Informace pro ZM z jednání rady města
a ostatní informace
V průběhu února byl dokončen převod bytového domu č. p. 667-670 do majetku
Stavebního a nájemního družstva. Z účtu města bylo převedeno 1.275.915.- Kč,
které patří družstvu a účet 35-984945399/0800 byl zrušen.
Je připravena závěrečná monitorovací zpráva ke sportovnímu areálu za ZŠ.
Udržitelnost projektu skončilo v září 2015.
Bylo zadáno zpracování pasportu budovy Záskalí 23 – hasičárna. Následně bude
zpracována dokumentace na opravu střechy, kterou plánujeme na rok 2017.
Pasport zpracuje paní Pavla Valenová za 27.900.- Kč
Město Hodkovice nad Mohelkou získalo dotaci 34.418.- Kč na další dva fitness
prvky k DPS – spoluúčast města bude 49.970.- Kč.
ČOV Jílové – máme zpracovaný hydrogeologický průzkum, který vyloučil
možnost umístění většího počtu domovních ČOV v Jílovém. Jednáme s SVS o
možnosti napojení kanalizace z Jílového na ČOV v Hodkovicích.
Město Hodkovice nad Mohelkou získalo dotaci z Ministerstva kultury 45.000.- Kč
z Programu regenerace – proběhne výměna oken č. p. 217 - stavební úřad a
světlíky do kotelny.
Proběhne vysekání náletových dřevin před hřbitovní zdí a za hřbitovem a
suchých větví ze stromů na hřbitově.
Semafor Jílové – byl nastaven režim chodu od 5:00 do 23:00. Momentálně
čekáme na výměnu baterií a budeme zřizovat samostatné odběrné místo el. energie.
Státní energetická inspekce zahájila kontrolu města Hodkovice nad Mohelkou –
kontrola se týká všech budov v majetku a kotlů na vytápění.
Studie na stavbu sportovní haly – bylo zadáno zpracování studie na stavbu
sportovní haly – zpracovatel arch. Viktor Drobný, cena 87.000.- Kč, doba
zpracování 6 týdnů
Máme zpracovanou dokumentaci na opravu přístupových chodníků k domům na
sídlišti Podlesí č. p. 537–549. Opravy budou probíhat v etapách několik let a
podmínkou bude převzetí přístupových chodníků a předzahrádek do majetku
vlastníků domů.
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Plnění rozpočtu za 1 – 2 /2016 – příjmy: 6.163.903,07 15,06%
Výdaje: 6.761.663,08 14,56%
Informační tabulka je v materiálech. Čerpání jednotlivých kapitol mám k dispozici
u sebe.
Knihovna – v oddělení dětských knih jsou nové obrázky na stěnách pro
zpříjemnění pobytu čtenářů – cena za provedení byla 6.000.- Kč – práce provedl
Miroslav Kalfeřt.
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Příští jednání zastupitelstva města proběhne 20.04.2016 od 18 hodin v obřadní
síni na radnici
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