Zápis z porady komise pro územní rozvoj a stavebnictví
ze dne 8. dubna 2013

Přítomni: Ing. J. Přikryl, Ing. Bolomský, Ing. Petr Kovář, Ing. Petra Myslivečková, Ing. R.
Lupoměský
Omluveni: Ing. arch. J. Němeček, K. Sommer
Nepřítomen: Bc. M. Binko
Hosté: Mgr. Hana Dočkalová

Program:
1) Kontrola zápisu
2) Informace o investičních akcích Odboru rozvoje Města Český Brod
3) Kontrola obsahu žádostí o poskytnutí dotace na rekonstrukci a opravy fasád a návrh
příspěvku jednotlivým žadatelům
4) Různé

2)
Informace odboru rozvoje od Mgr. Hany Dočkalové
- Informace o dotacích na zateplování budov –příprava zadávací dokumentace pro ZŠ
Žitomířská čp 885 a 1144, znovu podané projekty na jídelnu čp 1307 a MŠ Sokolská
čp.1313
- Příprava podkladů pro zadávací dokumentace na osvětlení, ozvučení, projekční
techniku a posunutí jeviště v Kině
- Prodej domu č.p. 82 – je opakovaně vyhlášen záměr
- Informace ke stavbě přednádraží, změna dopravních opatření, žádost o posun termínu
u části 1A a P+R, dodatky č.2 a 3 jdou do RM, České dráhy řeší své stavby. Není
jasné na základě čeho a na čí náklady se provedla demolice oplocení + úpravy kolem
jasanu.

3)
Kontrola obsahu žádostí o poskytnutí dotace na rekonstrukci a opravy fasád a návrh příspěvku
jednotlivým žadatelům
Vzhledem k počtu podaných žádostí komise na úvod tohoto bodu diskutovala o rozdělení
přidělené roční alokace na dotaci (150 tis. Kč celkem) ve vztahu ke dvěma výzvám k podání
žádosti o dotaci za rok. Po diskusi bylo odsouhlaseno rozdělit v první (jarní) výzvě 120 tis. Kč
a 30 tis. Kč ponechat na podzimní druhou výzvu. Zmíněných 120 tis. Kč bylo rozděleno mezi
jednotlivé žadatele následovně:
Žádost podána dne 2.4.2013 - TJ Sokol – oprava prasklin, otlučení opadlé omítky a
nanesení nové, požadavek 100 000,- Kč – navrženo 32 000,- Kč
Žádost podána dne 27.3.2013 – Ladislav Pokorný – oprava poškozeného soklu domu
č.p. 158, požadavek 25 000,- Kč – navrženo 10 000,- Kč
Žádost podána dne 27.3.2013 – Ing. Jiří Vostruha – výměna výloh včetně nezbytných
stavebních úprav a oprava zadní fasády domu č.p. 15, požadavek 150 000,- Kč –
navrženo 46 000,- Kč
Žádost podána dne 13.3.2013 – Iosif Cara – nová fasáda – penetrování, omítání,
štukování, oprava římsy domu č.p. 347, požadavek 50 000,- Kč – navrženo 16 000,Kč
Žádost podána dne 2.4.2013 – Vladimír Volf – výměna či rekonstrukce úžlabu a
odvodu dešťové vody za atikou domu č.p. 377, požadavek 50 000,- Kč – navrženo
16 000,- Kč
Žádost podána dne 29.3.2013 – Mgr. Václav Štolba – úplná obnova fasády
nemovitosti č.p. 86, požadavek 50 000,- Kč – žádost nesplňuje podmínku čl. II. bod 4
písm. c

4)
Různé:
- Komise upozorňuje na nutné zabezpečovací práce na budově Kina – informace pro stavební
úřad
- pozvat pana Ing. Miroslava Kruliše na příští komisi – informace o stavu komunikací v ul. Na
Vyhlídce, Za Pilou, Pod Hájem

Zapsala: Bc. Markéta Sommerová
Schválil: Ing. Jan Přikryl

