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NOVÉ POVRCHY VOZOVEK V NAŠICH OBCÍCH NOVÝ VÝTAH V PENZIONU
JIŽ V PROVOZU

Dovoluji si Vás informovat,
že se nám podařilo ve velmi krátkém čase
třech týdnů provést výměnu již technicky
nevyhovujícího výtahu v domě pro seniory
(penzion) nad poštou. Po odstranění starého
výtahu jsme museli upravit vstupy dveří
ve všech patrech a elektroinstalaci, a opravit a vymalovat výtahovou šachtu, do které
se následně vestavěl nový výtah. Moderní
výtah je opatřen všemi bezpečnostními
prvky a jeho provoz je významně méně
hlučný, než výtahu dosavadního. Věřím, že
touto investicí jsme zvýšili komfort bydlení
obyvatelům tohoto domu.
Jaromír Hlaváč,
starosta města

KOTLÍKOVÉ DOTACE –
POSLEDNÍ VÝZVA
V měsíci dubnu a květnu se
nám podařilo opravit více jak
3 000 m2 cest v našich místních
částech. Opravy jsme zahájili
v Selibově, kde jsme položili
nové povrchy vozovek k domům
čp. 9 a čp. 54 a dále u objektů
zemědělského družstva. Poté
jsme pokračovali v Maleticích,
kde jsme položili nový povrch vozovky k domu čp. 9, dále na návsi
a u zemědělské farmy, a nový
povrch včetně konstrukčních
vrstev vozovky k domu čp. 3.
Následně jsme nový povrch vozovky provedli v Milenovicích
u mlýna a k domu čp. 70. Poslední
opravu cesty jsme provedli v Krči,
a to přes propust u Mlýnského
rybníka. Všechny nové povrchy
opravovaných cest byly provedeny obalovanou drtí z důvodu
její životnosti a vhodnosti použití
do obytných zón.
Věřím, že těmito opravami
jsme zlepšili dopravní komfort
a bezpečnost občanů v jednotlivých místních částech.
Jaromír Hlaváč,
starosta města

Obec Skály a město Protivín zvou občany na veřejný seminář k poslední výzvě
tzv. kotlíkových dotací, který se uskuteční ve čtvrtek 6. června 2019 od 17.00
hodin v kinosále Městského kulturního
střediska Protivín. Na semináři budou
přítomni pracovníci Krajského úřadu
Jihočeského kraje, kteří problematiku
dotací vysvětlí, příp. budou odpovídat
na dotazy.
Ing. Miloslav Koza,
tajemník MěÚ Protivín

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM DNE 15. 5. 2019
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodního vedení a kanalizačního
vedení, spočívající v právu ji provozovat a udržovat
na pozemcích parc. č. 452/1 a 452/2 v kú Myšenec,
za jednorázovou náhradu ve výši 5.900,- Kč, když
smlouva, GP a poplatek za návrh na vklad do KN
budou na náklady oprávněných, tj. manželů
Macháčkových
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu strpění kanalizace a dále v právu chůze
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