Realizace projektu „Modernizace a rozšíření MŠ Olbramovice“
Obec Olbramovice získala v rámci vyhlášené výzvy č.77 z programu ROP Střední Čechy finanční
podporu z fondů EU. Celkové náklady projektu jsou necelých 16,0 mil.Kč, přiznaná dotace činí 80 %
ze způsobilých výdajů projektu. Po realizovaném výběrovém řízení na zhotovitele stavebních prací
bylo koncem srpna 2014 předáno staveniště a zahájeny stavební práce. Zakázku realizuje regionální
stavební firma BDS Benešov s.r.o.
Hlavními cíli předkládaného projektu jsou:
- výměna oken, zateplení fasády a výměna střešní krytiny v budově MŠ a napojení na plynový zdroj
vytápění
- rozšíření prostor mateřské školy realizací přístavby a modernizací prostor stávající školky
- k modernizaci přispěje nová elektroinstalace, vnitřní vodovod, vnitřní kanalizace, zdravotní instalace
a ústřední vytápění
- zajištění lepší vybavenosti školky pro zkvalitnění vzdělávání a vytvoření příjemného prostředí
- zlepšení sociální integrace znevýhodněných skupin obyvatelstva i zdravotně postižených,
- vylepšení možnosti rozvíjení volnočasových aktivit
K naplnění cílů povedou následující aktivity:
- výměna oken, zateplení fasády a výměna střešní krytiny v budově MŠ
Realizace přístavby objektu SO 100 1
- nová herna se sociálním zázemím, sklady, šatnou, výdejnou jídla, úklidovou místností a terasou
Rekonstrukce objektu SO 100 3
- změna hlavního vstupu s ohledem na napojení nového pavilonu – z hlavní budovy do prostoru
spojovacího krčku
- propojení šatny do herny, sloučení umývárny s wc, nový prostor pro prádelnu/sušárnu
- vznik nového kapacitního skladu lehátek a ve 2.NP vznikne technická místnost s plynovým kotlem
pro vytápění objektu
- Projekt počítá s vybavením všech nově vzniklých prostor.
- Součástí projektu je realizace bezbariérového přístupu do přízemí budovy.
- Realizací projektu dojde ke zvýšení pracovních míst o 2 nová pracovní místa v MŠ.
Realizace projektu probíhá v souladu s pravidly a harmonogramem předkládaného projektu, který je
realizován zkušeným projektovým týmem.
Celkovým výstupem projektu bude modernizovaná budova Mateřské školy Olbramovice, č.p. 135.
Stavební práce by měly být dle platného harmonogramu dokončeny do konce ledna příštího roku.
Během měsíce února budou realizovány dodávky a montáž vybavení. Projekt by měl být ukončen
v měsíci březnu 2015 a předán do užívání.
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