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Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vás opět seznámit s několika informacemi ze života naše městečka.
V polovině července byla ze strany vítězné firmy Dunka – stavební a výkopové práce s.r.o.,
Sokolov dokončena akce „Staré paneláky-chodníček + odvodnění“. Ačkoliv se jednalo o stavbu
jednoduššího charakteru, tak přístup a provádění prací zaměstnanců této společnosti byly značně
nestandardní až „zvláštní“. Nicméně i přes mnohé opakované předělávky a úpravy bylo celkové dílo
v potřebné kvalitě přejato. Za materiál a práce (i po započtení penále za nedodržení termínu) byla městem
uhrazena suma v celkové výši 307.666,-Kč, kdy základní rozpočet akce byl 423.734,-Kč. Původní
vyžilé betonové žlaby byly nahrazeny plastovým drenážním systémem a tak mohly být upraveny i
okolní hůře udržovatelné terény. Tyto práce dělalo město svépomocí vlastními zaměstnanci.
Další akcí byla rekonstrukce místních komunikací a to pod kostelem sv. Vavřince a před
budovou čp. 77 (MÚ a MŠ). Za odfrézování značně poškozeného krytu, vyrovnávky, pokládku
štěrkodrtě, postřiky, výškové úpravy uličních vpustí a pokládku asfaltového povrchu jsme zaplatili
firmě Eurovia CS, a.s., Karlovy Vary částku 369.582,40 Kč (původní rozpočet 469.909,60 Kč).
Větší investicí je oprava chodníku při hlavní silnici směrem na Bečov nad Teplou. Do
výběrového řízení se i při oslovení čtyř firem přihlásili pouze dva účastníci (v okolí je skutečně nadbytek
stavebních akcí a odborné firmy nemají dostatečnou kapacitu pracovníků) . Vítězem se stala firma RECYKLACE
Toužim s.r.o.. Původní rozpočet byl na částku 1.282.960,-Kč. Vysoutěžená částka je 517.275,-Kč,
která ovšem určitě nebude konečná – budou započteny více a méně práce, jak to bývá na každé
stavební akci. Nicméně po odečtení získané dotace (202.000,-Kč) bude výsledný náklad pro město
hodně lichotivý. K této záležitosti chci upozornit, že vjezdy ze zámkové dlažby na své pozemky (mimo
chodník), si hradí občané ze svého přímo dodavatelské firmě.
Na zářijovém jednání zastupitelstva města bylo rozhodnuto o postupné obnově a výměně
dožilých herních prvků, o revitalizaci zeleně a výměně stávající autobusové čekárny pod názvem akce
„Úprava návsi Odolenovice“. Harmonogram je naplánován tak, aby veškeré práce byly ukončeny do
konce dubna 2019. Žádosti města o dotaci u ČEZ-oranžové hřiště nebylo vyhověno a tak bude dílo
kryto z vlastních prostředků a příspěvku firmy Hollandia s.r.o. (50.000,-Kč).
Naopak žádost o příspěvek u Ministerstva zemědělství na renovaci kovaného kříže u kostela sv.
Vavřince byla úspěšná a kříž byl tento týden po renovaci nainstalován zpět. Celkové náklady renovace
jsou 47.190,-Kč, zajištěná dotace je ve výši 27.951,-Kč.
Ze strany zástupkyně Oblastního spolku Českého červeného kříže Karlovy Vary jsem byl
požádán, abych Vás informoval, že naši občané paní Marie Slabá a pan Pavel Olejník obdrželi letos
ocenění „Stříbrné medaile Prof. MUDr. Jana Jánského“ za 20 bezplatných odběrů dárcovské krve. Za
naše město oběma blahopřeji a zároveň děkuji.
Hezké babí léto všem

Ing. Martin Frank
starosta města
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