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Vzduchotechnika pro kulturák
Žďár se dočkal dlouhodobě očekávané dotace na modernizaci
vzduchotechniky v Domě kultury.
Peníze přijdou z operačního programu Životní prostředí – Výzva 21
a pokryjí 70 % uznatelných nákladů. Město už čeká jen na smlouvu
se Státním fondem ŽP.
Jak vysvětluje místostarostka pro
kulturu Ludmila Řezníčková (ANO
2011), vzduchotechnika v DK je
stará jako stavba sama, tedy přes 30
let. Problém nastal paradoxně po
rekonstrukci fasády a oken, kdy v
zateplené budově přestala zastaralá jednotka stíhat vzduch měnit. To
bylo znát hlavně při větších akcích a
plesech. „Rekonstrukce vzduchotechniky je velmi nákladná věc a dlouhodobě jsme hledali možnosti různých
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dotačních programů,“ ohlíží se místostarostka.
Součástí nového moderního zařízení bude rekuperační jednotka,
která zlepší tepelný management
budovy, dokáže sbírat odpadní teplo a využívat jej k dalšímu vytápění.
„Nová technologie přinese lepší a čistější vzduch, významnou úsporu energií, vyšší komfort, snížení emisí skleníkových plynů a tím zlepšení životního
prostředí,“ poukazuje Řezníčková.
Hodnota akce dle projektové
dokumentace je téměř 5,9 mil. Kč
bez DPH. Městu se podařilo vysoutěžit cenu díla za necelých 3,5 mil.
Kč. Tzn. o 2,3 mil. Kč nižší. Provede ji specializovaná ﬁrma z Brna.
Výměna vzduchotechniky proběhne během června.
-lko-
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Kolem města Žďáru nad Sázavou
se možná vytvoří dobrovolný svazek obcí, který bude společně řešit
aktuální problémy ze života aglomerace. Podobné snahy se objevovaly již dříve, ale dle starosty Martina Mrkose (Žďár-ŽM) nikdy
nebyly dotaženy.
Jednou z velkých příležitostí, proč
funkční smysluplný svazek obcí
vytvořit, je podle něho např. vývoj
odpadové politiky státu. Žďárský
starosta ve věci meziobecní spolupráce oslovil starosty správního
obvodu Žďáru, který je pro ně obcí

s rozšířenou působností.
„Jedná se o 47 obcí. Myslím, že Žďár
n. S. má jako regionální centrum
sehrát roli lídra a nabídnout obcím
pomocnou ruku,“ vysvětluje Mrkos a
dodává, že město Žďár dokáže díky
aparátu odborníků MěÚ vytvořit
systém, který bude funkční i tzv. za
cedulí Žďáru. Území Žďárska by se
tak mohlo spojovat skrz různé projekty a systémová řešení. „Návrh
musí nyní projít obecními radami a
zastupitelstvy. Odhaduji, že v létě
bychom mohli vědět více,“ očekává
žďárský starosta.
-lko-

