Vážení občané,
dovolte mi informovat vás o aktuální situaci v budování multifunkčního hřiště
s kluzištěm.
Od počátku jsme informovali o společném záměru obce s panem Kaiserem vybudovat
zmíněnou stavbu. Obec se předběžně rozhodla, že tuto stavbu podpoří částkou
1 500 000,- Kč. Došlo k dohodě, že tato částka bude rozložena do 5 ročních splátek.
Tedy 300 000,- Kč/1 rok.
Každý určitě vidí, že se jedná o náročnou stavbu, kterou bychom nemohli organizovat
vlastními silami. Vždy jsme informovali občany o tom, že pan Kaiser nemá v úmyslu
vybudovat něco, co by obec nějak finančně ohrozilo. Proto jsme také dlouho a složitě
hledali různá řešení, jakým způsobem hřiště nejen vybudovat, ale dále provozovat.
Variant smluv a forem provozování hřiště bylo několik, možné problémy jsem
konzultoval i na ministerstvu vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly.
Konečná smlouva s investorem bude projednána a schválena zastupitelstvem obce.
Na posledním jednání byly investorem obci nabídnuty následující podmínky:
• jednání o finančním podílu obce až po zkušební době provozu hřiště
• zajištění provozu investorem
Domnívám se, že tyto podmínky jsou pro naši obec víc než nadstandardní!
Nutno ještě podotknout, že obec je minimálně organizačně zatížena samotnou
výstavbou. Výběr dodavatelů, povrchů, materiálů atd. byl proveden investorem a to
tak, že splňují ty nejnáročnější parametry. Např. je zajímavé se podívat na reference
společnosti Stilmat, dodávající povrch - http://www.stilmat.cz/. Vše bylo vždy
konzultováno s obcí.
V letošním roce je v plánu vybudovat kluziště. Na jaře roku 2017 bude plocha
upravena na provoz pro letní období. Provozovat zde bude možné většinu sportů.
Smutné na celé akci je to, že jsou mezi námi jednotlivci, kteří prohlašují, že kluziště
chtějí, přesto ale, slušně řečeno, jejich jednání svědčí o pravém opaku.
Věřím, že většina občanů ví, že se staví hřiště s kluzištěm hlavně pro děti, které se na
něj už těší. Myslím si, že rozvoj Řícmanic směrem k aktivnímu využívání volného času
občanů všech věkových kategorií je jednou ze správných cest.
O přesném termínu otevření sportoviště vás budeme informovat.
V příloze najdete vizualizaci kluziště.
Libor Slabý
starosta

