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Ze stoleté hospody bude komunitní centrum

Sloup v Čechách /FOTOGALERIE/ - Jak bude vypadat Národní dům ve Sloupu v Čechách představila zdejší radnice u příležitosti
zahájení rekonstrukce stoletého objektu.
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Ten by se měl zhruba do roka změnit na moderní komunitní a kulturní centrum obce, kde své zázemí najdou místní spolky, knihovna nebo i obecní úřad.
Rekonstrukce za 80 milionů korun, kterou z naprosté většiny zaplatí evropské fondy, měla začít už loni. Průtahy při výběrovém řízení ji ale oddálily.

O celý rok museli ve Sloupu v Čechách odložit plánovanou rekonstrukci Národního domu, na kterou obec již na podzim 2009 získala 76 milionů korun z
Regionálního operačního programu Severovýchod. Důvodem bylo odvolání některých firem v průběhu výběrového řízení na dodavatele stavby k Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže.

„Po dlouhých průtazích, které toto výběrové řízení provázejí, jsem rád, že jsme tento týden mohli konečně podepsat smlouvu se zhotovitelem
rekonstrukce Komunitního centra, kterým je liberecká firma Syner,“ řekl starosta Sloupu v Čechách Jaromír Studnička.

Obec vyhlásila výběrové řízení v prosinci 2009. Hodnotící komise tehdy vybrala nejvýhodnější nabídku, kterou doporučila zastupitelům a i oni s ní
souhlasili. Jedna z přihlášených stavebních společností, která neuspěla, se ale odvolala k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

„Úřad tak od března do prosince loňského roku zkoumal celé řízení. Až po jejich konečném verdiktu, se komise opět sešla a podle rozhodnutí úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže rozhodla o výběru nevhodnější nabídky,“ vysvětlil zdržení Jaromír Studnička.

V současnosti je Národní dům, více než stoletý historický areál v centru obce, který tvoří tři objekty, v katastrofálním stavu a totálně vybydlený. Obec jej
před několika málo lety koupila za něco málo přes tři miliony korun. Za evropské peníze tu má vzniknout školící středisko, nový obecní úřad, klubovny
pro místní sdružení a spolky či knihovna. Rovněž se počítá s obnovou velkého sálu pro společenské a kulturní události.

Kvůli průtahům při výběrovém řízení se ale zkrátila doba realizace o celý jeden rok, přičemž termín dokončení stavby je červen příštího roku.
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