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Výběrové řízení na svoz komunálních a separovaných odpadů proběhlo 14. listopadu.
Obdrželi jsme dvě nabídky. Vítěznou nabídku podala společnost AVE CZ. Nová smlouva
bude uzavřena opět na tři roky. Svoz odpadů bude prováděn již podle nově nastaveného
systému třídění.
Výběrové řízení na zhotovitele stavby komunikace v průmyslové zóně bylo vyhlášeno
9. října. Otevírání obálek s nabídkami proběhlo 30. října. Celkem jsme obdrželi 8 nabídek.
Vítězným uchazečem se stala společnost STRABAG s cenovou nabídkou 6,8 milionu korun.
Nejvyšší nabídka byla 9,5 milionu korun. Původně předpokládaný rozpočet byl kolem 10,5
milionu korun.
V listopadu bylo dokončeno označování popelnic čárovými kódy. Příprava na nový systém
svozu odpadů se blíží ke konci. Zbývá označit a zaevidovat popelnice pro podnikatele a
firmy a dořešit některé detaily jako např. sdílení jedné popelnice pro více bytových domů.
Opětovně upozorňuji, že je nutné, aby si každý prověřil označení svých popelnic
čárovým kódem. Nelze vyloučit možnost opomenutí nebo popelnice nemusela být v
době označování přístupná. Neoznačené popelnice nebudou od nového roku vyváženy.
V současné době vrcholí příprava rozpočtu města na rok 2018. Před projednáním na
veřejném zasedání zastupitelstva města 20. prosince bude návrh rozpočtu zveřejněn
podle zákona minimálně po dobu 15 dní. V té době lze podávat připomínky a návrhy na
změnu.
Do konce června příštího roku by měla být dokončena knižní publikace o Nové Včelnici. K
jejímu vydání nás inspiroval zájem o kalendáře s historickými fotografiemi města.
Shromažďování podkladů bude probíhat do konce března. O spolupráci jsme požádali
zástupce současných i zaniklých spolků, zástupce školy, školky a další osoby, u kterých je
předpoklad, že mohou vlastnit zajímavé fotografie nebo jiné podklady k vydání publikace.
Na prvním setkání ve středu 22. listopadu jsme si vysvětlili, jak by mohla příprava
publikace probíhat.
V listopadu byla zahájena rekonstrukce části vnitřních prostor úřadu. Důvodem byl
havarijní stav elektroinstalací. Veřejnost žádáme o trpělivost a pochopení. Předpokládaný
termín ukončení prací je v prosinci.
Karel Dvořák

