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Vážení, 

blíží se konec roku a tak vydáváme poslední letošní zpravodaj s informacemi z našeho městečka.  
  

 Rozpočet města na rok 2017 byl opět vytvořen jako schodkový, kdy ale věříme, že alespoň 

částečně zůstane současný trend s vyššími příjmy, než jsou v rozpočtovém určení daní deklarovány. 

Ve schváleném rozpočtu počítáme s příjmy i výdaji v částce 4.096.000,-Kč. Dále jsme přesvědčeni, že 

u všech investičních akcí (viz minulé číslo Občasníku) vysoutěžíme nižší ceny, než jsou plánovány a dle 

tabulek rozpočtovány. Do rozpočtu také nelze zanést případné dotace. I v příštím roce se budeme 

snažit nějaké získat - předně od Karlovarského kraje a to z  Programu obnovy venkova na rok 2017. 

V listopadu jsme podali žádost k podpoře obnovy a záchrany drobných památek a to konkrétně na 

renovaci dvou křížů – na hřbitově a před kostelem. Snad budeme příští rok úspěšní, když se to letos 

nepodařilo.  
 

 Koncem října byla uskutečněna avizovaná pokládka nového živičného povrchu komunikace 

z Krásného Údolí do Odolenovic. K tomuto bych chtěl jen podat zjištěná vysvětlení. Šíře silnice, ač 

došlo v některých místech ke zjevnému zúžení asfaltového povrchu, je zcela dle předpisů a norem na 

komunikace III. třídy vztahující se na extravilány obcí. Okraje (krajnice) byly doplněny odfrézovaným 

asfaltem a zhutněny. Je otázkou, jak dlouho zde teplem nespečená drť vydrží. I přes tyto změny si 

myslím, že nejen Odolenovičtí mohou být s rekonstrukcí a současným stavem cesty spokojeni. Kladem 

je určitě i fakt, že město se na této akci nemuselo nikterak finančně spolupodílet. 
 

 V posledních listopadových dnech byla ze strany auditorů Karlovarského kraje provedena 

kontrola našeho města a chodu městského úřadu za období leden až říjen 2016. Kontrolou bylo 

potvrzeno bezchybné hospodaření a administrativní plnění. Audit skončil s kladným výsledkem, bez 

zjištěných závad a nedostatků. 
 

 Posledního října nám pro letošní rok skončila smlouva o čerpání dotačních mzdových 

prostředků od Úřadu práce Karlovy Vary na dva sezónní pracovníky. Za odvedenou práci pro město 

tímto děkuji sl. Janě Málkové z Bezděkova a p. Pavlu Peštovi. Značně i v letošním roce pomohli 

s údržbou a rozvojem našeho městečka i Odolenovic.  
 

 Dále mi dovolte poděkovat všem, kteří pořádali nebo se alespoň spolupodíleli na 

kulturních a sportovních akcích ve městě, zejména kulturnímu výboru – Mariím Lakomé a 

Slabé a předsedovi Zdeňku Dvořákovi. Zastupitelům města děkuji za odvedenou práci, pomoc, 

pravidelnou účast a připravenost na jednáních. 
 

 Na úplný závěr mi dovolte Vám všem popřát klidné a příjemné svátky, úspěšný rok 2017 a na 

viděnou dne 18.12.2016 od 17,00 hodin na akci „Zpívání u Betléma“ kam jste všichni samozřejmě 

zváni. 

 

                                Ing. Martin Frank  
                          starosta města 
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