RADA MĚSTYSE NAČERADEC - v průběhu roku 2016 se mimo jiné podařilo:
 RM se snaží o to, aby spoluobčané byli informováni o dění na radnici (noviny, web, …)
 finančně jsme podpořili podle nastavených pravidel místní spolky (18 spolků)
 zbudoval se altán u DPS
 v Řísnici se vyčistilo cca 150 metrů potoka
 započala demolice budovy bývalé školy v Horní Lhotě a připravuje se projekt na stavbu nového
objektu
 stavebním parcelám se opět udělala velká reklama - podařilo se prodat 2 stavební parcely
 v obecní budově v Řísnici došlo
k výměně jističe za třífázový. To samé se
připravuje do Pravětic – povolení od ČEZ
je vyřízené
 RM finančně podpořila opravu obecní
budovy v Horní Lhotě (objekt býv. prodejny)
 provedla se výstavba nové komunikace
v ulici U Školky a Dlouhá a zároveň došlo ke zbudování parkoviště před MŠ a
výstavbě chodníku
 RM uzavřela nájemní smlouvu na 15 let (1,- Kč ročně) na pronájem pozemku pod kaplí v Horní
Lhotě
 v ulici Dlouhá (před pozemky p.č. 210/77 – 210/88) došlo k výměně hlavní větve vodovodního
potrubí (v délce cca 70 metrů mělo vedení menší průměr) a poté se v této části ulice udělal na
komunikaci nový povrch
 ve vodárně v Řísnici se udělaly nové rozvody
 došlo k dohodě a pozemky pod obecní budovou ve Vračkovicích („Parlament“) jsou ve vlastnictví městyse. Budova se dodatečně zkolaudovala
 došlo k dohodě a obecní požární nádrž ve Vračkovicích je na obecním pozemku
 zbudoval se výtah v DPS
 došlo
k vyfrézování
obou
komínů
v obecních bytech (býv. zdrav. středisko)
 v Pravěticích se opravila vnější fasáda
na obecním domku a zároveň došlo k
celkové rekonstrukci vnitřních společenských prostor
 opravila se podlaha v kapli sv. Tadeáše
 v Pravěticích se na dvou místech vyčistil
potok a opravil se propustek
 v obecním
domku
v Řísnici
došlo
k výměně oken, opravil se komín a došlo
k vnitřní výmalbě
 pro odkalování bytovek se před Čermákovy instaloval nový hydrant (doposud se
bytovky neúčinně odkalovaly před školní
jídelnou)
 na studni v Daměnicích se instaloval nový poklop
 došlo k vnitřní a venkovní výmalbě kaple v Řísnici
 došlo k legalizaci 2 vrtaných studní na hřišti v Načeradci
 zlegalizovala se budova bývalé mostní váhy ve Zdiměřicích a došlo k zapsání na LV městyse
 městys obdržel darem pozemek p.č. 708/24 v okolí obecní požární nádrže v Řísnici (dar od pí.
A.R.)
 RM upravila nájemné v obecních bytech (dle m2)



























RM po dohodě se zemědělskými subjekty
sjednotila nájemné za pronajímané zemědělské pozemky
z dotačních prostředků se vybudovala
(rozšířila) dětská hřiště v Načeradci, Daměnicích a Řísnici
na novostavbách (TI 17) se zbudovala
nová komunikace včetně nového sjezdu
na komunikaci Lhotecká. Následně došlo
ke zkolaudování této komunikace
v Daměnicích na budově garáže ČSAD
se udělala nová fasáda, izolace základů a
terénní úpravy. Budova se zkolaudovala a
zapsala na LV městyse. Zároveň došlo
k úpravě nájemného
do tělocvičny ZŠ se nakoupilo 150 ks celodřevěných židlí
z dotačních prostředků se opravil krov a střecha na kapličce ve
Zdiměřicích (zároveň se provedla vnitřní a venkovní výmalba)
došlo k celkové rekonstrukci obecního bytu v ulici U Školky 244
(areál DPS), topení se předělalo na LTO, instalovalo se měřidlo
spotřeby LTO a došlo k předělání okapových svodů. RM rozhodla o pronájmu bytu
obecní domek v Řísnici se propojil novým odpadním potrubím s
jímkou (stávající bylo rozsypané)
na základě výpovědi stávajícího provozovatele se v krátkém čase podařilo domluvit a podepsat Smlouvu o nájmu tepelného zařízení a o dodávce a odběru tepla v ZŠ a MŠ Načeradec. Novým
provozovatelem je firma Thermoil
RM se podařilo vyjednat novou smlouvu na dodávku elektřiny do
obecních budov. Roční úspora 66.000,- Kč
opravila se střecha na obecních garážích (dvůr ZŠ)
v ulici Podolská se vyměnila stará „slepá“ litinová větev. Do výkopu se položily dvě hadice a tím se zajistilo, že voda kontinuálně protéká (větev již není „slepá“). Odběrná místa v ulici mají
tímto zajištěnou lepší kvalitu pitné vody
došlo ke snížení vodného v Načeradci, Olešné a Horní Lhotě o
2,- Kč vč. DPH. Vodné platné od 1.1.2017 je 21,03 vč. DPH
došlo ke zvýšení vodného v Daměnicích a Řísnici. Vodné platné
od 1.1.2017 je 7,- Kč vč. DPH. V Pravěticích a Dolní Lhotě se
vodné nezměnilo
pokračuje se v přípravě nového územního plánu (bude se týkat i
všech spádových obcí)
opravila se rozpadající se kamenná zeď podél komunikace na
Horní Lhotu (před bytovkami v Načeradci)
opravila se kanálová vpusť ve Slavětíně a došlo k zlegalizování
obecní studně
městys podpořil organizačně a finančně řadu kulturních akcí – spousta z nich se velmi vydařila
a líbila
starali jsme se o koupaliště v Načeradci, které bylo v období léta hodně navštěvované
připravovaly se podklady pro stavbu nového vodovodu ve Slavětíně

Závěrem chceme poděkovat za dobrou spolupráci firmě Colas, Agrodružstvu, firmě Swietelsky,
panu M. a F. Kaltounkovi, firmě Recta, J. Lapáčkovi, P. Blažkovi, R. Venderovi, A. Hlinskému, J.
Hlaváčkovi, L. Brázovi, firmě Plášil, panu Ing. arch. Petráškovi a všem se kterými jsme spolupracovali. Omlouváme se těm, které jsme neuvedli. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Rada městyse Načeradec

