Jak jsme Vás již několikrát informovali, obdržela naše obec dotaci z EU na projekt „Revitalizace
historického centra obce Kostomlaty pod Milešovkou – zpracování projektové dokumentace“.
V rámci této akce vznikne projektová dokumentace na revitalizaci objektu bývalého statku.
Projektovou dokumentaci zpracovává vítěz výběrového řízení firma SUDOP Project Plzeň, a.s., se
kterým obec uzavřela dne 23.3.2011 smlouvu o dílo.
Firma SUDOP Project Plzeň, a.s. zatím od konce března do konce srpna
dokončila
předprojektové práce – zaměření objektů a jejich průzkumy. Dokončuje se projektová dokumentace
pro územní řízení. Součástí této projektové dokumentace je v souladu s našimi požadavky
projektová dokumentace na dům s chráněným bydlením pro seniory, dům se startovacími byty pro
mladé rodiny, objekt knihovny, muzea obce a informační centrum. Kromě těchto staveb vzniká
projekt také na odpočinkovou zónu se zelení a posezením, parkovací plocha a plocha na různé akce,
při kterých se předpokládá setkání většího množství občanů. Občané se mohou s konkrétním
záměrem a dosavadním průběhem prací seznámit na OÚ.
Díky dotaci, kterou jsme obdrželi prostřednictvím Regionální rozvojové rady regionu
soudržnosti Severozápad, za projekt zaplatíme pouze 7,5% celkové ceny díla. Dle smlouvy o dílo tato
celková cena činí 1,2 mil. Kč. Evropská unie přispěje 85% a dalších 7,5% nám přidá Krajský úřad
Ústeckého kraje.
Zajištěním dotace na projektovou dokumentaci jsme učinili sice pouze první krok k celkové
realizaci záměru, ale jedná se o krok velmi významný. Vždyť bez projektové dokumentace není možné
žádat o další dotace na vlastní realizaci výstavby jednotlivých objektů a obec pochopitelně nemá
vlastní prostředky, které by tuto výstavbu umožnily.
Po převzetí projektové dokumentace v roce 2012 nás tedy bude čekat další významný úkol –
sehnat dostatek finančních prostředků na I. etapu realizace stavebních prací. Tuto etapu bude tvořit
výstavba inženýrských sítí, „náměstí“ a domu s chráněným bydlením pro seniory, ve kterém by měla
být také velká jídelna, která bude určena nejen pro obyvatele domu, ale také pro účely MŠ a ZŠ.

