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únor  2020 
 

 

Vážení spoluobčané, 
 

 

 dodržím tradici a jako první informaci Vám oznamuji výsledek hospodaření našeho města za 

rok 2019. I loňský rok jsme ukončili s kladným hospodářským výsledkem a to ve výši 163.416,40 Kč. 

V této částce není započten prodej části městských lesů, který by pohled na výsledné hospodaření 

loňského roku značně a neobjektivně ovlivnil. Tato obdržená suma byla zastupitelstvem vyčleněna na 

zvláštní účet a bude v nejbližších letech využita zpět do městských lesů a to na řešení kůrovcové 

kalamity, následnou výsadbu a péči. Za rok 2019 byly uhrazeny a vymoženy všechny poplatky za 

odpady a psy a tak neevidujeme žádné pohledávky. 
 

 Na dalších stranách tohoto čísla máte možnost se seznámit s přehledy dotací a příspěvků, 

zprávy Sboru dobrovolných hasičů včetně mládeže a moc pěkně pojaté info z mateřské školy. Nechybí 

přehled odpadového hospodářství, výpis vykonaných prací, investicí a činností za rok 2019, rozpis 

utkání jarní části fotbalové III. třídy a kulturních akcí na rok 2020. Přijměte pozvání na Masopust a 

Masopustní rej (15.2.) a Dětskou maškarní diskotéku (7.3.).  
 

 Díky pokračující spolupráci budou i v roce 2020 k dispozici volné vstupenky do Botanické 

zahrady v Bečově nad Teplou. Postup pro jejich využití se nemění - zájemci si v městském úřadě 

vstupenky zapůjčí a po návštěvě zahrady je vrátí zpět pro využití dalších našich občanů.   
  

 Původně plánovaný postup stavebních úprav objektu zázemí hřiště (kabiny) byl částečně 

pozměněn a tak v únoru byla zahájena první etapa - část „Střecha“. V souvislosti s tímto nabízí město 

občanům k odběru vlnité eternitové desky, které budou ze střechy kabin odborně demontovány. Cena 

byla určena „za odvoz“, tzn. zdarma. Zájemci ať osloví starostu města. 

V průběhu léta by měl být objekt napojen na splaškovou kanalizaci. Poslední fáze, stavební 

úpravy, se zatím plánují provést po skončení podzimní části soutěže fotbalistů. Zda tomu tak bude, 

ukáže až průběžné hospodaření města. Žádný dotační titul, pro nás využitelný, vyhlášený nebyl. 

Při zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci kabin bylo zjištěno, že ač byl fotbalový 

areál vybudován již kolem roku 1970, nebyl dosud vyjmut ze zemědělského půdního fondu. To, co by 

před padesáti lety bylo zdarma, nebo před dvaceti za pár tisíc, nás nyní bude stát přes 430 tisíc korun. 

Vyhnutí není. Snaha o změnu, či minimalizaci této sumy byla neúspěšná. Sice jednu třetinu peněz 

obdržíme od státu zpět, ale . . . .  
 

Další nečekanou záležitostí je hráz Velkého Odolenovického rybníka. Administrativně prostě 

ještě v létě loňského roku neexistovala. Sice byla asi naplánována, vybudována, zaplacena, ale nikdy 

zkolaudována a do map nezanesena. V tomto případě nepůjde o žádné finanční desetitisícové škody, 

ale převážně o velké množství administrativy. Již několik měsíců postupně záležitost řešíme. Doufám, 

že snad už další „kostlivci“ ze skříně a archivů nevylezou. 
 

Zbylé části místních komunikací v majetku města letos opravovat nebudeme. Ministerstvo pro 

místní rozvoj, i přes své dlouhodobé plány, dotační výzvu k tomuto nevyhlásilo. A opravovat „ za své“ 

by bylo v současnosti pro město zbytečný luxus. Věřím, že letos na podzim bude výzva pro rok 2021 

vydána a my připravenou žádost podáme s úspěšným koncem. 
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