případnou výstavbu větrných elektráren. I přes svůj původní písemný souhlas náhle ÚCL názor změnil
a s plochami v současnosti nesouhlasí. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které rozpor řešilo,
vyhovělo MD (a tím i ÚCL) na základě „Ochranných pásem letiště Toužim“. Tato pásma byla zřízena
z moci úřední formou opatření obecné povahy s účinností až ode dne 25.10.2013. Celý spor byl tedy
dořešen (5.11.2013) až po „vzniku“ ochranných pásem a věc byla vyřízena mezi MD a MMR
uzavřením dohody o řešení rozporu. Já, jako zástupce města, které pořizuje svůj vlastní územní plán,
jsem na rozhodující jednání na MMR pozván ani nebyl. To ovšem nic nemění na faktu, že je město
povinno dohodu MD a MMR plně respektovat a nemá možnost dalšího odvolání. Náš podaný
nesouhlas (rozhodnutím zastupitelstva z 20.6.2013) s vymezením těchto ochranných pásem letiště
(jsou stanovena po celém území katastru Odolenovic a cca 90% katastru Krásného Údolí) nebyl
akceptován a připomínka zamítnuta.
Dovoluji si všechny upozornit, že v posledním období došlo k opakovanému odcizení
plastových odpadkových nádob (popelnic) na komunální odpad od domů. V případě této události
požaduje AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., které nádoby obhospodařuje, potvrzení od Policie ČR
nebo odkoupení nové nádoby (cca 1.000,-Kč). Z tohoto důvodu všechny žádám o zvýšenou kontrolu
svých nádob, aby ke krádežím nedocházelo.
V letních měsících jsme využili (jako jedna z mála obcí kraje) možnosti centrálního nákupu
elektrické energie s Karlovarským krajem. Společným nákupem na burze byla na rok 2014 pro potřeby
města zajištěna el. energie na běžné užití (budovy v majetku města) s úsporou cca 20% a až 40% na
veřejné osvětlení. Také jsme od 1.11.2013 přešli k jinému dodavateli plynu, kde by se úspora měla
pohyboval mezi 5 až 10%.
Co se týče kontrol v letošním roce, myslím, že naše město může v jejich intenzitě a počtu
kandidovat na pomyslné „stupně vítězů“ v dost širokém okolí, ne-li v celém kraji.  Vždyť letos
takhle malé městečko se dvěma administrativními zaměstnanci navštívili 2x auditoři z Krajského
úřadu Karlovarského kraje (plánovaná každoroční kontrola hospodaření), dále zde byla (již
v červnovém vydání popsaná) hloubková kontrola hospodaření v našem městě ze strany Ministerstva
financí, dále zmíněný SZIF k dotaci akce, následně udržitelnosti projektů u nás prověřil zástupce
Ministerstva pro místní rozvoj, ze strany Úřadu práce Karlovy Vary došlo k revizi evidencí a složek
k zaměstnaneckým poměrům sezonních prací, dále proběhla kontrola čerpání dotací opět
z Karlovarského kraje a naposledy v tomto měsíci byla provedena revize řešení problematiky
povolování kácení stromů městského úřadu ze strany CHKO Slavkovský les. Ne, skutečně toho nebylo
letos na tak malý úřad málo.  Potěšeni, a myslím, že právem hrdi, můžeme být na skutečnost, že vše
bez závad, nedostatků a výtek. Zde je třeba poděkovat účetní města Ing. L. Drbalové, která má na
tomto největší zásluhu.
K poslednímu dni října byl ukončen pracovní poměr s p. Františkem Pechem a p. Pavlem
Peštou na sezonní práce z důvodu konce smlouvy a tím i dotačních mzdových prostředků od Úřadu
práce K.Vary. Totéž proběhlo k 15.11.2013 s p. Miroslavem Mejstříkem z Otročína. Všem bych chtěl
také poděkovat za práce provedené pro město a bezproblémovou spolupráci.
Blíží se konec roku a s tím i spojené více či méně tradiční akce našeho kulturního výboru, jehož
jménem Vás a Vaše děti zvu na:
- dne 7.12.2013 – sobota - od 16.00 hodin - kulturní dům - „Dětská karaoke diskotéka“, kdy
přijde i Mikuláš
- dne 8.12.2013 – neděle - od 16.00 hodin - kostel sv. Vavřince - „Pár skladeb v kostele“ od
místních dětí
- dne 22.12.2013 – neděle - od 17.00 hodin - park na náměstí - „Zpívání u Betlému“ s již
tradičním svařeným vínem a čajem
- dne 30.12.2013 – pondělí - od 13.00 hodin - náměstí - „Procházka po okolí“
Závěrem mi dovolte Vám všem již nyní popřát příjemné svátky a úspěšný rok 2014.
Bc. Martin Frank
starosta města
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