Vzhledem k tomu, že nezadržitelný čas nás posouvá k dalším komunálním
volbám (10.-11. října 2014), chtěl bych se pozastavit a i částečně bilancovat
Končí čtyřleté období, které jsme ve vedení obce a následně již města, myslím, dostatečně
využili. Uskutečnilo se plno stavebních akcí, které značně změnily charakter, vzhled a dopravní
dostupnost ve všech částech Krásného Údolí. Ne, skutečně Vás zde nebudu zatěžovat jejich
vyjmenováváním. Vždyť všichni kolem nich chodíme a předchozí stav si ještě určitě pamatujeme. Kdo
si přeci jen chce nejdůležitější změny porovnat, může tak učinit na našich internetových stránkách – viz.
hlavní strana a odkaz „Změny ve městě“. Potěšitelné je, že i přes snížený počet a možnosti
příspěvkových titulů končícího dotačního období pro infrastrukturu obcí, se nám podařilo na drtivou
většinu akcí finanční příspěvek zajistit. Mnohdy hodně obtížně i opakovanými podáními, ale nakonec,
myslím, celkem úspěšně.
Za necelé čtyři roky (2011-2014) jsme uskutečnili deset větších investičních akcí stavebního
charakteru s hlavním cílem obnovy a výstavby nových chodníkových, parkovacích a dopravních ploch +
rekonstrukce větší části místního veřejného osvětlení (pozn. oprava kostela neproběhla v naší finanční
režii). Tyto akce byly uskutečněny za celkovou částku 7.799.331,90 Kč, kdy se podařilo dotačně na
stavby zajistit částku 3.508.586,80 Kč, což je zhruba 45% z celkových nákladů. Pro lepší porovnání je
možno uvést, že za toto volební období zajištěné dotace pouze na stavební práce lehce převýšily náš
jeden roční rozpočet města. Což je pro „znalé“ výsledek skutečně uspokojivý. Pro obce dobré dotační
roky ovšem patrně končí a tak nejbližší plánované investiční akce (dokončení severní části náměstí,
dopravní úprava lokality Staré paneláky, část chodníků z náměstí na Bečov) budou se zajišťováním
dotací pro nové zastupitelstvo těžší.
Co se týče hospodaření města za roky, kdy bylo vedeno současným zastupitelstvem, docházíme
bez započtení aktuálního roku 2014 ke kladnému stavu a to v celkové výši 512.312,88 Kč. Za tři roky to
sice není dechberoucí částka, ale s ohledem na míru proinvestovaných financí je výsledek hospodaření
v kladných částkách pozitivní.
Dalším kladným počinem vidím stav dlužníků a pohledávek města vůči nim.
březnu letošního roku byl stav dluhů k 31.12.2013 kompletně uhrazen. Skončilo tímto
dlužných pohledávek formou dohodnutých splátek, ale také exekucí a vymáhacích
nepopulární opatření musela být ze strany úřadu činěna. V posledních letech jsou již
splátkové kalendáře řešeny ihned a věřím, že se nutným exekucím vyhneme.

K poslednímu
období řešení
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V letošním roce byla také dokončena postupná a kompletní revize smluv a hlavně dodavatelů
všech služeb a činností pro město. Jednalo se o dodávku elektrické energie (nyní probíhá nákup přes
burzu už na roky 2015-2016), plynu (přechod k výhodnějšímu dodavateli), telekomunikace (pevné linky
zrušeny, mobilní operátor vysoutěžen za velice zajímavých podmínek s Karlovarským krajem), internet
(ponechána f. APSA Toužim za výhodnějších podmínek) a odpadové hospodářství. V této oblasti došlo
k postupné optimalizaci vývozů tříděného odpadu, rozšíření tříděných komodit o elektroodpad a nyní o
oděv s obuví a také k opakovaným jednáním s hlavním dodavatelem služeb komunálního odpadu - AVE
CZ Karlovy Vary. V neposlední řadě byla nastavena a zavedena pravidla a parametry k minimalizaci
spotřebované energie a plynu v budovách města. Na základě všech těchto úsporných opatření nemuselo
město za poslední roky, tak jak tomu v některých okolních obcích a městech bylo, navýšit ceny místních
poplatků za vývoz komunálního odpadu. I když je tato činnost určitou sumou ze strany města dotována,
podařilo se nám ji i přes nárůst cen udržet v uspokojivé rovině a i dokonce trochu snížit.
Jako hodně pracné, administrativně a časově náročné bylo dořešení všech pozemků, které někteří
občané „od vždycky“ využívali a přesto byly stále v majetku města. Šlo ve většině případů o
předzahrádky a drobné pozemky v okolí rodinných domků, kdy v minulosti nedošlo k řádnému převodu
z obce na uživatele. Dohodou se všemi zúčastněnými, případným odkoupením nebo vyklizením a
vrácením pozemku zpět městu, byl tento stav napraven ke spokojenosti všech. Myslím, že i tuto
problematiku máme vyřešenou.
Také jsme naopak pozemky nakupovali. Šlo o strategické parcely pro potřeby města
v současnosti i možné budoucnosti. Příkladem jsou pozemky, na kterých leží část fotbalového hřiště,
kolem a těsně související s provozem ČOV nebo u budovy městského úřadu.
Občasník č. 3/14 města Krásné Údolí – str. č. 2

