Zápis
z jednání komise pro územní rozvoj a stavebnictví MěÚ Český Brod
konané dne 3. prosince 2012

Přítomni: Ing. J. Přikryl, K. Sommer, Ing. P. Kovář, Ing. Bolomský, Ing. arch. J. Němeček
Omluveni: Bc. M. Binko, Ing. Drahorád, Ing. R. Lupoměský
Hosté: Mgr. H. Dočkalová

Program:
1) Kontrola zápisu
2) Informace o investičních akcích Odboru rozvoje Český Brod.
3) Dotace na fasády 2012
4) Různé
K bodu 1) -

K zápisu z minulého jednání komise nebyly žádné připomínky.

K bodu 2)

Informace z odboru rozvoje od Mgr. Dočkalové
Pomáháme s výběrovými řízeními
- MŠ Sokolská – střecha, folie
- MŠ Žitomířská – jídelní sety (stoly, židle)
Zimní výzva Pošembeří
oprava domu č. p. 12 (nový výkladce, nová fasáda, restaurování obrazu
Sv. Gotharda)
- Úpravy kina (šatna, osvětlení, podium)
- Cesta P8- Pozemkový fond
Zimní přestávka v přednádraží – harmonogram je dodržován
- informace o problematice přednádraží
- A = 1A, 1B o změnách – správní řízení
- Prováděcí dokumentace – na přednádraží stromy v majetku ČD
- Diskuse – týkající se stromů.
- Ulice v Lukách – 4 m komunikace
- Stále není smlouva s ČD o příspěvku 7 mil.

K bodu 3)

Dotace na fasády:
- Stavební komise neschválila přidělení příspěvku na fasády
Stavební komise po znovu projednání konstatuje, že za současného znění
podmínek trvá na svém původním stanovisku nepřidělit dotaci žádnému
zájemci. Zájemci mohou znovu podat žádost v dalším kole. Do doby
vytvoření nových zadávacích podmínek se nebude komise žádostmi
zabývat. (5pro – 0 proti). Mimoto bylo zároveň konstatováno, že žádost o
dotaci na rodinný dům v ulici Krále Jiřího č. p. 86, byla dle razítka
podatelny na obálce doručena dne 1. 10. 2012. S ohledem na platné
dotační podmínky tím nebyl splněn termín pro podání žádosti (tj. max. do
30.9.2012) a proto v souladu se zněním podmínek ve 2. Výzvě pro podání
žádostí by bez ohledu na výše uvedené nemohla být žádost akceptována
z důvodu nesplnění formálních podmínek.
Stavební komice znovu upozorňuje na havarijní stav fasád domu 40 pana
Zubíka, č.p. 364 paní Pěničkové a žádá o prošetření stavu od SÚ. Zároveň
žádá město o prověření, zda a za jakých podmínek by majitelé
předmětných nemovitostí provedli opravu fasády.

K bodu 4)

Různé:
- Stromy - Ing. Bolomský – žádá o zvážení možnosti zachování stromů
v prostoru Přednádraží a vyvolání jednání
- Územní plán Český Brod – informace od SÚ na příští komisi
- Stavební komise vyzvala přítomné členy o zvážení možnosti a
prověření nových kvalifikovaných členů (alespoň 2) do komise
- 1.SčV předložila do rady města žádost o financování oprav kalových
čerpadel v Liblicích z vodohospodářského fondu města Český Brod.
Stavební komise požaduje předložení majetkových podkladů ke kalovým
čerpadlům za účelem prověření možnosti ukončení financování oprav
těchto čerpadel z prostředků města v dalším období.

Příští termín stavební komise 7. 1. 2013.

