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Na prvním místě bych rád poděkoval všem voličům za obdržené hlasy ve volbách do
zastupitelstva města. Děkuji jménem svým i celé naší kandidátky „SNK Pro naše město“.
Proti předchozímu volebnímu období byl výběr kandidátů značně omezený. Vybírat 11
zastupitelů z 22 kandidátů mohlo někomu činit obtíže. Jsem proto rád, že se odhodlalo jít
k volbám alespoň srovnatelné množství voličů jako v minulém volebním období (40 %).
Přesto bych uvítal v komunálních volbách účast vyšší, např. 60 % voličů nebo raději více.
Ustavující zasedání nového zastupitelstva se bude konat 1. listopadu od 17 hodin
v zasedací místnosti městského úřadu.
Dokončují se práce na projektové dokumentaci na rekonstrukci domu služeb. Součástí
každé projektové dokumentace je výkaz výměr a rozpočet. Ten je v tomto případě 45
milionů korun. Částka je to pro město astronomická. Projekt však řeší nejen vlastní
budovu, ale i terénní úpravy okolí s chodníky a potřebnými parkovacími plochami. Ve
druhém patře se počítá s přeměnou prázdných prostor na chodbách na pět nových bytů
k pronájmu. Na realizaci projektu bude nutné najít vhodný způsob financování. Ještě před
pár lety se dalo spoléhat na nižší cenu díky výběrovému řízení na dodavatele stavby. To už
dnes bohužel neplatí, alespoň v oblasti stavebních prací.
V souvislosti s připravovanou rekonstrukcí domu služeb musím reagovat na častý dotaz:
bude uzavřena pošta a kdy? Odpověď je jednoduchá. Pošta uzavřena nebude. Po dobu
rekonstrukce se počítá s jejím přemístěním do náhradních prostor. Za tím účelem již
proběhlo předběžné jednání se zástupcem vlastníka budovy bývalé spořitelny. Až budeme
znát termín realizace, město si tyto prostory hodlá pronajmout. V současné době se
dokončuje projekt, následovat bude výběrové řízení na dodavatele stavby a současně
vhodný způsob financování (úvěr?). Vlastní rekonstrukce přichází do úvahy nejdříve za rok.
Dne 11. září byla zkolaudována stavba komunikace, chodníků a veřejného osvětlení
v průmyslové zóně. Na realizaci projektu byla přislíbena dotace Ministerstva průmyslu a
obchodu ČR ve výši 70 % uznatelných nákladů, které byly 7 milionů korun. Vyřizování
dotace trvalo rok a půl. Mezi tím proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a byla
uzavřena smlouva o dílo. Letos v dubnu byly zahájeny práce dle harmonogramu.
V průběhu výstavby provedli zástupci poskytovatele dotace několikrát kontrolu přímo na
místě. Dne 11. září proběhla kolaudace dokončené stavby, vydání rozhodnutí o poskytnutí
dotace jsme se však nedočkali. Místo toho přišlo 10. října oznámení, že ministerstvo
projekt dotací nepodpoří.
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