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DALŠÍ DOKONČENÉ INVESTIČNÍ AKCE
Dovolte mi Vás informovat o dokončení dvou plánovaných investičních akcí, a to rekonstrukce ulice
Oborská a I. etapy rekonstrukce
školy v Myšenci.
U první z akcí, kterou jsme zahájili
v minulém roce, došlo k výměně všech
rozvodů, ať již kanalizace, vodovodu,
plynovodu a kabeláže, a následně bylo
vybudováno nové veřejné osvětlení,
chodníky, parkovací stání a v neposlední řadě nová asfaltová vozovka.
Tuto stavbu jsme prováděli osm měsíců
a po jejím dokončení bude severní část
Protivína, co se týče dopravních staveb,
téměř hotová. Dovolte mi poděkovat
dotčeným obyvatelům za trpělivost při
výstavbě.
U druhé z akcí, kterou je I. etapa
rekonstrukce školy v Myšenci, byla
provedena rozsáhlá výměna všech
rozvodů (kanalizace, vodovod, topení,
elektroinstalace, vzduchoinstalace atd.),
následně opraven krov a položena nová
krytina. Dále byly osazeny nové dveře
a dřevěná okna, provedeny nové omítky
a štuky, osvětlení, obklady a dlažby
a na závěr kompletní výmalba objektu.
Zároveň při stavbě byla připravena železobetonová deska pro druhé patro, kde
v příštím roce vzniknou dva nové byty
a tím bude ukončena II. etapa. Následo-

vat bude nová fasáda na rekonstruované
části objektu. V souvislosti s probíhající
rekonstrukcí bylo upraveno prostranství před školou. Nově rekonstruované
prostory budou sloužit jako zázemí pro
obyvatele Myšence a bude jen na nich,
jak často se zde budou setkávat a prožívat svůj život v obci.
J. Hlaváč,
starosta města

18 Kč
sobota 27. srpna 2022
XV. Městské slavnosti
protivínské
NO NAME
Olga Lounová
Lenny
Adam Mišík
Vodňanská kapela
Víťa Marčík
Pískomil

Rekonstrukce školy v Myšenci.

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 4. 5. 2022
– schvaluje
Smlouvu o dílo se společností G-PROJECT, s.r.o., Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice, na zpracování
žádosti o dotaci a zkompletování souvisejících příloh
projektového záměru „Cyklostezka podél Blanice“
a pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy
– schvaluje
Smlouvu o dílo se společností G-PROJECT, s.r.o., Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice, na zpracování
žádosti o dotaci a zkompletování souvisejících příloh
projektového záměru „Sociální byty“
a pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy
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