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 Co se týče hospodaření města za roky, kdy bylo vedeno z větší části současným 

zastupitelstvem, zde je plně vypovídající následný přehled: 
 

 
 

Datum Stav na běžných účtech Účetní hodnota majetku 

31.12.2010 5 411 368,44 Kč 13 915 225,68 Kč 

31.12.2014 5 213 902,95 Kč 16 361 545,32 Kč 

31.12.2018 5 116 191,01 Kč 19 544 221,44 Kč 

31.12.2021 4 563 081,45 Kč 29 507 354,65 Kč 

31.07.2022 5 995 452,65 Kč 30 546 314,89 Kč 

 

Pozn.: k 31.7.2022 nebyly ještě uhrazeny dvě  faktury k akci „Veřejné osvětlení - Odolenovice“  
 

 

 Za dvanáct let sice žádná velká sláva (myšleno „úspory“), ale s ohledem na míru 

proinvestovaných financí je, myslím, výsledek hospodaření pozitivní.  
 

 Na všech školeních a kurzech nás ekonomové pro obecní finance vyzývají – stavte, 

zvelebujte, budujte, peníze na účtech těžce ztrácí hodnotu a rychle degradují. Jen se podívejte  

na nárůst cen ve stavebnictví. Mějte obecní účty ve správné finanční kondici, ale investujte. 
 

 I v tomto volebním období jsme navázali na úspěšnou činnost městského úřadu z minulosti, 

a tou je úspěšné vybírání místních poplatků. V oblasti provozu odpadového hospodářství, pronájmu 

pozemků a ani u výběru poplatků za držení psů neevidujeme za předchozí roky (včetně letošního) 

žádného dlužníka ani pohledávky. Občas se někteří občané do potíží s úhradou dostanou, ale i díky 

dohodnutým splátkovým kalendářům je vždy záležitost řádně do konce období vyřízena.  
 

 Úplně beze změn zůstala smluvní spolupráce s dodavatelem internetu (A.P.S.A. spol. s r.o. 

Toužim) a firmami zajišťující pro město odpadové hospodářství (komunální, nebezpečný,  

bio - AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., Karlovy Vary; tříděný - RESUR s.r.o., Otovice; 

velkoobjemový (dopravně) - Technické služby Toužim; elektro - Elektrowin a.s., Praha).  

Od loňského roku spolupracujeme na likvidaci olejů a tuků s EKO-PF s.r.o., Hlincová Hora  

a nepotřebný textil a obuv řešíme s DIMATEX CS, spol. s r.o., Stráž nad Nisou.  
 

 I přes změny povinností a finančních podmínek v novele zákona o odpadech, nepřistoupili 

zastupitelé města k navýšení ceny místních poplatků za odpady. Sice je i nadále tato činnost  

ze strany města dotována, ale domnívám se, že stále ještě v únosné míře. Nicméně každoroční 

snižování objemu slevy na jednoho obyvatele patrně donutí vedení města v budoucnu i toto změnit 

a poplatky navýšit, případně přistoupit ke změně systému. Přesné a konkrétní údaje k tomuto 

za daný rok taktéž nalézáte vždy v prvním čísle Občasníku následujícího roku. 
 

 Za spolupráce s Karlovarským krajem nakupujeme v současnosti pro město i nadále přes 

burzu elektrickou energii (momentálně od Pražské plynárenské a.s., Praha) a formou opakovaných 

výběrových řízení i služby mobilních telefonních operátorů (v současnosti O2 a.s., Praha). 

V letošním roce jsme i my, jako město, zažili „rychlé“ ukončení spolupráce s dodavatelem plynu 

(Traxell s.r.o., Plzeň), který se dostal do nemalých problémů s dodávkami a hlavně cenovou 

hladinou. Hodně složitě (i díky spolupráci s energetickým makléřem) jsme postupně dokázali  

se všemi odběrnými místy přejít k ČEZ Distribuce, a.s., která o právnické osoby neměla v daný čas 

vůbec zájem. Sice „za minutu dvanáct“, ale relativně úspěšně.   
  

 Domnívám se, že náklady na chod a provoz města jsou ve všech těchto oblastech 

v uspokojivé rovině. 
 
 

 


