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„Dolanský hlasatel“
zpravodaj obecního zastupitelstva

Současné dění v obci
Rekonstrukce dětského hřiště
Jak jste si určitě všimli, probíhá v současné době rekonstrukce dětského hřiště a
jeho oplocení. Vzhledem k množícím se dotazům Vás chceme informovat, že k přesunu
zbývajících herních prvků dojde také. Z jakého důvodu se herní prvky nepřesunuli
najednou? Protože se jedná o dotaci, kde lze získat maximálně 270.000, - Kč (podle
počtu obyvatel k 31.12.2016.) Pro získání dotace se musí dodržovat určitá pravidla, jako
například zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů pro veřejné zakázky malého rozsahu. Jak většině z Vás došlo, tak obec tím
chce ušetřit. Proč platit zhotoviteli přesun všech prvků, když suma obdržené dotace bude
stejná a nezvýší se. Vzhledem k odborné způsobilosti pana starosty a předsedy
stavebního výboru víme, že přesun se dá udělat mnohem levněji.

Výstavba multifunkčního hřiště
Obec získala na konci března stavební povolení pro výstavbu multifunkčního
hřiště v areálu zahradní restaurace na hřišti. Bude se jednat o oplocenou zpevněnou
plochu určenou pro hraní volejbalu, nohejbalu, tenisu a malé kopané. V současné době
je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Výstavba chodníku směrem na Velké Přítočno
Obdobně jako u multifunkčního hřiště získala obec koncem května stavební
povolení na výstavbu chodníku spojujícího naši obec s Velkým Přítočnem. V tuto chvíli

se připravuje výběrové řízení na zhotovitele stavby a současně se připravuje žádost o
dotaci.

Rekonstrukce chodníků v obci
Zastupitelstvo ve spolupráci s projektanty připravuje projektovou dokumentaci
na obnovu starých chodníků v obci. Bude se jednat o rekonstrukci starých dlaždicových
chodníků v obci, které budou nahrazeny novými chodníky pravděpodobně ze zámkové
dlažby.

Řešení odpadového hospodářství
K novým povinnostem obce patří zajištění celoročního svozu bioodpadu pro
občany. Svoz nám od dubna do října zajišťuje firma AVE. V době od listopadu do
března bohužel ne. Také narůstá znečišťování veřejného prostranství odpadem, který
není kde skladovat před jeho likvidací.
Vzhledem k těmto skutečnostem obec připravuje projekt na výstavbu místa pro
uložení kontejnerů, kam bude možné v době od listopadu do března uložit bioodpad.
Zároveň vznikne místo pro uložení velkoobjemového a nebezpečného odpadu vzniklého
z úklidu obce.
Projekt bude situován do areálu ČOV, který bude rozšířen na celý pozemek ve
vlastnictví obce Dolany. Ke geometrickému zaměření již došlo.

