Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Citově

V rámci stavebních úprav hasičské zbrojnice v Citově byla provedena vnitřní změna
dispozice objektu spočívající v rozšíření zasedací místnosti jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce a k posunutí sociálního zázemí do části prostor bývalého skladu, kde bylo
provedeno zateplení stávajícího zdiva v místě nových WC pro ženy a muže fasádní
minerální vatou. Na sociálním zařízení se osadila dvě umyvadla s pákovými bateriemi
s napojením na teplou i studenou vodu. Celkem se nainstalovaly tři WC a dva pisoáry,
které byly napojeny na stávající rozvod vody v objektu. Kanalizace byla položena nová
s napojením na stávající podtlakovou šachtu oddílné splaškové kanalizace v obci.
Odvětrání místností je řešeno přirozeně okny a pomocí ventilačního průduchu
s nasávacími ventilátory s vyústěním přes zeď do vnějšího prostoru. Vytápění místností je
řešeno ústřední teplovodní pomocí radiátorů a elektrického kotle v kombinaci s ohřevem
teplé užitkové vody. Současně se opravily veškeré vnitřní omítky a podlahy dotčených
prostor.
Na realizaci této akce byla ve výběrovém řízení ze čtyř uchazečů o veřejnou zakázku
malého rozsahu vybrána stavební firma S.M.–Olomouc, s.r.o. Hodnotícím kritériem této
veřejné zakázky byla nejnižší nabídková cena uchazeče. Práce na stavebních úpravách
hasičské zbrojnice v Citově byly zahájeny 3. srpna 2020 a dokončeny 30. října 2020.
Realizaci tohoto projektu finančně podpořil Olomoucký kraj z Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje 2020 částkou ve výši 500.000,00 Kč. Obec Citov ze
svého rozpočtu přispěla částkou 524.230,83 Kč. Celkové náklady této akce pak dosáhly
částky ve výši 1.024.230,83 Kč.
Účelem použití dotace byly stavební úpravy spočívající ve zvětšení sborové – zasedací
místnosti, rozdělení sociálního zařízení zvlášť pro muže a ženy, zlepšení zázemí kuchyňky
a zřízení nového teplovodního vytápění. Realizace tohoto projektu tak přispěla
k zhodnocení obecní budovy a k zvýšení komfortu při jejím využívání členy jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce.
Celková obnova hasičské zbrojnice vychází z dlouhodobějšího záměru, který je
obsažen v Rozvojovém programu obce Citov. Jednotlivé etapy jsou postupně realizovány
v závislosti na finančních možnostech obce. 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.
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