
Zápis

z porady komise pro územní rozvoj a stavebnictví MěÚ Český Brod

ze dne 2. června 20t4

Přítomni: Ing. J. Přikryl, K. Sommer, Ing. R. Lupoměský,

Omluveni: Ing. arch. J. Němeček, Ing. P. Myslivečková,Ing. P. Kovář, Bc. M, Binko,

Ing. Bolomský.

Hosté: Mgr. H. Dočkalová, Bc. Nekolný Jakub

Program:

1) Kontrolazápisu.

2) Informace o investičních akcích Odboru rozvoje a vedení města starostY Český Brod,

3) Dotace na fasády

4) Různé

K bodu 2) Informace z odboru rozvoje od Mgr. Dočkalové:

Dotace:

- o"'". 
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, budova kina Svět čp. 332 - akceptace
. odstraňování škod po povodních v městských lesích, smlouva o dotaci

- RoP 
' 

' 

"ffi*j::: á-materiály s návrhem na výběr dodavatele

půjdou do RM, je smlouva s ROPem

Parkoviště P + R _ kontrola proběhla, zatim není smlouva o dotaci,

Usnesení regionální rady zatím neproběhla,



. vnitřní část kina Český Brod - rekonstrukce -probíhá kontrola

náležitostí
- Středočeský kraj -získané dotace na poradenství v oblasti sociálních sluŽeb a

kolostavy ve městě.

- Dotace z ministersfva kultury :

, městské hradby
r masné krámy

' střecha římskokatolického kostela

- plánované akce
. pD na výměnu oken budovy č. p. 1 na příští rok žádost do Ministerstva kultury

' Výměna podlah v budově č. p. 70 (3.NP) 2. etapa,
. Vo Za Nemocnicí - 2, etapa ČEZ na podzim 2014 (sdělil p. K. Sommer)

. ředitel Technických služeb - návrh provádět výkopové práce v ul. J. Wolkera

- Kanalizace dešt'ová vše (realizace bude ještě letos)

' Žižkoya, opíayavodovodu v tunelu pod silnicí - příprava pD

' ul. Jungmannova - příprava PD
. ul. Žitomířská - příprava PD

- Chodniky (oprava) :

' ul. Jungmannova - příprava PD (realizace letos)

' ul. Masarykova - příprava PD

' ul. Tyršova - příprava PD

- Datší informace
. Byl zjištěn možný dotační titul na rekonstrukci kuchyně ve školní jídelně

Bedřicha Smetany (Ministerstvo financí) souhlas s podání Žádosti PŮjde do

RM
. Reklamace laviček (povrchová úprava) - Před nádraží- stavební komise se

nedozvěděla víc informací o této reklamaci,

Informace z vedení města od pana starosty Bc. Nekolného

- Úprava nádraží
, Oprava L a3.nástupiště (nazačátku listopadu 2014)
. podchod rozšíření (do konce října2014)

- P8 (polní cesta) - Štotmiř
. bude se pokládat geotextilie, práce v důsledku špatného počasí

pozastaveny, problém s dešt'ovou vodou,

- harmonogram ÚP Čest<ý Brod
. projednat s komisí (panem J. Bolomským a panem Ing. arch. Myškou).

. projednání připomínek Úp orgánů veřejné správy - I(rajský úřad

Středočeského krai e, veřej né proj ednání na zaěátku záŤí 20 | 4



K bodu 3) Dotace na fasády:

Stavební komise se shodla, že p. Ing. Stmad, má prostřednictvím

emailu, obeslat všechny členy stavební komise a navrhnout dva termíny na

schůzku, ohledně dotací na fasády.

Kbodu4) Různé:

Nebyly žádné informace,

Zapsal: Adam Turecký


