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Jedním z dalších bodů jednání bylo rozhodnutí o investicích na rok 2020. Zastupitelé 

rozhodli o podání žádosti o dotaci ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje a uskutečnění jedné 

celkové akce se třemi částmi s názvem „Komplexní úpravy okolí kostela sv. Vavřince“. V rámci 

tohoto bude provedena „Obnova chodníku“ a „Oprava opěrné zdi“ u kostela. Poslední částí bude 

„Obnova zpevněné terasové zdi mezi čp. 77 (MÚ/MŠ) a kostelem“, která se naklání a hrozí 

zřícením.  

Dále budeme pokračovat v doplňování herních prvků „Dovybavení dětských hřišť – IV. 

etapa“ a to hřiště Staré paneláky. Zde bude zakoupena a nainstalována houpačka „Hnízdo“, která 

se osvědčila v Odolenovicích. V tomto prostoru dojde i k obměně dřevěného oddělovacího plotu.  

Zastupitelé také rozhodli o podání žádosti o dotaci a případně uskutečnit akci „Stavební 

úpravy objektu zázemí hřiště“. Jedná se o napojení fotbalových kabin na veřejnou splaškovou 

kanalizaci (v průběhu roku) a stavební úpravy objektu (patrně přes zimu 2020/2021).  

Další záležitostí většího charakteru, která ovšem bude kompletně „postavena“ na získání 

dotace (80% dotace + 20% spoluúčast města), je akce s názvem „Kulturní dům – rekonstrukce“. 

Zde by se mělo jednat o opravu podlahy, určité drobné stavební úpravy, vybavení domu novým 

inventářem a možná dojde i na nátěr střechy. Žádost o dotaci bude podána u MAS Kraj živých 

vod, z.s., do Programu rozvoje venkova. Pokud příspěvek neobdržíme, popsaná rekonstrukce 

kulturního domu bude odsunuta.  

Poslední plánovanou, na případnou dotaci také závislou, akcí je „Rekonstrukce místních 

obslužných komunikací“. Jedná se o poslední místní komunikace v majetku města, které nemají 

nové povrchy. Jde o lokality Nové paneláky, ulička Náměstí - jih a Garáže. Na toto podáme žádost 

o příspěvek na Ministerstvo pro místní rozvoj, v dotačním titulu „Podpora obnovy místních 

komunikací“. I zde platí, že pokud žádost neuspěje, tak se akce příští rok konat nebude.  

Rozpočtové náklady investic na rok 2020 se tak pohybují kolem 1,8 mil. až 1,9 mil. Kč, 

ovšem za předpokladu alespoň části získaných dotací. 
 

Společně s nájemcem Velkého Odolenovického rybníka p. Račanským opět žádám rodiče 

našich „dorostenců“ a „školáků“ o domluvu. Tentokráte jinak. „Mladí“ se naučili chodit, bavit se a 

užívat určité volnosti k hrázi tohoto vodního díla. Pravdou je, že hlukem zde rybám nevadí, ale 

každotýdenní úklid plastových a plechových obalů, zejména od alkoholických nápojů, už nikoho 

nebaví. Děkujeme. 
 

Obdobně děkuji všem, kteří neváhají a nahlašují nesvítící svítidla veřejného osvětlení. 

Zejména u hlavní silnice dochází v posledních týdnech k častějším poruchám. Svítidla se zde 

hromadně instalovala v roce 2012 a postupně v nich dosluhují tlumivky a výbojky. Není se co 

divit, nic není věčné a sedm let každonoční funkčnosti se musí projevit. 
 

V minulém čísle jsem Vás informoval o stavu správy našich městských lesů. Za poslední 

měsíce se podařila najít shoda na konečné podobě směny a částečného prodeje lesních pozemků. 

V současnosti probíhá řízení před podpisem smlouvy tak, aby po ukončení tohoto procesu byl 

splněn hlavní cíl města - scelení městských lesů do jednoho spojeného území (nyní jich máme pět 

dílčích). K tomuto bude město majitelem ještě jedné malé části, která se nachází uprostřed 

soukromých polí a jeho údržba je díky omezené přístupnosti značně problematická.    

Hezký podzim všem. 

                         Ing. Martin Frank 
               starosta města 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Odpady 
 

- velkoobjemové – od pondělí 14.10.2019 na obvyklých místech – prosíme nepřeplňovat, po  

vývozu budou vráceny zpět k dalšímu využití 

 

- nebezpečné a pneumatiky – sobota 19.10.2019 od 09,00 do 09,30 hodin v Krásném Údolí (před  

budovou čp. 1) a od 09,40 do 09,50 hodin v Odolenovicích (náves) 

- pneumatiky musí být bez disků 


