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Vážení,
dostáváte do rukou poslední letošní vydání našeho zpravodaje. V úvodu mi dovolte se vrátit
k uskutečněným komunálním volbám, jejichž výsledky jsou společně s volbou do našeho městského
zastupitelstva uvedeny na dalších stranách. Chci poděkovat všem, kteří k urnám šli a svůj hlas
odevzdali. Děkuji.
Nově zvolené zastupitelstvo ihned zahájilo práci tak, aby byly ještě do konce roku provedeny
kompletní každoroční inventury majetku a vyřízeny všechny náležitosti, které se nashromáždily
a nemohly být pouze samotným starostou vyřízeny. Nejdůležitějším procesem je schválení rozpočtu
města na rok 2015, abychom nebyli brzděni v investičních akcích a výběrových řízení na jejich
dodavatele. Jak bylo již dříve avizováno, v prvé řadě půjde o Náměstí – závěrečná fáze „Zastávka
a okolí“, kdy máme vše k podání výzvy na dodavatele již připraveno. Po několika měsících jednání se
podařilo zajistit přesunutí veřejného telefonního přístroje ze stacionární budky na budovu čp.1.
Rozpoložkované rozpočty a veškeré administrativní náležitosti k dopravní úpravě Starých
paneláků už také máme kompletní. Podrobnou kamerovou prohlídkou specialistou z firmy VaK
K.Vary byl v této lokalitě již prověřen stávající stav jak kanalizace splaškové, tak i dešťové. Obě jsou
trochu překvapivě v celkem obstojné kondici a není třeba jejich kompletní výměny. A tak budou
v příštím roce pouze opraveny lokální praskliny a narušení drobnějšího charakteru. V řešení je zde
i možnost bezvýkopové technologie, kdy opravy jsou prováděny z vnitřku trubního vedení. U Nových
paneláků došlo ze strany města k opravení poškozených kanálů a vyčištění hrubých nečistot
v potrubním vedení.
Mateřská škola. Postupně se snižující stav narozených a tím i zapsaných dětí v naší mateřské
škole mají za následek zvyšující se riziko jejího uzavření. Stav a asi nejdůležitějším parametrem je
hraniční počet minimálně 13-ti zapsaných dětí. V momentě poklesu pod tuto hranici by na město byla
plně přenesena povinnost zajištění mzdových prostředků a odvodů všech zaměstnanců. Tuto
skutečnost by město ze svého rozpočtu patrně již nezvládlo. Ano, je to smutné, ale stav předškolních
dětí je takový.
Pro zvýšení zájmu došlo před dvěma lety na základě intervence zřizovatele (města) k úpravě
provozní doby. Nynější 06,30 – 16,00 hodin je pro rodiče určitě vhodnější. Dále již několik let je
zastupitelstvem města promíjena „úplata za předškolní vzdělávání“ (také používáno jako „NIV“ nebo
„školné“).
Dalším krokem je rozhodnutí zastupitelstva (z 19.11.2014) o kompletní úhradě stravného dětí
po celý kalendářní rok 2015 z rozpočtu města. Tímto rozhodnutím je korunována snaha o zajištění
„zajímavých“ podmínek (tzn. bezplatných nákladů na pobyt dítěte v naší MŠ) pro rodiče i pro děti a to
nejen místních, ale i z okolních obcí, kde třeba i školku nemají (např. Otročín, Brť, Přílezy a další).
V těchto dnech byl i s dalšími informacemi ode mne distribuován rodičům dětí anonymní „dotazník
spokojenosti“. Věřím, že po vyhodnocení toto přinese podklady pro případné zlepšení chodu a zvýšení
atraktivity naší mateřské školy.
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