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Vzhledem k tomu, že se blíží další komunální volby (23. - 24. září 2022), chtěl bych 

se opět po čtyřech letech trochu zastavit, vzpomenout a i částečně bilancovat 
 

 

 Končí další čtyřletý volební cyklus (pro mě ve funkci starosty již třetí), kdy vedení města, 

(zastupitelstvo), pracovalo ve shodném složení jako období předchozí. Neskromně si myslím,  

že jsme ani toto období nelenili, a opět pro naše městečko Krásné Údolí i sídlo Odolenovice něco 

udělali. Každý rok proběhlo několik větších, menších i drobnějších investic a stavebních akcí. 

Pokoušeli jsme se zajistit dotace, v co možná největší míře tak, aby minimum těchto projektů bylo 

financováno jen z prostředků města. Někdy ovšem jsou dotační peníze „drahé“. Příprava, zajištění 

podkladů a příloh k žádosti (kdy úspěch je vždy nejistý) a požadované výsledné parametry projektu 

bývají někdy tak finančně náročné, že skoro korespondují se získanou částkou. V posledním období 

jde zejména o dotace spojené s energiemi a životním prostředím. 
 

Shrnutí období 11/2018 až 07/2022 včetně 

Počet větších akcí spojených s dotací 13 

Celkové náklady 11 723 410 Kč 

Získané dotace             5 502 204 Kč      

Procentní podíl dotace vůči nákladům 47 % 

  

 I nadále jsme se snažili pozměnit vzhled a upravit charakter města. U každého daného místa, 

kterému jsme se věnovali, zajistit jeho lepší funkčnost a v neposlední řadě i bezpečnost. Ne, nebojte 

se, nebudu vás zatěžovat podrobným vyjmenováváním dokončených akcí za poslední čtyři roky, 

neboť jsou vždy obsahem prvního čísla Občasníku v roce následujícím. Tuto tiskovinu lze 

samozřejmě nalézt na našich internetových stránkách.    
 

 Opět velké množství práce bylo vykonáno bez větších finančních nákladů, a to jak stálými, 

tak i sezónními pracovníky města. Za toto patří velké díky hlavně zaměstnankyni paní Jiřině 

Kašparové a dalším, kteří u nás byli, byť někteří s většími či menšími potížemi, zaměstnáni.    
  

 Obdobně chci své díky za roky minulé vyjádřit i našim účetním, zejména Lucii Drbalové 

(momentálně mateřská dovolená) a i té současné Věře Čermákové mladší. I ony mají zásluhu  

na skutečnosti, že vše je naším úřadem řešeno v souladu se všemi zákony, předpisy a nařízeními. 

Jasným důkazem jsou zprávy z provedených kontrol a auditů od všech možných institucí a orgánů. 

Dámy, myslím, že nejen za sebe, děkuji. 
 

 Ne vše se samozřejmě povedlo. Z mého pohledu je určitě největším neúspěchem přerušení 

projektu „Krásné Údolí, Rozvojová plocha Z01-Bv“ (v říjnu 2019), týkající se zasíťování  

a následnému odprodeji stavebních parcel ve městě. I přes opakované výzvy byl zájem o případné 

odkoupení parcel slabý. Na 13 možných parcel bylo jen sedm (spíše 5 „kovaných“) zájemců. 

K zastavení projektových prací došlo kvůli značně vysokým nákladům na případnou výstavbu  

ze strany města. V dané době byly tyto odhadnuty v celkové výši přes 11 milionů Kč (v dnešních 

cenách už určitě kolem 15 miliónů). V úvodu odstavce sice uvádím oficiální termín „přerušení“,  

ale slovní spojení „zastavení s velkými obtížemi k možnému pokračování“ je určitě výstižnější. 

Skepticky zatím nevidím, ani v široké dáli, zdroj peněz na zafinancování tohoto projektu 

v budoucnu.  
 

 Dalším, a neopomíjeným, problémem je budova čp. 1, (objekt bývalé radnice na náměstí). 

Postupně zde v minulosti byla ukončena činnost obvodního lékaře. Díky úspěšné a rychle 

provedené rekonstrukci hasičárny, bylo také od letošního roku odsud přestěhováno zázemí malých  

i dospělých hasičů a cvičení žen. Objekt byl „zazimován“ odpojením od plynového vytápění  

a v zimních měsících i od vodovodního řadu. V současnosti slouží jako zázemí pro část techniky 

údržby města a pro skladové potřeby. Co s objektem nadále?? Odhad předpokládaných nákladů  

na rekonstrukci se před pár lety pohyboval kolem částky 15 mil. Kč, což v současnosti bude jistě  

už 20, možná i 23-25 miliónů korun. V tomto případě opakuji mnou již prohlášené: „A babo, raď“. 


