Vy t á p ě n í k u l t u r n í h o d o m u v C i t o v ě

Projekt vytápění kulturního domu v Citově spočíval v celkové obnově vytápění
kulturního domu. Obnova byla zahájena demontáží stávajících plynových přímotopných
spotřebičů typu Karma, které jsou již zastaralé a vytápění jimi je neekonomické
a neekologické. Jedná se o zastaralý typ na konci své životnosti, na který již neexistují
náhradní díly. Bylo odstraněno nepotřebné přívodní plynové potrubí vedoucí k těmto
spotřebičům včetně kotevních armatur. Následně se zapravily veškeré otvory ve zdivu.
Instalace ústředního topného systému s nuceným oběhem byla zahájena osazením
otopných radiátorů, které jsou umístěny pod okny řešeného prostoru. Součástí realizace
jsou nové rozvody topného systému, které jsou vedeny nad podlahou podél obvodového
zdiva objektu, v exponovaných místech byly zasekány pod omítku. Zdrojem tepla je
závěsný plynový kondenzační kotel, který je umístěný v kotelně objektu. Odvod spalin je
zajištěn komínovým průduchem, který byl nově vyvložkován. Kotel je zároveň zdrojem
tepla pro ohřev teplé vody v bojleru o objemu 200 litrů.
Na realizaci této akce byla ve výběrovém řízení ze tří uchazečů o veřejnou zakázku
malého rozsahu vybrána stavební firma S.M.–Olomouc, s.r.o. Práce na vytápění
kulturního domu v Citově byly zahájeny 26. června.2019 a dokončeny 27. září 2019.
Realizaci tohoto projektu finančně podpořil Olomoucký kraj z Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje 2019 částkou ve výši 320.000,- Kč. Obec Citov ze svého
rozpočtu přispěla částkou 320.251,- Kč. Celkové náklady této akce pak dosáhly částky
ve výši 640.251 Kč.
Celková obnova kulturního domu vychází z dlouhodobějšího záměru, který je obsažen
v Rozvojovém programu obce Citov. Jednotlivé etapy jsou postupně realizovány
v závislosti na finančních možnostech obce.
Realizace vytápění kulturního domu v Citově tak přispěje ke zhodnocení obecního
objektu a zvýšení komfortu při jeho využívání při místních i nadregionálních kulturně
společenských akcích. Obec Citov a její okolí je také vyhledávanou turistickou lokalitou
v rámci Olomouckého kraje, vedou tudy značené turistické a cyklistické trasy, a proto není
zanedbatelný ani vzhled a stav objektů v obci.

