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Začátkem května proběhlo druhé jednání s vedením České pošty v souvislosti
s připravovanou rekonstrukcí budovy Domu služeb. Jeho účelem byla prezentace
fungování a financování pošty provozované městem jako tzv. Pošta partner. Převzetí pošty
pod město je jediná možnost, jak zabránit zrušení pobočky pošty v Nové Včelnici. Zároveň
proběhla prohlídka prostor bývalé České spořitelny a ukázalo se, že tyto prostory budou
vyhovovat pro dočasný provoz pošty po dobu rekonstrukce Domu služeb. S majitelem
budovy jsme zahájili jednání o budoucí nájemní smlouvě. Díky tomu už je nutné začít
s plánováním harmonogramu rekonstrukce. S největší pravděpodobností to bude rok
2020. Do té doby je dost času na dokončení projektové přípravy a výběrového řízení na
dodavatele stavby. Se všemi nájemníky Domu služeb bude nutno projednat potřebu
náhradních prostor po dobu rekonstrukce budovy.
Kromě rekonstrukce budovy Domu služeb čekají město v nadcházejících letech další velké
investice. Jako příklad uvedu obnovu kanalizace a vodovodu v ulicích Husova a B.
Smetany (kanalizace z roku 1905), rekonstrukci penziónu Athéna včetně turistické
ubytovny v tělocvičně, rekonstrukci budovy tzv. „staré školy“ v parku u Smetany, Nechyba
a další. Jedná se o akce finančně velmi náročné. Pro zajištění jejich financování nechalo
město vypracovat finanční analýzu hospodaření za posledních pět let. Analýza stanovila
bezpečnou výši úvěru pro financování velkých investic na částku 80 milionů Kč. Do konce
tohoto volebního období proběhne výběr banky, která poskytne nejvýhodnější podmínky
úvěru. V podmínkách bude rovněž uvedeno, že čerpání úvěru nemusí být žádné. Bude na
zvážení příštího zastupitelstva města, zda se rozhodne úvěru využít, v jaké výši
(maximálně 80 milionů korun) a na jaké akce. Financování velkých investic bez úvěru
výhradně z vlastních zdrojů by znamenalo několik let šetřit a nedělat vůbec nic.
Na Ministerstvo vnitra ČR jsme zaslali dopis s nesouhlasným stanoviskem k plánovanému
zrušení matriky v Nové Včelnici. O plánovaném zrušení matriky u nás a dalších obcích
jsme byli informováni dopisem náměstka ministra vnitra.
Podle plánu probíhá rekonstrukce komunikace u pečovatelských domků Za Kozlovkou,
výstavba komunikace v průmyslové zóně, druhá etapa rekonstrukce vodojemu a výstavba
kolumbária a chodníků na hřbitově.
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