Dotace z Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS 2014
V
květnu 2014 nám byla Středočeským krajem přidělena dotace ve
výši 477 390 korun na opravu budovy
hasičské zbrojnice. Tři měsíce se nic ze
strany Středočeského kraje nedělo, až
v měsíci září Středočeský kraj vyzval
obce k aktualizaci údajů nutných k uvedení ve smlouvě. Na zářijovém zasedání
zastupitelstva obce bylo schváleno přijetí
dotace a Kraji byly zaslány aktualizované údaje. Do dnešního dne nebyl návrh
smlouvy Středočeským krajem obci zaslán, s tímto problémem se potýkají i další obce.

Starostka a místostarosta se sešli se zástupci vedení SDH a vzájemně si upřesnili rozsah prací. Stavební práce budou
směřovány na hlavní budovu zbrojnice,
navazující na budovu pošty. Zahájení
opravy budovy zbrojnice zdržuje i fakt,
že budova se nachází v památkově chráněném území. K provedení opravy je
nutné stanovisko odboru památkové
péče v Českém Brodě a Národního památkového ústavu. S vyjádření NPÚ
jsme nesouhlasili a v říjnu jsme podali ke
stavebnímu úřadu námitky.
Z vyjádření NPÚ na opravu hasičské

zbrojnice uvádíme: zamítli náš návrh
na osazení plastových oken a dveří,
požadují vše dřevěné, zamítli náš návrh na zateplení budovy polystyrenem
s tenkostěnnou stěrkou, požadují aplikaci klasické omítky, požadují krytinu
v režném provedení, která dle našeho
názoru je náchylná k zachycování nečistot a náchylnější k destrukci, dále
omezili použití klempířských prvků
pouze na okapní žlaby a svody, ptáme
se a co oplechování komínu a parapetů? O našich námitkách nebylo zatím
rozhodnuto.

POZVÁNKA
POZVÁNKA
Zveme všechny děti a jejich
doprovod
na výrobu ozdob
pro naše vánoční stromy.
Vánoční ozdoby si připravíme
v zasedací místnosti OÚ Rostoklaty
ve středu 26.listopadu 2014
od 17 hod

Srdečně Vás zveme
na Mikulášskou besídku, která se koná
v kulturním domě v Rostoklatech
v sobotu 6. prosince 2014
od 15,00 hod.
Program : kouzelnická show
Těšíme se na Vaši účast!

J.Šermauerová – Klub Chroustík
Obecní úřad Rostoklaty

Rozsvícení vánočního stromu
se koná
ve středu 3. prosince 2014

od 16 hod
u Obecního úřadu Rostoklaty

Těšíme se na Vás, dobrá nálada i občerstvení je zajištěno

Obecní úřad Rostoklaty

