
C'lrecn j znstuiritel s;tvo o bcc ]Jločor. j ce Močovicc clne 3. čelvrra 20i|)

Nár,ri: na i.,yužití b1,1,alé ko.,,árn1. r,četnĎ domu čp. 8 v katastru obce Močovice

Ptldá,',álrr nárrir o,:eclliiiru zi.isiL-iiiilťlstvr: obce N{očovice |i yyrržiti bývalé kor,árnl,a
pii;ehirih,: Co,,lru čp.8. Navllr,;ii. air;, b1,1 celý objektdán k už,íváni SDI-I lVloc.ovicc
bL,td'po jeIlo 1.ompletní lekcns:i"likci rrebcl po vý,stavbě noriě hasičské zbro.jnice..iak
ur,ádín:. l,Li,l kcllci sr;ójro dopisir,

Souča3ntrit kc,,r,árttuL ( garáž ) r,čeurj clonru čp. 8.ie.iiclr zdivt,l. řádrrě odizolovat crd

záklacitr. i,čer:ti pocllalr lrebcl zi,ážit vystavěrrí nor.é budol,y, rra nových základecii .

crrž zrlririLrji na konci sr,élio tlái,rllu. l(cr.árnu jako takovou prcldloužit o sotrčasný
průcl-ro,i až k Conr_r čp.8 . čín:ž c.v se garáž v déice zr,ětšila cca o čtyři metry.
ziirol'c,i zr,ětšit v]išku kovánli sníženinr podlahy. nebot' strop je tvořen klenbzinri
opřctrl't:l; i, |raverr.:ť. 'i'uto kcváirlu ( galiiž ) zvětšit z dťrvodu do budoucrta. ltebot'
islt'lc souclistí t:Lj a tnohoit riznikat cietašovatlá pracovištč a též dorl,bavor,árrí Sl)Ii
viceťtče ]cr,t,ott t":cllttikLllr. ktcrá je rozměrnější rrež současné vozidlo SDFI r,.

]\.4očov. cicil.

Pirdrrí F]"tisioť nad Earáži využ:ít i:ejiépe pro eventuáirrí službu korrající člerr;,
zásaiiilr,é,;ednotk1, SDH. včenlě r,ytvot*ení prostorli pro přijírnání výzev k vj,.jezdu .

}]rJStť}j"u p:'cl pl'espánÍ. prostot"u šatn.v. sociáirrílro zařízerú ( sprcha + umyvad1o. WC )

a zárcir,:ti li:t,"l.)řit prostor p;:o sklr-rz členťr drtržstva do garáže. Y.iezd do garťrže
opratřit ,y'íah, l.t] dálkovó ovládárrí. (}arážor,á vrata včelnč garáže zateplit. do garáže
pror'Óst ilrzt,o.i tepió a studeité r,od\, a z:iroveň pror,ést rozvod clektřirrv pro případnó
n'tápčr:.i i zir-,l;ríc1 rr:ésíciclr. iicie b1, sť teplota udržovala v r()ztttezí +"1 ,až.l 5 stupňťl
Celsii:.

V dclnč čp 8 pror;Jsi celkovor,: :ekolrstrukci s vvtvoŤením zilzemí. kde po vstr_lpu dcl
dcnrtl :l1' or'10 sch;ciištč . kterýtr b,r, se dalo dojít do místrrosti v podkroví naci garáž
(zásalrol,á jedrctk:i ). krorrrě.již irvedertéjro schodiště pr'i vsttlpu do donru vytl,ořit
Ša:ní siČ:n,,l. r,čeině sociá]rríjro zrLí,íz*tlí i sprclra * unryvad1o. dámské a pánské WC ).
Dálc v i)rostoiLi dc,irtu yl,tvoi,l kr:clr,,,ti.lu s konipletnínt vvbavenírn ( sporiik. ledrrice.
rrrikrovltl,;.á trlli]b.i. t,arttá korrvicc ) pro uřípravrr jídel. V další části donlr_r v1,,tr,ořit
zascdací }lljstll()st pro korrilrli sci,:ůzí SDi,i a dalšíc}r akrir,,it člcnťr. Ve dvoře položit
zátltkcli'tlit cliažtlr-i. t,vtrrol'ii zcle trlísto pro grilování s rretrkovlrím posezenínr.

Za Úr'aLr-r by'strila i L'nožnost vvrtžirí účelové irrvestiční dotace obcín-i v ránrci pl,ogl,an}u D()tace pro
_ieclrrotl:'y !D|l ,rbci, \,1ír,a dot:ice 4.5 rrri1, Kč rra rekonstrukci nebo výstavbu požárrrí zbro.irricc. až dcl
výše 5r) )| rlái._|adii akce rrebo poLržíi jinau dotaci.

11'i'siír:r :s.. že ic ptlti,ebit diis]cdnč ur,ťržit. zdir pro,u,ádět rckor-rstrirkci včetrrč ťtprav kor.árny a čp. 8.
.jeIrtlŽ, zli'.'il.ie tLlol.:r.i z r;ětší čilsii picsriil,é nebo rlát přecinost dclrrcllici sottčirsnc!ho ob.jektr_r a
Vvsia\'Č1 L0lo]-l lrasiť'skou zblojr:ici tr;r nr:vÝclr základeclr. K tontuto zátlěru.je sanlozr'ejmč tittlné"
abv sc i,.,,iái1ři,i.i"čjčngyé Síiřl N,{očovice.
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