Obchod a pohostinství, č. p. 44 - energetické úspory
Na podzim 2013 začaly práce s energetickými
úpravami budovy obchodu a pohostinství,
které byly rozděleny dvěma firmám.
Práce týkající se zateplení obvodových stěn
a stropů, výměnu oken a vstupních dveří
zajistila firma R E M I N G , s. r. o. z Rychnova nad Kněžnou. Práce na zateplení budovy
v roce 2013 byly přerušeny pro nepřízeň
počasí a byly dokončeny v roce 2014. V roce 2014 bylo tedy doděláno dřevěné obložení
a omítka na hospodě směrem k hřišti a na zadní stěně, kde původně byla vrata kotelny.
Omítka byla také dodělána u krytého vstupu do obchodu a do hospody a také u zadních
vchodů. Po obvodu celé budovy byly udělány marmolitové sokly. Na komíně byla udělána
omítka a nerezová stříška. Komín byl zakonzervován a vyřazen z provozu. Bylo také
dokončeno zbývající plechování na budově a dány vypínače na světla a světla u předních
i zadních vchodů. Také byla opravena výloha směrem k silnici. Dosud dřevěná zadní stěna
výlohy byla obložena sádrokartonem a celá výloha byla vymalována na bílo. V roce 2014
bylo vyfakturováno celkem Kč 394 594,--. S pracemi v roce 2013 bylo touto firmou
celkem vyfakturováno Kč 2 853 180,--, což souhlasí s vysoutěženou cenou.
Práce týkající se topné soustavy i dodávku plynových kotlů provedla firma K Mont Choceň, s. r. o. z Vysokého Mýta a veškeré práce za Kč 790 130,-- stihla udělat v roce 2013.
V roce 2012 byl zaplacen projekt na tuto akci a to Kč 135 600,--. Projekt a práce týkající se
žádosti, poskytnutí a vyúčtování dotace zajistila firma IRBOS s. r. o. z Čestic. Této firmě
se ještě v roce 2013 a 2014 zaplatilo Kč 72 600,--, celkem tedy Kč 208 200,--.
Celkově energetické úspory budovy obchodu a pohostinství stály Kč 3 851 510,--. Dotace
na energetické úspory činila Kč 3 005 010,-- a z rozpočtu obce Lhoty u Potštejna bylo
uhrazeno Kč 846 500,--. Dotace byla poskytnuta přes Státní fond životního prostředí České
republiky, Operační program Životní prostředí. Dodavatelé předali předávací protokol
budovy 15. června 2014. Kolaudační souhlas budovy byl vydán 17. července 2014.
V rámci rozšíření restauračních prostor v roce 2013 byl zrušen příruční sklad kuchyně.
Již dříve byl zrušen příruční sklad pro výčep, využívaný potom jako „salonek“ za výčepem.
Oba sklady v praxi chyběly a byl to i požadavek pracovníků Krajské hygienické stanice
při kolaudaci v roce 2014. Proto byly ke konci roku 2014 nově zřízeny dva menší příruční
sklady pro výčep a kuchyň v prostoru bývalého velkého příručního skladu pro výčep. Byly
vyzděny nové příčky v bývalém skladu a zasazena nová futra se dveřmi.
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V roce 2013
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