.689,00 Kč
34.969,00 Kč
60.500,00 Kč
1.220.102,75 Kč
576.260,00 Kč
1.333.733,08 Kč
102.720,00 Kč
227.968,00 Kč
248.331,09 Kč
254.578,29 Kč
1.793.533,49 Kč
37.176,50 Kč
65.049,50 Kč
65.340,00 Kč
339.653,00 Kč
1.461.075,91 Kč
250.000,00 Kč
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19
20
21
22
23
24
25
26
27

-

Rekonstrukce bytu Kotykova alej 141/1
Nové sídlo MěÚ
Komunikace HNV u hřiště
Prodloužení komunikace U Lva
Rekonstrukce a zateplení budovy školičky
Přeložka STL plynovodu v Tyršově ulici
Přívěs za traktor pro TS
Traktorbagr JCB pro TS
Dopravní automobil pro SDH Lázně Bělohrad

95.257,00 Kč
2.615.253,00 Kč
2.971.511,38 Kč
89.346,40 Kč
232.868,36 Kč
957.179,00 Kč
228.651,28 Kč
1.201.167,00 Kč
1.057.361,00 Kč

Neinvestiční
1
2
3
4
-

Demolice budov čp. 27 a 28
Nákup a modernizace IS MěÚ
Revitalizace zeleně
Revitalizace zámeckého parku

1.995.886,91 Kč
119.185,00 Kč
1.041.099,19 Kč
272.250,00 Kč

Opravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
-

Výměna oken a dveří v DPS nová část
Výměna oken a garážových vrat KD Hřídelec
Oprava střechy HZ DNV
Retoping atletické dráhy na sportovišti u ZŠ
Opravy bytů v DPS
Výměny plynových kotlů HZ LB, DPS, Jiskra
Oplocení areálu U Lva
Oprava a doplnění dětského hřiště ve Hřídelci
Snížení stropu, nové osvětlení a oprava stěn KD Lány
Nátěr a oprava střechy DPS stará část
Nátěr a oprava střechy na čp. 20
Výmalba KD Hřídelec
Nákup nových židlí do KD Hřídelec
Oprava sochy nejsvětější trojice na PNV
Oprava výtahu v BMŠ Lázně Bělohrad

Přijaté dotace na investiční akce
1
Dopravní automobil pro SDH Lázně Bělohrad
2
Demolice budov čp. 27 a 28
3
Revitalizace zeleně

957.520,19 Kč
423.605,27 Kč
349.501,00 Kč
714.822,98 Kč
153.026,15 Kč
466.927,05 Kč
35.459,00 Kč
39.970,00 Kč
352.947,00 Kč
43.286,00 Kč
17.457,00 Kč
30.371,00 Kč
86.987,00 Kč
160.300,00 Kč
204.490,00 Kč

750.000,00 Kč
1.451.654,00 Kč
677.124,62 Kč
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Akce plánované na rok 2019
Na rok 2019 jsme připravili k dokončení, realizaci a spuštění přípravných prací opět velké
množství projektů. Dokončíme zábradlí v ulici Za Mostem, projektovou dokumentaci na prodloužení
ulice U Lva, projektovou dokumentaci na rekonstrukci chodníků na Horní Nové Vsi, kde chceme i akci
zrealizovat, dokončíme projektovou dokumentaci na výstavbu nového chodníku na Dolní Nové Vsi
směrem k podniku Freudenberg, zahájíme práce na projektování kanalizace ve Hřídelci, dokončíme
revitalizaci rybníku Pardoubek, dokončíme projektování rekonstrukce školní kuchyně a zázemí
v základní škole, zateplení a rekonstrukci budovy školičky u ZŠ, dokončíme projektovou dokumentaci
na rekonstrukci budovy spořitelny, demolice budov čp. 27 a 28, projektování nových bytů v budově
bývalé školy v Brtvi, dokončíme rekonstrukci dvou bytů v Kotykově aleji, budeme pokračovat
v projektování nového sídla MěÚ a části náměstí, zdemolujeme sociální zařízení areálu tábora U Lva a
prostory připravíme na instalaci mobilních zařízení, dokončíme projektování revitalizace zámeckého
parku a bude dokončena revitalizace městské zeleně. Dále budeme pokračovat v obnově vozového
parku technických služeb, kde chceme nakoupit nové užitkové vozidlo, začneme projekční práce na
rekonstrukci památníku K. V. Raise a práce spojené s tvorbou nové webové prezentace města, což
nejsou jen obyčejné internetové stránky, ale komplexní městský informační systém umožňující
komunikaci občanů s úředníky a mnoho jiných funkcionalit pro zlepšení komunikace. Z větších oprav
máme v plánu věnovat se opravám různých komunikací a to jak výtluků a trhlin, ale také ve
spolupráci se společností Innogy, komunikací po rekonstrukcích plynovodů, kde v letošním roce
budou provedeny ulice Rašínova a Na Zátiší. Dále se budeme věnovat tvorbě dopravního generelu a
dopravnímu značení ve městě, bude provedena rekonstrukce podlah na chodbách v nové části
základní školy, budeme pokračovat v opravách bytů v DPS, opravíme jeden z bytů v domě čp. 200 ve
Vachkově ulici, provedeme výměnu několika plynových kotlů v městských bytech, po dohodě s lidmi
ve Hřídelci provedeme opravu sociálního zařízení v KD ve Hřídelci, lidé v Lánech se letos dočkají velké
opravy části KD a to sociálního zázemí, kuchyně a šatny, bude provedena generální oprava
elektroinstalace ubytovny areálu U Lva, nová fasáda s oplechováním a novými garážovými vraty u HZ
Dolní Nová Ves, výměna oken a dveří budovy Jiskry na Horní Nové Vsi, kde zároveň zpracujeme
projektovou dokumentaci na vnitřní úpravy dispozic sociálního zázemí, ubytovny a snížení stropu
tělocvičny. Dále provedeme mnoho dalších drobných oprav a obnov společného majetku, které
v průběhu letošního roku vyvstanou k potřebě řešení. Na investice a opravy máme v rozpočtu města
pro letošní rok připraveno cca 35.000.000,-Kč.
Závěrem mé zprávy mi jako vždy dovolte, abych všem poděkoval za práci pro město,
zastupitelům poděkoval za schválení finančních prostředků určených k realizaci popsaných akcí a
popřál všem mnoho úspěchů jak v pracovním, tak i v soukromém životě.

Jan Pavlásek
místostarosta

