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Vážení spoluobčané,  
 

jak je již určitou tradicí, tak jsme i letos, opět po dvou letech, připravili, zpracovali a nechali 

vydat stolní kalendář. Tentokráte na rok 2020 s tématem porovnání změn našeho okolí a města 

v posledních letech. Kalendář navazuje na obdobné formáty z let předešlých. Tématem pro rok 2014, 

bylo porovnání historických a současných fotek, v roce 2016 to byly změny a proměny Krásného 

Údolí a Odolenovic a o dva roky později (pro rok 2018) snímky z našich obcí. Do každé rodiny s tímto 

Občasníkem předáváme bezplatně jeden exemplář tohoto kalendáře. Zájemci o další vyhotovení pro 

své příbuzné a známé si je mohou zakoupit (50,-Kč/ks) do vyprodání zásob v městském úřadě. 
 

Na konci srpna byla dokončena letošní největší stavební akce „Hasičská zbrojnice – oprava 

střechy“. Finanční přehled je následující: skutečné náklady = 1.531.970 Kč, zajištěná dotace od 

Karlovarského kraje = 222.590 Kč, celkové náklady města = 1.309.380 Kč. 
 

 Počátkem srpna byly dokončeny práce na celkové výměně elektroinstalačního vedení v našem 

kostele. Kostel sv. Vavřince byl osazen novým hlavním rozvaděčem, uvnitř objektu kompletně 

vyměněna kabeláž, osazena nová svítidla v hlavní lodi a u oltáře, nainstalován podružný rozvaděč 

s přímým ovládáním svítidel. Náklady na celkovou rekonstrukci jsou 82.247,55 Kč. V rámci 

pravidelných revizí elektroinstalací v jiných objektech bude vstupní revize zpracována i zde. 

Návštěvníci, kteří využili srpnové prohlídky kostela, si nově osvětlené části prohlédli a mnozí se také 

podívali i do prostor půdy a kostelní věže.  
 

Na říjnovém jednání zastupitelstva města padla některá zásadní a těžká rozhodnutí týkající se 

budoucího rozvoje. Bylo rozhodnuto o akci „Krásné Údolí, Rozvojová plocha Z01-Bv“, týkající se 

možnosti zasíťování a následnému odprodeji stavebních parcel. Na dubnovém setkání v kulturním 

domě byly podány podrobné informace, včetně všech finančních náležitostí a možných variant řešení. 

I přes opakované výzvy byl zájem o parcely slabý. Na 13 možných parcel je jen sedm zájemců. 

Vzhledem ke značně vysokým nákladům (i po nevybudování některých sítí - plynovod a sdělovací 

kabely) v celkové výši přes 11 milionů Kč, bylo rozhodnuto o odložení této akce. V původních 

plánech (před čtyřmi lety, kdy se práce na projektu zahajovaly) se např. nepočítalo s tak nákladnou 

splaškovou kanalizací. Tuto značně prodražuje případná platba (minimálně 750.000 Kč) za uložení do 

komunikace hlavní silnice (jediná možná trasa). Dále jsme v prvopočátku počítali s projektovou 

spoluprací a spolufinancováním ze strany Vodakvy K.Vary. Spolupráce z jejich strany byla ovšem po 

zpracování studie možných tras a předpokládané nákladovosti ukončena. Největší položkou stavby je 

výstavba místní přístupové komunikace, včetně nutných míst pro otáčení nákladních vozů s odpadem - 

3,750 mil. Kč. Také se nám v současnosti nepodařilo nalézt vhodný a finančně zajímavý dotační titul 

na podporu bydlení pro novou výstavbu. Zastupitelé brali při rozhodování v potaz i možnosti úvěrů. 

Ve finále padlo většinové rozhodnutí nezadlužovat město na dalších 5 popř. 10 let, tím zmrazovat jeho 

rozvoj (všechny „volné“ finance by hradily splátky úvěru), a celou výstavbu rozvojové plochy 

pozastavit. Nicméně budeme i nadále sledovat spektrum dotací a věřit, že se zajímavá dotační výzva 

objeví. 
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