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DALŠÍ INVESTIČNÍ INVESTICE  
MĚSTA ZAHÁJENY

Dovolte mi Vás informovat o dalších 
investičních akcích města, které budou 
neprodleně zahájeny. Jedná se o násle-
dující:

• Kompletní rekonstrukce koridoru 
základní školy včetně opravy sociálního 
zařízení v pavilonu jídelny

Zde koridor dostane úplně jinou „tvář“, 
bude změněn sklon střešní konstrukce, osa-
zena nová okna s jiným tvarem, dále bude 
objekt kompletně odizolován, položeny 
nové dlažby, vyměněna elektroinstalace 
včetně osvětlovacích prvků a na závěr bude 
provedena barevná fasáda. V prostorech 
sociálního zařízení bude kompletně od-
straněna stávající kanalizace a nahrazena 
novou, dále vyměněna vodoinstalace včetně 
kompletních rozvodů, poté budou položeny 
nové dlažby a obklady, osazeny sanitární 
komponenty a na závěr bude prostor vy-
malován.

Po realizaci shora uvedených investic 
budeme mít celkově opravenou budovu 
základní školy z části vnější a v budoucnu 
chceme pokračovat vnitřní rekonstrukcí 
budovy, jak výukových prostor, tak jídelny 
a zejména kuchyně, kde bychom rádi ob-
měnili její vybavení.

• Zateplení části střechy základní školy 
nad kabinety učitelů a úprava vstupního 
parteru 

Zde dojde k zateplení střechy nad 
prostory kabinetů učitelů včetně zateplení 
části fasády. Dále v části vstupu odstraníme 
podkladní vrstvy a položíme žulovou dlažbu 
tak, abychom docílili bezbariérovosti, na zá-
věr bude celý prostor ozeleněn a budou zde 
osazeny okrasné prvky a lavičky.

• Oprava plynové kotelny na Masarykově 
náměstí

V kotelně budou vyměněny již nevy-
hovující kotle za nové a spolu s tím dojde 
k výměně všech rozvodů, poté bude objekt 
vymalován.

Jedná se o opravu poslední kotelny 
a tímto budeme mít plynové hospodářství 
v našem městě na dlouhou dobu vyřešené.

Zahájení prací všech popsaných inves-
tičních akcí se plánuje na měsíc červen a je-
jich dokončení bychom rádi stihli do konce 
letních prázdnin.

Významnou pomocí pro nás bylo 
získání dotačního titulu Jihočeského 
kraje na rekonstrukci základní školy 
ve výši 4 mil. Kč a 500 tis. z Nadace ČEZ 
na bezbariérový vstup do školy.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

Ráno v Protivíně. Foto R. Lenemajer

INFORMACE PRO OBČANY
Přemístění autobusové zastávky

Ve dnech 26. července 2021 od 00.01 do 
1. 8. 2021 do 24.00 hodin bude z důvodu 
konání tradiční protivínské pouti přemís-
těna autobusová zastávka z Masarykova 
náměstí do ulice Komenského.

L. Štěpánová,
FO-správa majetku

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 
ZM PROTIVÍN

1.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje kontrolu 
usnesení z posledního zasedání ZM konaného dne 
11. 3. 2021.

2.1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje uzavření 
Dohody o zrušení věcného břemene – udržování 
plotu na pozemku parc. č. 444/1 pro pozemek parc. 
č. 1527/35 v kú Protivín.

2.2. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje uzavření 
Kupní smlouvy – prodej movité věci (vodní dílo – 
vodovod a kanalizace dle projektu „Myšenec ZTV 
na  severním okraji zástavby – vodohospodářská 
část“) v katastrálním území Myšenec.

2.3. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje Smlouvu 
o bezúplatném převodu vlastnického práva k ne-
movité věci, pozemku p. č. 1516/20, ost. plocha, 
ost. komunikace o  vým. 1766 m2 v  kú Protivín 
mezi ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových a městem Protivín a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy.

2.4. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje prodej 
pozemků p. č. 933/6, zahrada o výměře 279 m2, 
p. č. 933/5, zahrada o výměře 177 m2, p. č. 933/7, 
zahrada o výměře 200 m2, p. č. 933/1, zahrada o vý-
měře 453 m2, p. č. 932, zastavěná plocha a nádvoří 
o  výměře 35 m2, p.  č. 933/4, zahrada o  výměře 
309 m2, p.  č. 934/2, zahrada o  výměře 371 m2, 
p. č. 934/1, zahrada o výměře 807 m2, p. č. 939/1, 
ostatní plocha, manipulační plocha o  výměře 
4209 m2, p. č. 929/1, zastavěná plocha a nádvoří, 
zbořeniště o výměře 275 m2 a p. č. 929/2, zastavěná 
plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 809 m2, 
vše v kú Protivín.

2.5. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje prodej 
části pozemku p. č. 476/1, ost. plocha, ost. komu-
nikace o výměře cca 120 m2 v kú Myšenec.

2.6. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej 
pozemků p.  č. 1621/3, orná půda o  výměře 
2823  m2, p.  č. 1621/4, orná půda o  výměře 
1039  m2, p.  č. 3056/38, orná půda o  výměře 
3211  m2 a  p.  č.  3056/39, orná půda o  výměře 
1545 m2, vše v kú Protivín firmě Cool zboží s.r.o. 
Písek za cenu 3.400.000,- Kč a pověřuje starostu 
města podpisem kupní smlouvy, a neschvaluje 
prodej pozemků p. č. 1621/3, orná půda o výměře 
2823 m2, p. č. 1621/4, orná půda o výměře 1039 m2, 
p.  č. 3056/38, orná půda o  výměře 3211  m2 
a  p.  č. 3056/39, orná půda o  výměře 1545 m2, 
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