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Vážení spoluobčané, 
 

dovolte mi, Vás opět seznámit s několika informacemi a aktualitami ze života naše městečka.   
 

V polovině července byla dodavatelskou společností Petr Lejnar - elektromontáže, Kfely, 

dokončena akce „Krásné Údolí, Veřejné osvětlení Odolenovice – rekonstrukce“, kterou dodavatel 

prováděl souběžně s ukládáním vedení nízkého napětí v obci do země pro spol. ČEZ Distribuce a.s. 

Přes pár „zádrhelů“ drobnějšího charakteru jsou Odolenovice již bez velkých betonových sloupů 

a s novým ledkovým osvětlením ulic. Naše město uhradilo veškeré náklady spojené s touto akcí,  

a to v částce 550.258,26 Kč. Tedy o 255.876.74 Kč nižší, než byl původní plánovaný rozpočet od 

projektanta.    
 

Letos jsme zahájili výměnu původního „výbojkového“ veřejného osvětlení, za modernější 

 a hlavně úspornější LED technologii a to již ukončenou akcí „Krásné Údolí, Veřejné osvětlení - 

obměna svítidel ve městě – I. etapa“. Na tuto akci se podařilo zajistit dotaci od Karlovarského kraje 

ve výši 250.000,-Kč. I díky tomuto příspěvku došlo k výměně 25 ks svítidel při hlavní silnici, 2 ks 

svítidel u místa pro přecházení u prodejny COOP, 2 ks halogenových svítidel osvětlující cesty u garáží 

a k čistírně odpadních vod a 16 ks svítidel na malých stožárech. Předpokládané náklady na uvedenou 

I. etapu byly ve výši 415.000,-Kč (za 27 ks svítidel). Skutečné, po odečtení získané dotace, jsou 

122.403,54 Kč (za 45 ks svítidel). Předpokládám, že zbylá část (II. etapa) bude zajištěna novým 

zastupitelstvem v příštím roce. Jednáním s projektantem a s dodavatelem „Průtahu“ byla úspěšně 

docílena změna typu nových svítidel k této stavbě, a to na shodný typ jako je nyní ve městě.  

A tak po celé trase u hlavní silnice budou stejné typy svítidel.  
 

 Před uskutečněním obou uvedených akcí jsme měli všechna svítidla (včetně Odolenovic)  

se spotřebou 6.400W. Pokud se příští rok podaří realizovat i plánovanou II. etapu, bude nastavená 

hodnota na 2.626W, což je skoro 60% úspora (3.774W/rok).  
 

V dubnu jsme podali žádost o dotaci k akci „Krásné Údolí, Úprava veřejného prostranství“. 

Naším záměrem je vybudování nového hřiště v prostoru mezi hřbitovní zdí, víceúčelovým hřištěm  

a školkovou zahradou se šestnácti herními prvky pro děti a také teenagery. Provedeným cenovým 

marketingem byla vysoutěžena cena 991.470,-Kč. Dotace od Státního zemědělského intervenčního 

fondu, kdy jsme úspěšně prošli už druhé kolo, by měla být ve výši 80%. Pokud vše proběhne  

dle našich představ a dotaci získáme, bude na podzim, případně v nadcházejících jarních měsících 

hřiště vybudováno. 
 

O prázdninách byla v naší mateřince provedena částečná oprava vnitřních omítek a výmalba 

hlavní využívané části. Dále byla dokončena kompletní výměna svítidel a to za LED technologii. 

Celkové náklady města jsou 105.229,55 Kč. Škola si ze svého rozpočtu pořídila nový koberec 

do herny. 

Již v jarních měsících byl do kuchyně pořízen nový kuchyňský nábytek s nerezovým povrchem 

splňující nejnovější trendy a zejména platné hygienické normy.  
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