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Hezký letní den přeji.
Ihned v úvodu bych Vás chtěl seznámit s dalším postupem prací a činností v souvislosti s obdrženou
dotací. Ano, podařilo se nám obdržet dotaci z Programu rozvoje venkova ČR od Státního zemědělského
intervenčního fondu na akci „Obnova náměstí a dopravní infrastruktury“, kdy celkové výdaje projektu jsou
5,1 mil. Kč (včetně DPH, která je brána jako neuznatelný náklad). Přiznaná dotace ve výši 3,3 mil. Kč bude
vyplacena ve dvou splátkách a to po odsouhlasení uznatelných nákladů a doložení všech požadovaných
písemností. Na profinancování si město nebude brát žádný úvěr ani půjčku. Pokud by došlo k nějakému
„zádrhelu“ s příspěvkem dotace, jsem rozhodnut práce pozastavit. V žádném případě nechceme ohrozit
současnou finanční stabilitu města kvůli nějakému neuváženému rozhodnutí a přistoupení na riziko.
Mnou byla v minulých dnech podepsána na toto Dohoda o poskytnutí dotace a ihned zahájeny práce
s tímto spojené. Jako první krok byla zastupitelstvem města vybrána firma, která pro město provede
výběrové řízení dle novely zákona o veřejných zakázkách na generálního dodavatele celé akce. Věřím, že
vysoutěžíme příznivé ceny pod plánovaný rozpočet projektu a v září budou zahájeny práce na jižní části
náměstí. Následně plánujeme výměnu povrchu chodníku od starých bytovek k domu manželů Lakomých a
letos se snad stihne vybudovat i parkoviště u čp.100 (za nádobami na tříděný odpad). Veškeré práce spojené
s parkovými úpravami, svahováním, rozprostřením ornic a výsadbou keřů, stromů a tújí plánujeme provést
s našimi zaměstnanci. Už v prosinci chceme provést první vyúčtování se snahou o proplacení části fakturací
tak, abychom obdržené peníze využili v následujícím roce. Pro rok 2013 je v plánu doplnění mobiliáře ve
městě (lavičky, odpadkové koše, informační tabule a další), výměna svítidel a kabeláže veřejného osvětlení
na hlavní silnici, oprava chodníků mezi „novými paneláky“ a také z náměstí k firmě Hollandia a.s.
Tuto největší firmu ve městě jsem na základě opakovaných jednání s jejím ředitelem
počátkem května písemně oslovil s žádostí o finanční příspěvek a to i za roky zpětně. Do současné doby mi
není znám výsledek, ani zda vedení (představenstvo,dozorčí rada) společnosti tuto záležitost stihlo projednat.
Celá akce by měla být dokončena a žádost o proplacení zbylé části dotace podána nejpozději do
března 2014. Jak z výše uvedeného vyplývá, budou touto akcí postupně dotčeny takřka všechny části
Krásného Údolí. Z tohoto důvodu Vás žádám o trpělivost, shovívavost a pochopení, které bude z Vaší strany
s výstavbou určitě zapotřebí. Myslím, že hlavně nově opravená část náměstí, bude hodně změněná a značně
pomůže se zajištěním větší bezpečnosti kolem hlavní komunikace.
Závěrem k tomuto tématu Vás žádám, abyste mne navštívili popř. při osobním potkávání oslovili
s dotazy a nejasnostmi s tímto spojenými. Je faktem, že stavební povolení na inkriminovanou část náměstí je
platné již několik let a určitě si všichni přesně nepamatují návrh prováděných změn. Přivítáme i Váš názor a
případné návrhy k tématu „Co s naší kašnou?“. Její protékání, blízkost komunikace, prašnost a chování
některých z nás způsobují její neustále špinavou až zapáchající vodu, kdy čištění a neustálé dopouštění
vyžaduje značně neadekvátní náklady a čas. Z tohoto důvodu jsem ji letos nenechal ani vodou napustit a i
tento problém budeme s rekonstrukcí řešit.
Stále probíhají práce na Územním plánu Krásné Údolí, kdy by do konce srpna měl být zpracován
jeho Návrh. Do konce roku by mělo již proběhnout první Projednávání. Vše je samozřejmě složitější o
problematiku zanesení možné výstavby větrných elektráren. K tomuto byl právě dokončen průzkum a
vyhotovena práce „Hodnocení krajinného rázu“ a to jako důležitý podklad pro vyhodnocení vlivů tohoto
záměru na životní prostředí. Tyto i další dokumenty je samozřejmě možno prohlédnout a prostudovat na
městském úřadě.
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