Informační zpravodaj Městského úřadu Skuteč LEDEN 2010 cena na stánku 5,- Kč, zdarma distribuováno do domácností
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! Zpěváci všech věkových kategorií společně zakončili tradiční Vánoční
koncert PS Rubeš a ZUŠ V. Nováka. Nový repertoár s dětmi i dospělými
nastudoval sbormistr Zdeněk Kudrnka. Vedle pěveckých sborů se skutečskému publiku také poprvé představil Smyčcový orchestr ZUŠ pod vedením
Aleše Křivského.
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Je potřeba investovat v době,
kdy můžeme využít dotace, které brzy skončí
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Vážení čtenáři, stalo se již tradicí,
a osobně to cítím jako povinnost,
seznámit vás s tím, co se podařilo
i nepodařilo v uplynulém roce a co
plánujeme pro rok letošní.
Tyto roky se navzájem prolínají,
a to zejména probíhajícími investičními akcemi, které jsme naplánovali jako celek s ohledem na doﬁnancování. Banky nás totiž musely
nejdříve prověřit, zda se do celého
„balíku“ investic můžeme pustit. Je
také pravdou, že některé investice,
které s městem úzce souvisí, byly ﬁnancovány z jiných zdrojů. Jedná se
především o vybudování nových 65
lůžek v penzionu pro seniory, kde
navíc vzniklo dalších 30 pracovních míst. Celkově SeniorCentrum
zaměstnává 75 lidí. Z částky 13,5
mil. Kč poskytlo 9 mil. Kč ministerstvo sociálních věcí, 2,5 mil. Kč
přispěl Pardubický kraj a 2 mil. Kč
SeniorCentrum ušetřilo ze svého.
Totéž platí i o úpravně vody, která
stála celkově 13,5 mil. Kč; z toho
7,45 mil. Kč poskytlo ministerstvo
zemědělství a 1,4 mil. Kč zaplatil
Pardubický kraj. Zbytek doﬁnancují Městské vodovody a kanalizace,
s.r.o. Stejná situace je i v případě

nové kanalizace a vodovodů v Láz- v prostorách bývalých uhelných
ních a na Bílém Kopečku, kde cel- skladů v hodnotě 5 mil. Kč, kde byková částka dosahuje 12 mil. Kč.
chom měli získat 4,5 mil. Kč. Dále
V polovině roku 2010 dokončí- jsme podali žádost o dotaci na komme druhou největší investiční akci postárnu u čistírny odpadních vod
v novodobé historii Skutče, a tou je v celkové hodnotě 10 mil. Kč, domultifunkční sportovní hala za cca tace by měla činit 8 mil. Kč. V mi75 mil. Kč, kde
získáme 43 %
dotací z EU. Se
zahájením provozu počítáme
od září 2010.
Jistě mi dáte za
pravdu, že zdařilou rekonstrukcí
za 18 mil. Kč
prošlo i muzeum, kde vznikly
nové expozice
obuvi a kamene,
informační centrum a veřejné
WC. Podíl EU
činil 14,5 mil.
Kč.
V současné
době jsou podány žádosti o dotace na výstavbu
! SeniorCentrum zaměstnává v současné době 75 lidí.
sběrného dvoru

chodníků. Demolice domů naproti knihovně proběhnou v letošním
roce.
Intenzivně jsme pracovali také
na vydání dějin Skutče, které dosud
nebyly zpracovány. Své místo si
v České republice vydobyl festival

nulém roce jsme také podali žádost
na zkapacitnění výtlačného řadu
od úpravny vody u Sv. Anny až po
vodojemy na Humperkách. Jedná
se o 3,5 km potrubí z tvárné litiny
a hodnota díla je vyprojektována na
30 mil. Kč. Dotace by měla dosáhnout 80 %.
Z tohoto výčtu investičních akcí
vyplývá, že jsme se na městě rozhodně nenudili. Podle mého názoru
jsme však zařizovali i jiné důležité
záležitosti, jako je rozšíření Mateřské školky Poršova o jednu třídu na
Komenského náměstí, vykoupení
dvou nemovitostí vedle kulturního
klubu a Smetanově ulici za účelem
vybudování parkovišť a rozšíření

Tomáškova a Novákova hudební
Skuteč, který je letos rozšířen jak
časově, tak i rozsahem. Rozhodně se
máme všichni na co těšit. Svého zřizovatele změnilo gymnázium, které
se tímto krokem podařilo zachránit.
V opačném případě by ve Skutči
bylo zrušeno. Novým zřizovatelem
je Suverénní řád maltézských rytířů.
Podařilo se také vyjednat převedení
Speciální základní školy pod Pardubický kraj. Tím město bude výrazně
šetřit, aniž by byl omezen provoz
školy. Bohužel se nepodařilo přesvědčit OS Za zelenou Skuteč, které
i nadále brání výstavbě obchodního
marketu vedle benzínové čerpací
stanice. pokračování na straně 2

! Největší investice ve Skutči – multifunkční sportovní hala – začně sloužit veřejnosti v září 2010.

Městské vodovody a kanalizace Skuteč byly v r. 2000 založeny za účelem ochrany obyvatel ze Skutče i okolí před neúměrným zdražování a také
proto, abychom měli veřejnou kontrolu nad tvorbou ceny vody. Druhým
důvodem k vystoupení byly nedostatečné investice do infrastruktury a
chybějící součinnost s městem. Tehdy jsme slibovali, že cenové nůžky
mezi okresním VAKem, který je ve vlastnictví zahraničního kapitálu a
MěVAK Skuteč se budou rozvírat ve prospěch Skutče. Dnes již máme
cenu vody minimálně o 11,50 Kč nižší. VAK Chrudim totiž zpoplatnil
každý vodoměr minimálně 880 korunami a každý z vás si můžete spočítat, jaké zdražení by se dotklo vaší rodiny, kdybychom zůstali pod Vak
Chrudim. To pochopitelně závisí na vaší spotřebě. My jsme touto cestou
prozatím nešli. Je nesporným faktem, že každá průměrná rodina ve Skutči
šetří téměř dva tisíce korun oproti okresnímu VAKu.

Milionové investice míří do technického zhodnocení sítí
Všichni víte, že jsme museli zrekonstruovat čistírnu odpadních vod (za
47 mil. Kč), za desítky milionů udělat nové vodovody, zrekonstruovat
úpravnu vody u Sv. Anny včetně nových vrtů (15 mil. Kč), zhotovit kanalizaci Lázně-Bílý Kopeček (12 mil. Kč) a další investice v řádu milionů
korun. Tím se podstatným způsobem snížily ztráty v potrubí.

Investice se vyplácí realizovat s pomocí dotací
MěVAK je malou společností, kterou stoprocentně vlastní Město Skuteč
a valnou hromadu vykonává Rada města. Na začátku jsme si však řekli,
že dotovat cenu vody z městského rozpočtu je nesmyslné a nesystémové.
Máme-li proto jako malá společnost mít pod kontrolou cenu vody a nadměrně ji v budoucnu nezvyšovat, čeká nás ještě několik velikých investic.
Jednou z největších je zkapacitnění (výměna) hlavního výtlačného řadu
v hodnotě cca 30 mil. Kč. Jistě uznáte, že tuto investici je nutno udělat v době, kdy můžeme získat 80 % dotací. V současné době podáváme
projekt a opět žádáme o dotaci. Taktéž nás čeká výstavba kompostárny,
která vyřeší problém s likvidací kalů z čistírny odpadních vod, což bude
v budoucnu velice drahá záležitost. Jedná se o investici za 10 mil. Kč.
Dále nás čekají, rovněž za desítky milionů, rekonstrukce kanalizací v ul.
V. Nováka, a to z náměstí až po obchvat kvůli špatnému stavu nejen kanalizace, ale i silnice.
Totéž nás čeká v ul. ČSA. V době, kdy splácíme úvěr za čistírnu, úpravnu vody a platíme kanalizaci Lázně-Bílý Kopeček, je pro vodovody neúnosné začínat další investice bez zvyšování ceny vody.

Nezdražovat by bylo líbivé, ale pro budoucnost nebezpečné
Jsem přesvědčen, že nezvyšovat cenu by bylo krajně populistickým
krokem, na který bychom všichni v budoucnu doplatili. Je pochopitelné,
že množství investic si musíme zaplatit v ceně vodného a stočného. Je
jenom dobře, když nám přidají až 80%. Evropské dotace v krátké době
skončí a stát deklaruje, že již vodovody dotovat nebude. Není se čemu
divit, protože státní pokladna, jak všichni víte, zeje prázdnotou. V zastupitelstvu jsme oznámili, že pokud se máme pustit do popsaných velikých
investic, nemůžeme populisticky nezvyšovat cenu vody, a to i v budoucnu.
Je skutečností, že každá získaná koruna se vrací zpátky do oprav a investic
městských vodovodů. Nechceme budoucím generacím předat zastaralé a
nevyhovující sítě a objekty ve stavu, v jakém jsme je převzali. Jsem skálopevně přesvědčen, že dnešní investice a zvyšování ceny vody nám všem
v budoucnu ušetří hodně peněz.
za Radu města Pavel Novotný

