Zpráva O činnosti obce od 20. 6. do 24. 8. 2016
Obec podala žádost o stavební povolení na ulici Pod Lomem a byla
podepsána smlouva se speciálním stavebním úřadem V Čemošcích, který
bude v budoucnu zajištovat povolení v rámci budování a rekonstrukcí
komunikací.
Na 27. 7. bylo vyhlášeno další kolo VŘ na dodavatele stavby komunikace ul.
Pod Lomem( hodnocení nabídek )— nejlevnější nabídku podala firma
Elektromontáže Stavby - za 2 901 709 Kč bez DPH. Předpokládaná cena
byla 3 mil. VŘ se zúčastnilo 6 firem
Probíhá rekonstrukce základní školy v souladu s harmonogramem. Situaci
v počátku stavby zkomplikovala nutnost použití injektáží na zpevnění
základů budovy a samotné stavební práce začaly později. Školní rok začíná
na naší škole 0 týden později. Od 15. 9. bude škola připravena k výuce. Do té
doby obec poskytne náhradní prostory pro žáky v mateřské škole, galerii a
knihovně
V koordinaci s ČEZ byly zahájeny práce na veřejném osvětlení v ulici
Pražská.
Zahájeny byly také přípravné práce na rekonstrukci ulici Pod Hajnicí, do 14
dnů by se mělo začít kopat v ulici Příčná. V souvislosti s touto akcí byly
účastníci seznámeni s průběhem rekonstrukce v rámci prezentace Přílepské
otazníky, které se konaly minulé úterý 16. 8.
V pondělí 22. srpna započaly práce na čištění Podmoráňského potoka, práce
provádí firma TRATON ( Trousil )

Od 15. srpna se vedení školy ujala Mgr. Ben-Saidová. Byla vybrána komisí
ve výběrovém řízení na pozici ředitele školy celkem ze tří uchazeček. ( 2.
srpna 2016 )
Pracovní četa prováděla opravy obecního majetku. Ve spolupráci s nájemcem
restaurace opravila a natřela fasádu U Korychů, opravila vchod do knihovny.
V kuchyni základní školy bylo vyměněno a zmodemizováno mycí centrum
KSÚS na naši žádost opravila nerovný povrch vozovky u zastávky Pražská,
vinou kterého byla znečiš tována při deštích stěna a výtvarnice tak mohla
realizovat plánovanou výmalbu stěny. Během září by měla být dokončena
stěna na protější straně ( ZUŠ )
1. srpna jsme se společně se zastupiteli Šemberou, Hoškem a Bečkou
zúčastnili jednání na krajském úřadě. Téma: vedení a nájezdy na přeložku
11/240.

