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Obdobné díky patří i naší účetní slečně Lucii Drbalové. Její kvalitní práce je každoročně 

podstoupena auditem z Karlovarského kraje a kontrolami od dalších institucí a orgánů. Při všech těchto 

prověrkách nebylo zjištěno závažných pochybení, závad ani nejasností. 
 

 V neméně silné intenzitě chci také poděkovat svým osmi kolegům ze zastupitelstva a také dvěma 

členkám výborů. Docházka zastupitelů na veřejná jednání byla po celé volební období vzorná, jakož i 

jejich připravenost na jednotlivě projednávané body. Zastupitelé skutečně byli mou oporou a velice 

dobrými spolupracovníky. Věřím, že za uplynulé volební období to bylo na naší činnosti a práci vidět. 

 

Samozřejmě existují i záležitosti, které se nám nepovedly, nebo nebyly dosud uspokojivě 

vyřešeny a zajištěny. 
 

Největší, hlavně finanční, problém máme s budovou čp. 1 (bývalá radnice). Díky její velikosti a 

hlavně stavu všech inženýrských sítí, oken, topení a omítek, je její rekonstrukce (bez střechy, pouze stavba) 

odhadována na částku minimálně kolem 10 miliónů korun. A k tomu jen základní zajištění projektové 

dokumentace pro územní řízení, včetně položkových rozpočtů je dle prvotní nabídky další milion korun. 

Hlavně tedy řešíme otázku - „Kde na to vzít??“. Sice se v předstihu nezávazně podařilo „blokovat“ 

dotaci cca 3 miliony korun u Místní akční skupiny Kraj živých vod z. s., v programu Integrovaný 

regionální operační program, ale nastavené podmínky pro poskytnutí této dotace nejsme v současnosti 

schopni splnit. Nehledě na to, kde zbylý cca 7-8 milionů vzít. Dalším faktem je, že nevíme, co 

s budovou jako takovou. Jak ji využít, co v ní zařídit a jakým směrem se vydat. Opakovaně jsme se 

snažili zjistit představu vás, našich spoluobčanů, o využití této budovy v budoucnu. Ať to byly výzvy 

v Občasníku nebo i při osobních setkání jako třeba při „Setkání seniorů“. Výsledek zatím konkrétní 

žádný. Takže se v současnosti nacházíme v situaci: „Babo, raď“!  
 

Další, finančně méně nákladnou, rekonstrukci potřebuje „hasičárna“. Bývalá kotelna lokality 

Nové paneláky má velké problémy se střechou, kdy i přes opakované opravy do budovy zatéká. Zde 

jsme již zajistili potřebnou projektovou dokumentaci a platné stavební povolení. Předpokládaný objem 

potřebných financí na střechu je cca 1,5 milionu korun. Počátkem léta letošního roku jsme objednali 

práce na vyhotovení projektu na rekonstrukci stavby jako takové. Při sloučení obou projektů by se město 

mohlo příští rok pokusit získat dotaci na celou rekonstrukci objektu u GŘ HZS MV ČR a další část 

případně od Karlovarského kraje. 
 

Nepodařilo se udržet chod ordinace praktického lékaře MUDr. Hlouse, kdy smlouva byla 

ukončena po vzájemné dohodě. Důvod? Plně pochopitelný - stále klesající počet pacientů možných 

kvalitně vyšetřit v jednoduše vybavené ordinaci a neúměrný „tlak“ a požadavky exekutivy na činnost a 

administrativu praktických lékařů.   
 

Čtyřnásobnou účast města v soutěži „Vesnice roku“ se nám nepodařilo proměnit v umístění se na 

prvních místech jednotlivých kategorií, resp. získat stuhu. Zaujmout hodnotící komisi natolik, abychom 

vyhráli nějakou hlavní cenu, se nám prostě nepovedlo. Dílčím úspěchem, v přídavné kategorii soutěže, 

bylo obdržení ceny „Zlatá cihla“ za rekonstrukci našeho kostela sv. Vavřince v roce 2015.  
 

 Na úplný závěr mi dovolte opakovat totéž, co jsem psal před čtyřmi lety – děkuji všem, kteří za 

mnou na úřad nebo osobně přišli s vlastním názorem, námětem nebo připomínkou na vše, co jsme ve 

městě podnikali, budovali a i na naši práci. Děkuji všem, kteří nám i nezištně pomohli a kteří 

spolupracovali na tom, aby naše Krásné Údolí a Odolenovice byly ještě krásnější a život zde lepší. 
 

 

 

          Ing. Martin Frank 
              starosta města 
 

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

 

Na chodníku směrem Útvina byl koncem srpna nalezen dálkový ovladač, patrně vrat nebo 

garáže. K vyzvednutí je na městském úřadě.  

 
 


