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Vážení,
vstoupili jsme do posledního měsíce roku a Vy držíte poslední letošní zpravodaj s informacemi
z našeho městečka.
I pro příští rok jsme vytvořili a odsouhlasili náš obecní rozpočet jako schodkový. O
plánovaných akcí jsem se zmiňoval v minulém čísle. Opět věříme, že zůstane současný trend s vyššími
příjmy, než jsou v rozpočtovém určení daní deklarovány. Také částky v jednotlivých investičních
akcích jsou „tabulkové“ a dosud se nám vždy podařilo vysoutěžit a akci uskutečnit za sumy nižší.
V rozpočtu samozřejmě také nejsou zaneseny případné dotace a příspěvky, které se budeme snažit
získat. Ve schváleném rozpočtu na rok 2018 počítáme s příjmy i výdaji v částce 5.675.000,-Kč.
V předposledním týdnu listopadu byla uskutečněna pokládka nového živičného povrchu
komunikace od hlavní silnice kolem kostela a hřbitova. Nový asfalt končí na hranici intravilánu města.
Samozřejmě bychom asi všichni chtěli, aby kvalitní povrch pokračoval i dále, ale jako starostovi se mi
podařilo po několika letech „vyžebrat“ pouze tuto část. Zastupitelstvem jsem byl pověřen pokusit se
vyjednat s dodavatelem prací i úpravu našich obecních ploch pod kostelem a u budovy úřadu a MŠ.
Přes velké úsilí se mi to nepodařilo. Důvodem neúspěchu byla značná vytíženost dodavatelské firmy,
která má harmonogram prací do konce roku rozvržený na hodiny a půl dne zdržení by ohrozilo jiné
akce a tím i následné pokuty.
Dlužím Vám informaci o celkových nákladech na opravu hřbitovní zdi a márnice. Z důvodu
zdravotních potíží majitele dodavatelské firmy p. Vojtěchovského se podařilo vyfakturovat a
administrativně předat celé dílo až v listopadu. Oprava zdi, včetně zastřešení a opravy márnice stála
celkem 478.508,-Kč. Na akci se podařilo zajistit dotaci od Karlovarského kraje ve výši 170.000,-Kč.
Dne 24.11.2017 jsme společně s velitelem naší jednotky SDH p. Vladimírem Ježkem za město
na krajském úřadě převzali osobní dopravní automobil Ford Transit v hodnotě 876.040,-Kč. Vozidlo se
podařilo pro město zajistit zcela zdarma, kdy polovinu sumy jsme dotačně získali od Generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a druhou část od Karlovarského kraje. Ať našim hasičům
automobil slouží.
Dne 26.12. jsme uspořádali již po sedmé akci „Pár skladeb v kostele“. Vystoupili děti z naší
mateřské školy, mladí hudebníci z Krásného Údolí, Odolenovic, Přílez a Bečova. Nebýt rodičů a
příbuzných vystupujících dětí, tak byl kostel skoro prázdný. Jako organizátoři budeme zvažovat
pořádání dalšího ročníku.
I v letošním roce nám k poslednímu říjnu skončila smlouva o čerpání dotačních mzdových
prostředků od Úřadu práce Karlovy Vary na dva sezónní pracovníky. Za odvedenou práci pro město
tímto děkuji zejména sl. Janě Málkové z Bezděkova.
Na dalších listech Občasníku věnujte pozornost zejména reformě pohřebnictví a nejdůležitějším
změnám s tímto spojených. Dále je zde oznámení MUDr. Hlouse o ukončení ordinace v Krásném
Údolí, zpráva předsedy TJ Slavia. Záchranný kruh požádal o zveřejnění letáků ke zvýšení bezpečnosti
Vašich bytů a domů.
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