REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ TĚLOCVIČNY
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ PROSTOR TĚLOCVIČNY
PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY OBČANŮ OBCE
Číslo projektu: CZ.1.15/3.3.00/83.01924
Dotace z rozpočtu Regionální rady ROP Střední Čechy
Veřejné prostředky - Obce Milín
Zdroje celkem

3,956.972,00 Kč
869.712,99 Kč
4,826.684,99 Kč

Vážení spoluobčané,
veřejnosti byl předán výsledek jednoho ze stavebních projektů financovaný z
fondů (leckdy tolik zatracované) Evropské unie. 2. září 2015 došlo za účasti
Ing. Miloše Petery, hejtmana Středočeského kraje, Ing. Václava Chytila, ředitele Úřadu Regionální rady ROP Střední Čechy, krajského zastupitele MVDr.
Josefa Řiháka, hostů a především sportovní veřejnosti k otevření zrekonstruované tělocvičny. Jsem rád, že tomu tak je. Tento projekt a cesta k slavnostnímu okamžiku mne trápila od roku 2009. Tehdy byla podávána žádost o dotaci
z fondů Středočeského kraje poprvé. Tenkrát to byla žádost pouze o rekonstrukci podlahy a obložení v hlavním sále tělocvičny, a to za cca 1,3 milionu.
Neuspěli jsme stejně jako s opakovanou žádostí v následujících letech. Napotřetí jsme využili výzvy z bohužel končícího Regionálního operačního programu Střední Čechy (z tohoto programu bylo též v roce 2011 financováno Centrum volnočasových aktivit). Ve výše uvedené tabulce jsou uvedeny částky
tak, jak byly předpokládány při podání dotace. Během realizace stavby došlo k
navýšení proinvestovaných prostředků. Práce mimo uzavřenou smlouvu s realizační společností Jomainvest, s.r.o. a poskytnutou dotaci se dají rozdělit do

tří celků. 1) Klasické vícepráce vyvolané po zjištění některých vad, které nemohl předpokládat projekt a které nám
budou z poloviny uhrazeny proti tzv.
méněpracím. 2) Práce, které bylo vhodné, nikoli nutné, při celkové rekonstrukci objektu provést, ale nebyly
předmětem ani projektu ani dotace.
Tyto práce by musely být provedeny v
budoucnu a tím by opět došlo k omezení provozu tělocvičny. Dále to byly Představitelé obce vítají hejtmana kraje
úpravy, které se ukázaly jako vhodné k
provedení během demontážních prací. 3) To jsou práce udržovacího charakteru, doplňky nebo vícenáklady na zvýšení estetické kvality objektu a dále práce
a pořízení nábytku na doplnění tělocvičného načiní a jeho skladování. Veškeré
práce a pořizování vybavení byly společně s ředitelkou školy plánovány a konzultovány tak, aby tělocvična sloužila řadu dalších let bez jakýchkoli investic a
omezení, jak pro děti školou povinné, tak pro veřejnost. Závěrem bych chtěl
poděkovat všem, bez jejichž spolupráce by nebylo možné projekt uskutečnit.
ROPu Střední Čechy za poskytnutou dotaci, projekčnímu Atelieru Aspira, dotačnímu poradci EUROP, s.r.o., Pilný - inženýrské služby, s.r.o. za stavební
dozor, zhotoviteli stavby Jomainvest, s.r.o. a jeho subdodavatelům (především
milínským), zaměstnancům školy od paní ředitelky až po paní uklízečku
(především fáze před návštěvou hejtmana), cvičícím děvčatům ze Svazu tělesně postižených za přípravu
slavnostního
občerstvení
(která z hospodyněk postrádá
pečící plech, tak nám jeden
zůstal na obecním úřadě),
všem učitelům a žákům za
trpělivost při omezení provozu během provádění rekonstrukce (i když to oproti pracím se zateplením bylo mnohem snazší). Přeji všem
mnoho sportovních zážitků.
Za obec Milín Vladimír VoVystoupení sokolského oddílu aerobiku
jáček
Fotografie ze slavnostního
otevření 2. 9. 2015 Jiří Vostarek
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