Hodnocení volebního období 2014 - 2018
Slibem neurazíš, aneb nikdo ti nemůže dát to, co já ti mohu slíbit. Tak to možná platí pro volební
programy ve vyšší politice. Na naší „malé“ komunální úrovni bereme volební programy vážně.
S končícím volebním obdobím si dovolím vyhodnotit plnění volebního programu Sdružení nezávislých
kandidátů SNK Pro naše město:
1. ZAMĚSTNANOST
 Byla dokončena příprava průmyslové zóny. Příprava spočívala v dokončení vykupování
pozemků, přeložení distribuční soustavy VN, plynofikace a nakonec výstavbě příjezdové
komunikace, kanalizace, chodníků a veřejného osvětlení.
 V areálu průmyslové zóny jsou připraveny pozemky pro tři investory, kteří by měli vytvořit do
pěti let minimálně 129 pracovních míst (jedna z podmínek pro získání dotace Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR na výstavbu příjezdové komunikace ve výši 3,2 mil. Kč). Dva pozemky
jsou již prodány, o prodeji třetího se jedná. Místo společnosti Borgstena, která ztratila o
investici v Nové Včelnici zájem, se podařilo najít jiného zájemce. Nebude zde textilní výroba,
ale strojírenství.
 Byla dokončena projektová příprava na rekonstrukci domu služeb. Kromě prostorů
k pronájmu poskytovatelům nejrůznějších služeb, zajištění provozu pošty a lékárny zde bude
pět nových bytů, které bude město pronajímat.
2. VÝSTAVBA, ROZVOJ, INFRASTRUKTURA
 Dokončené investice:
kompletní rekonstrukce ulice Riegrova (kanalizace, komunikace, chodníky, veřejné
osvětlení),
nová hasičská zbrojnice,
dokončení rekonstrukce vodojemu (III. etapa),
rekonstrukce komunikací a chodníků v ulicích Školní, Podskalí, Hradecká, Čs. armády,
Čechova, Zámecká, Štítného, Za Kozlovkou, oprava lávky a pěšiny od splavu k sídlišti u Teba,
výměna oken a radiátorů penzionu Athéna,
investice do bytového fondu – výměna plynových kotlů v pečovatelských domcích a
zahájení jejich postupné rekonstrukce, plynofikace a rekonstrukce domu čp. 49 v ulici B.
Smetany (plynová kotelna, radiátory, nová okna a další stavební úpravy),
výměna oken a nezbytně nutné rekonstrukce v budově úřadu,
postupná výměna svítidel a sloupů veřejného osvětlení, rozšiřování VO,
revitalizace parků u kostela a B. Smetany,
nové kolumbárium a chodníky na místním hřbitově.
 Rozpracována je projektová příprava dopravního řešení s navýšením počtu parkovacích míst
na sídlišti Na Hliněnce a u Teba,
 Zatím bez úspěchu je snaha o vznik prostoru s náměstím. Vlastník bývalého bufetu se zde
mezitím zabydlel, což situaci poněkud komplikuje.
3. ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT
 Podmínky pro činnost základní školy i mateřské školy jsou zajištěny na dobré úrovni. Jedná se
především o poskytování dostatečných finančních prostředků na provoz a spolupráci
s vedením školy a školky.
 Dokončené investice do sportovišť:

rekonstrukce vnitřních prostor tělocvičny a rekondiční linky se saunou a vířivkou,
stavební i technologická rekonstrukce kuželny,
oprava tartanové dráhy atletického stadionu,
osvětlení dráhy atletického stadionu,
dětské hřiště na sídlišti u Teba a oplocení hřiště Na Hliněnce,
 Tradiční kulturní akce – koncerty v kostele, ochotnická divadelní představení, pouť
s ohňostrojem a letním kinem a nejrůznější akce pro děti zajišťovali především členové
kulturní komise, dobrovolných hasičů a SRPŠ.
 Každým rokem město vyčlenilo finanční prostředky na pořádání kulturních, sportovních a
společenských akcí („Grant města“).
4. ZÁMEK
Přes veškerou snahu zatím bez úspěchu. Zájemců o koupi bylo pár. Jejich zájem však opadl po
zjištění, že k zámku nepatří žádné lesy ani polnosti. Z těch ostatních se jednalo o podvodníky
s nekalými úmysly.
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