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Obec

Oprav a silnice Rev ničov-e-Mšec
Oprava silnice 1/16 z Řevničova do Mšece bude
zahájena ještě letos, a to 8 října. Na dotaz starosty odpověděli zástupci ŘSD, že proběhlo výběrové řízení na dodavatele tavby, byla vybrána firma Froněk Rakovník.
Oprava je rozdělena
na 5 etap, počínaje křižovatkou s Karlovarskou
silnicí v Řevničově a konče u hřiště ve Mšeci.
Po dobu opravy bude silnice uzavřena a provoz
bude veden po objízdných trasách. Oprava je
rozvržena do 2 let a letošní oprava potrvá do 30.
listopadu. Opraveny budou úseky ode Mšece k
hájovně v Toku a od konce naší obce, stoupání
do lip. Zbývající tři etapy budou opraveny v roce
2014.

Obchvat obce a R6

Histoncké

toto

Dalo by se říci do třetice všeho dobrého. Úsilí
za tupitelstva o získání dotace na zateplení školy
yšlo až na třetí pokus. Snaha o získání dotace na
zateplení školy z dotačního titulu Státního fondu
Životního prostředí na úsporu energie se datuje
ještě do období minulého zastupitelstva obce.
Poslední neúspěšný pokus o získání finančních
pro tředků proběhl v roce 20 IO a nutno říci, že
díky projektu a stavebního povolení stavby jsme
byli schopni zareagovat na dubnovou výzvu SFŽP a ve zkrácené, tři týdny trvající lhůtě pro podání žádosti vše zvládnout a uspět. Na dodavatele stavby proběhlo klasické výběrové řízení v
souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Jako nejlepší nabídka bylo vyhodnoceno
podání Stavebního podniku Rakovník, který
stavbu provádí. Zakázka byla vysoutěžena ve
výši 9.270624,- Kč včetně DPH. Práce na zateplení stavby které zahrnují výměnu oken, zateplení půdy, zateplení obvodového zdiva včetně nové
fasády maj í být podle mlouvy o dílo dokončeny
do 31.10.2013. Spolu s budovou školy bude zateplena i budova školních dílen. Samy se můžete
pře vědčit na vlastní oči, jak tavba probíhá ajak
se mění vzhled. S ohledem na nemalé vynaložené prostředky bude s novou fasádou instalován
kamerový systém z důvodu ochrany majetku
před poškozením.

Úsilí starostů na trase budoucí rychlostní komunikace Praha-Karlovy
Vary v úzké spolupráci s
Karlovarským krajem nese první ovoce. V pátek
27.9.2013 proběhlo slavnostní znovuzahájení
čtyřkilometrového
úseku stavby LubenecBošov. Na úsek najeli v pondělí 30.9.2013, stavební troje a stavba má být dokončena a předána do provozu v roce 2015. Na jednání s ředitelem Dopravní strategie Ministerstva Dopravy
ing. So nou, které proběhlo v Karlových Varech
v pondělí 30.9.2013 se projednával další postup
výstavby na trase. Na pořadu dne byly zejména
obchvaty Lubence a Řevničova (obchvat Řevničova zahrnuje i obec Krušovice). Bylo konstatováno, že na obou stavbách je zasmluvněno zhruba 75%pozemků potřebných pro stavbu obchvatů. polu s obchvatem Řevničova by se měl ouběžně realizovat i lesní úsek mezi Řevničovem a
ovým Strašecím. Zvládne-li vše příprava, aby
bylo v roce 2014 vydáno stavební povolení je
předpoklad zahájení stavby v roce 2015.
utno
říci, že ke škodě stavby byla vyžádána již 6 studie proveditelnosti ze strany ministerstva. Celým
fórem zúčastněných na jednání byla varianta č.6
odmítnuta a všichni účastníci požadují 4 proudou
ilnici a ne hybrid vycházející z poslední studie, Oprava kříže
kde se uvažuje o kombinaci 4 pruhů střídaných 3 v posledním zářijovém týdnu byly zahájeny repruhem. Úspora "třípruhu" je řádově 25 až 30% staurátorské práce na křížku při Karlovarské ulioproti plnohodnotné stavbě a všichni přítomní ji ci, s křižovatkou s ulici Vosykova. Práce provádí
považují za provizorium, které dál nebude chtít arch. Vráblík. Oprava křížku, včetně oplocení,
nikdo řešit.
bude tát 80 tis Kč aje plně hrazena z finančních
prostředků obce.

Svazková škola

8. Chcete vědět víc?

Vážení
občané,
zajisté
se vám
doneslo,
že zastupitelstvo obce zvažuje založení svazkové
školy a oprávněně se ptáte co to je a co nám to
přinese? Jaký dopad bude mít případná změna
na vás a naše děti?
1. Co je to svaz ková škola?
Svazkovová škola je sdružení škol zúčastněných
obcí, které založily svazek. V případě přistoupení Řevničova budou ve svazku obec Srbeč, Tuřany a městys Mšec.
2. Kdo zakládá svazkovou školu?
Svazkovou
školu zakládají
obce sdružené
do Dobrovolného svazku obcí za účelem zřízení
svazkové školy.
3. Co se změní?
V první řadě se změní struktura vedení škol
a školek. Svazková škola má jednoho ředitele,
který řídí celou organizaci. Současní ředitelé mohou dál zůstat na svých místech a řídít školu v místě. Personál školy, jak pedagogický tak
provozní, nadále působí na škole ve své pozici.
(výuka, úklid, stravování je nadále zajišťováno
dle současného rozsahu)
4. Co se nezmění?
Určitě se nezmění školské obvody, tak aby naše
děti jezdily do školy v Tuřanech nebo naopak.
Změna může nastat pro některé učitele, kdy
s ohledem najeho aprobaci může učit na více
školách,
aby
měl
naplněný
pracovní úvazek na J 00% ve svém oboru. Například
3 dny v týdnu najedné škole a dva dny na druhé.
5. Co od toho očekáváme?
a) zkvalitnění výuky
b) snížení nákladů na provoz škol (centrální nákupy, internetové aukce např. při nákupu elektřiny, plynu, snížení nákladů na služby jako jsou
revize a podobně)
c) jednodušší získávání dotací a grantů do škol
na vybavení a modernizaci
tříd a samotných
školských zařízení.
6. Co bude s finančními prostředky a majetkem, které obce vkládají na provoz školy?
a) peníze obce vložené na provoz školy může
čerpat jen škola té obce, pro kterou byly peníze
určeny. není možné aby jedna obec profitovala
na úkor obce druhé.
b) škola a zařízení školy je nadále majetkem obce a do svazkové školy je pouze zapůjčen.
7. Ví někdo co udělá příští vláda?
Sdružení
chápeme
jako
ochranu
školy
před negativními vlivy ze strany státu. Sdružení
chápeme jako jednu z možností jak uchránit vesnické školy před zlovůlí státního aparátu.
Pro příklad nemusíme chodit nijak daleko
do historie. Stačí si vzpomenout na likvidační
návrh ministra Dobeše a následnou petici nás
všech aby se to nestalo.

Informační schůzka ohledně svazkové školy
proběhne v pátek dne 4.10.2013 v 17:00 hodin v zasedací místnost Domu požárníků
v Řevničově.
V průběhu měsíce července a srpna bylo provedeno prodloužení splaškové kanalizace spolu s
výstavbou přečerpávací stanice v lokalitě "Pode
Džbán". Stavbu provedla firma Petr Kožený,
která vzešla z výběrového řízení na dodavatele
stavby. S ohledem na špatnou připravenost stavby, kdy jak vedení obce tak projektantům ušla
závažná otázka a to připojení k elektrické soustavě, teď po yrovedení stavby řešíme intenzivně se
skupinou CEZ připojení. Zprovoznění stavby tak
bude mít značné zpoždění za což se omlouváme.

Výstavba vodojemu-nádraží
S ohledem na situaci se zásobování pitnou vodou
na řevničovském nádraží bylo vypsáno výběrové
řízení na dodavatele stavby. Stavbu vysoutěžila
firma Ekostavby Louny. S ohledem na odvolání
jednoho z potencionálních subdodavatelů
nebyla
stavba doposud zahájena. Cena za dílo činí
6.270,- tis. Kč. Včetně DPH

"Propíchnutý

rybník"

Bylo nebylo, prostě se tak stalo. Rybník pod sv.
Annou se díky prasklé hrázy stal tak trochu
"propíchnutým bazénem". Přestože situaci monitorujeme již více než rok, dochází k opravě až
nyní a vlastními silami. Kdo chodí okolo tak si
mohl všimnout, že spolu s kachnami plavou na
hladině i dva zaměstnanci obce. Spáry byly zapěněny a vyspraveny speciální betonovou směsí.
Naše snaha je rybník ještě před zimou napustit,
aby měly děti kde bruslit.

Dotace na zamctací vuz
V rámci výzvy na snížení prachových částic v
ovzduší jsme požádali o dotaci na zametací vůz.
Dotace byla kladně posouzena a v současné době
je vybrán dodavatel, firma Kobit, které tuto komunální techniku obci dodá. Jedná se o stroj v
hodnotě 3,5 mil. Kč včetně DPH: Spoluúčast
obceje 10%.

Zakoupení

budovy

S ohledem na tlaky o zřízení ubytovny z budovy
č.p. 32 (bývalé ubikace JZD) pro nepřizpůsobivé
občany. Rozhodlo zastupitelstvo o její koupi.
Obec koupila budovu v dražbě za 60 tis. Kč a
následně pozemek pod ní za JI O tis. Kč

Veřejné zasedání
XIII. Veřejné zasedání zastupitelstva obce se
uskuteční v pondělí 7. října 2013 v 17:00 hodin v
zasedací místnosti OÚ Řevničov.

