Informa!ní zpravodaj M"stského ú#adu Skute! $ÍJEN 2010 cena na stánku 5,- K!, zdarma distribuováno do domácností

Citát na říjen
Když nečekáte nic dobrého, nečekejte.
Gabriel Laub

! Jednou z oblíbených akcí, která se v KKS již „zabydlela“, je Den
s dechovkou. Aktuální pozvánku na 24. #íjna najdete na str. 3.

! !íjen je m"sícem komunálních voleb. Ve dnech 15. – 16. #íjna m$žete svým hlasem rozhodnout o složení zastupitelstva a vedení radnice na následující
%ty#i roky, a tím ovlivnit daší vývoj Skut%e a p#idružených obcí.

Čtyřleté, mnohdy hektické, období je za námi
Vážení spoluob!ané, !ty"i roky
utekly jako voda a nastává !as, ve
kterém si budete op#t volit své zástupce, aby spravovali naše m#sto. Je mojí povinností vám složit
ú!ty z !innosti radnice.
Nechám na každém z vás, aby
si ud#lal obrázek sám, nicmén#
osobn# považuji toto období za
úsp#šné. Je možné, že na n#kterou
v#c zapomenu, protože se toho
odehrálo opravdu hodn#. Nejde
jenom o investi!ní akce, ale o celkový život a atmosféru ve m#st#.

Nejv#tší investi!ní akce
Dokon%ili jsme poslední etapu
revitalizace sídlišt# za 7,15 mil.
K%. Z toho dotace %inila 5 mil. K%.
Na sídlišti došlo ke zvýšení po%tu
parkovacích míst, p#ibylo zelen" i
míst k vyžití d"tí apod.
Zda#ila se i vnit"ní rekonstrukce kulturního klubu, který jste
jist" již navštívili a sami m$žete posoudit provedenou zm"nu. Rekonstrukce vyšla na 18 mil. K%. Nový
objekt se stal impulsem k intenzivn"jšímu kulturnímu životu. Ú%inkují zde divadla z celé republiky,
hostují významnésoubory a hudební skupiny, ale p#edevším vzniklo
d$stojné prost#edí pro po#ádání
nejv"tší kulturn" spole%enské akce
– festivalu Tomáškova a Novákova
hudební Skute%.
Vykoupili jsme n#kolik nemovitostí, jako je Habalova vila,
ubytovna (kv$li výstavb" sportovní
haly), pozemky pro rekonstrukci
muzea, pozemky a budovy v ul.
Smetanova (parkovišt" a park)a
Rubešova (parkovišt")– celkem za
8 mil. K%. M $žeme #íci, že máme

vy#ešeno parkování ve m"st".
Následovala generální rekonstrukce muzea za 18 mil. K% (z
toho dotace %inila 14,2 mil. K%).
Zde vznikla tolik pot#ebná stálá
expozice kamene a obuvi, oÞciální informa%ní centrum a ve Skut%i
chyb"jící ve#ejnéW C.
P#estav"li jsme bývalý penzion
pro d$chodce na klasický domov
pro seniory. Investice %inila 13,5
mil. K%, z toho dotace 11,5 mil. K%.
Zde p#ibylo nových 65 l$žek pro
seniory a dalších 30 zam"stnaneckých míst. Celkov" máme ve Skut%i
kapacitu 145 l$žek a Domov pro
seniory má 85 zam"stnanc$.
M "stskévodovody a kanalizace,
s.r.o., které jsou nedílnou sou%ástí m"sta, provedly rekonstrukci
úpravny vody za 13,5 mil. K%.
Z toho dotace %inila 9mil. K%.
Došlo takék odkanalizování a
vým#n# vodovodního "adu v Lázních a na Bílém Kope%ku (12 mil.
K% a z toho 10mil. K% dotací).Tyto
dv" investice do budoucna zabrání
výraznému zdražování vodného.
Celkov" se M "stské vodovody a
kanalizace, s.r.o. staly pot#ebnou a
výhodnou sou%ástí m"sta.
Obdrželi jsme dotace na sb#rný
dv$r – 4mil. K%. Celková investice
%iní 5 mil. K%, realizace prob"hne
ješt" v letošním roce. Kone%n" dojde ke zm"n" k lepšímu v likvidaci
všech druh$ odpad$, v%etn" nebezpe%ných.
Získali jsme dotace i na kompostárnu celkov" ve výši 7 mil.
K% (vlastní podíl %iní 1,5 mil. K%).

Krom" likvidace kal$ z %istírny pom$že kompostárna i s problémem
každého z nás, a tím je odpad biologický (tráva, v"tve atd.)

V tomto vý%tu nenajdete podrobné%ástky na údržbu bytového fondu, ve#ejného osv"tlení, sportoviš',
%istotu m"sta, sekání trávy apod.

Rozší"ili jsme M Š Poršova o
jednu t#ídu – 1,5 mil. K%. Aktuáln"
jsme cht"li pomoci všem rodi%$m,
kte#í cht"li jít do zam"stnání a pot#ebovali umístit dít" v p#edškolním
za#ízení. Nyní má Skute% ve školkách dostate%nou kapacitu.

Celkov# však z t#chto údaj$ vyplývá, že jsme investovali za toto
volební období hodn# p"es 190
mil. K! a získali neuv#"itelných
více než 90milion$ korun dotací.

Byly zhotoveny nové silnice
(ul. Havlí%kova, Klínek, Zbožnov,
&SA, Strmá, Spojovací atd.)– celkem za 3mil. K%
Dále jsme zajistili #adu „menších“investic:
- rekonstrukce a odkanalizování
tribuny ve sportovním areálu – 1
mil. K%
- rybník Zbožnov – 0,5 mil. K%
- drobné investice, nákupy
a opravy provád#né pracovní !etou M #Ú – 3mil. K%
- získané dotace na vzd#lávání zam#stnanc$ a "ízení m#sta
– 2mil. K%

! V letošním roce navštívilo m"stskémuzeum už více než p"t tisíc lidí.
Podrobnosti o první turistické sezón" s novými expozicemi se do%tete
v %lánku na str. 3.

Jak sami vidíte, je za celým týmem vid"t kus práce a všem svým
spolupracovník$m d"kuji. Jsem
p#esv"d%en, že jsme spole%n" posunuli Skute% zase o kousek dál. Ve
volbách vám p#eji š'astnou ruku.
Pavel Novotný,
starosta
! Krom" výstavby sportovní haly se %áste%nérekonstrukce a odkanalizování do%kala takédominanta fotbalového h#išt" – stará tribuna. Celý
sportovní areál je ve vlastnictví m"sta.

K vydání jsou poprvé v historii
našeho m"sta p#ipraveny d#jiny
Skut!e – 1 mil. K%.
Jedná se o výpravnou, v"deckopopulární knihu o rozsahu 450 stran.
P#edpokládaná cena bude 400,-K%.
Nejv"tší investicí v tomto volebním období je multifunk!ní
sportovní hala v celkové výši 75
mil. K%, z toho dotace %inily 30mil.
K%. Od této tolik pot#ebnéinvestice,
která umožní školám provozovat
hodiny t"lesnévýchovy na nejvyšší úrovni, o%ekáváme, že rozhýbe
sportovní život ve m"st".

! Vlajka Evropské unie nesmí chyb"t ani na stožárech p#ed
novou sportovní halou. Vždy'
na její výstavb" se EU podílela t#icetimilionovou dotací. Za
uplynulé %ty#i roky se poda#ilo
pro Skute% z EU získat celkov"
více než 90milion$ korun. Fotoreportáž ze slavnostního otev#ení haly najdete na str. 8.

! Jednou z nejv"tších investic M "VAK s.r.o. Skute% se stala rekonstrukce úpravny vody u Sv. Anny za 13, 5 mil. K%. Akce byla dokon%ena
v období, kdy si M "VAK p#ipomínají 10. výro%í svéexistence. Koncem
zá#í prob"hly v novéúpravn" i Dny otev#ených dve#í, p#i nichž si provoz
mohla prohlédnout ve#ejnost.

