Vážení spoluobčané,

čtyři roky uplynuly jako voda a dnes se
nacházíme v samotném závěru volebního
období let 2014 – 2018, proto mi dovolte,
abych zhodnotil naši práci pro město
a jeho občany.

Současně je mi velkou ctí, že z tohoto místa
mohu poděkovat členům Rady města (RM), pracující pod vedením
starosty města Milana Konfršta, ve složení Mgr. Radovan
Rieger, Jiřina Bláhová, Irena Nádvorníková a Anna Podpěrová
za jejich aktivní přístup k plnění našich slibů a přijatých závazků
a také ke zcela nově koncipovanému Programu rozvoje města
Hoštky na roky 2016 – 2020. Poděkování patří také všem
zaměstnancům Městského úřadu, kteří plní své úkoly svědomitě
a mnohdy nad rámec svých pracovních povinností. V neposlední
řadě musím poděkovat za odvedenou práci také jednotlivým
členům 15-ti členného Zastupitelstvu města Hoštky (dále jen
ZM).

Program rozvoje města Hoštky na roky 2016 – 2020 (dále jen
PROH) byl zpracován RM za účasti zastupitelů a občanů města
a byl schválen ZM v polovině roku 2016. PROH je rozdělen
do 7 cílových oblastí a jednotlivé akce mají celkovou hodnotu
téměř 100 milionů Kč. Jako příklad uvádím velmi důležité
a současně velmi nákladné akce, jako plánovanou výstavbu
bytového domu pro seniory v hodnotě cca 25 mil. Kč, jehož
výstavba je nově přesunuta do lokality Lindova dvora. Hoštka
je velmi žádaným místem pro život, proto máme zpracovánu
územní studii a připravujeme v 1. etapě projekt zasíťování 46
parcel v lokalitě „Nad Ježkovým mlýnem“. Cena zasíťování
lokality bude dle odhadu dalších 10 mil. Kč. Dále připravujeme
rekonstrukci fotbalové hrací plochy, vybudování krytého
posezení a nového oplocení hřiště v hodnotě více než 3,5 mil.
Kč. Plánujeme také výstavbu nové multifunkční haly v hodnotě
cca 6,5 mil. Kč i celkovou rekonstrukci budovy Radnice za cca
10 mil. Kč. Mimo PROH jsme znovu oživili a podporujeme
projekt vytápění Malešova z bioplynové stanice. Zahájili
jsme přípravné práce na čerpání splaškových vod z Malešova
a Velešic na ČOV v Hoštce s rozpočtem 31,8 a 26,2 mil. Kč
na základě územní studie z roku 2009. Dále máme zpracovaný
projekt Polyfunkčního komunitního centra pro děti, mládež,
knihovnu, zájmové spolky a seniory včetně denního stacionáře za
cca 14 mil. Kč. Takto nákladné projekty však nelze realizovat
bez prostředků zejména ze státních či evropských dotací.
Rada města také zpracovala historicky první Program rozvoje
sportu města Hoštky na roky 2017 až 2021 (dále jen PROS),
který byl rovněž schválen ZM a jehož garantem je současný
místostarosta města Mgr. Rieger. Klade si za cíl harmonický
rozvoj tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů,
upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů rekreačně
nebo v soutěžích všech úrovní. PROS se skládá z celé řady
projektů zaměřených na pohybovou aktivitu dětí a mládeže,
dospělých a seniorů. Věříme, že tímto programem naplňujeme

motto „Sportem proti drogám“ především u dětí a mládeže.

PROS cíleně navazuje a doplňuje činnost základní školy a spolků
zabývajících se sportem. Z tohoto programu jsou podporovány
také aktivity dětí a mládeže jako plavání, lyžařský výcvik,
gymnastika, kondiční cvičení, soustředění mladých
fotbalistů, běh Hoštkou a v neposlední řadě jsme také
odměnili trenéry a další aktivní občany našeho města, kteří
pracují s dětmi a mládeží. Roční dotace PROS činí 100 tis. Kč
z rozpočtu města.

Konkrétní plnění Programu rozvoje města Hoštky na roky
2016 – 2020, v tomto případě s plněním do poloviny srpna roku
2018, je pro lepší přehlednost zpracováno jako kombinace
textů a fotografi í dále. Investiční výdaje města včetně akcí
uvedených v naší galerii dosáhly částky 28,3 mil. Kč i přes
složitost současné doby, kterou je nedostatek projektantů, firem
a řemeslníků. V této částce samozřejmě nejsou obsaženy náklady
spojené s běžným provozem města jako například provozní
záležitosti, úklid, sekání trávy a údržbu majetku města v místních
částech. Na dotacích z různých zdrojů jsme získali více než
8,5 mil. Kč.

Vedle našich aktivit uvedených v galerii existuje ještě jiná, dá se
říci, neviditelná práce a to zejména nutnost reagovat na povinnosti
vyplývající ze stále se měnících zákonů a vyhlášek. Jistě víte, že
na začátku roku 2014 začal platit Nový občanský zákoník a na
něj navazující další zákony, které jsme museli neprodleně uvést
do běžné praxe. Ve spolupráci s naším právníkem jsme vydali
celkem 21 nových dokumentů, směrnic a jejich příloh. Vydali
jsme také šest Obecně závazných vyhlášek (OZV), které schvaluje
Zastupitelstvo města. Jednou OZV jsme například snížili daně
z nemovitostí pro naše místní části Malešov a Velešice.
Nyní toto volební období pomalu končí, proto si dovolím, pro
mne, a věřím, že i pro Vás, naše občany, příjemné ohlédnutí za
naší prací. Na několika stranách najdete fotografie a výčet
akcí, které jsme slíbili, naplánovali a zrealizovali v průběhu
volebního období let 2014 – 2018. Členění je zachováno podle
jednotlivých oblastí PROH.
Přeji Vám příjemné čtení a prohlížení.

1. Rozšíření a zefektivnění komunikace MěÚ s občany

• modernizovali jsme vybavení MěÚ, včetně mapového
programu Cleerio a aplikace Mobilního rozhlasu.
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• rekonstrukce a rozšíření Mateřské školy na 70 míst, náklady
1 518 tis. Kč, příjem z dotace 231 tis. Kč

• zahájili jsme pořizování a zveřejňování audiovizuálního
záznamu z jednání Zastupitelstva města dostupného na
internetu,

• vyrobili jsme nové internetové stránky města, pravidelné
informujeme spoluobčany o dění v našich obcích, o kulturních
a společenských akcích,

• zasíláme SMS zprávy občanům o důležitých událostech včetně
hlášení místního rozhlasu pomocí webových stránek a aplikace
Mobilní rozhlas,

• nové dětské hřiště v Mateřské škole, náklady 438 tis. Kč

• nová školní družina v prostorách bytu bývalého školníka
a získání dalších prostor pro učebny na výuku odborných
předmětů, náklady 952 tis. Kč,

• zasíláme zápisy RM zastupitelům (což se nikdy před tímto
volebním obdobím nepraktikovalo) a informujeme zastupitele
města před jednáním ZM zasíláním všech materiálů, o kterých
zastupitelé rozhodují (opět nový transparentní postup).
2. Školství a služby ve městě – Základní a mateřská škola

• rekonstrukce školní posilovny, uhrazena z dotace MONDI a.s.
ve výši 221 tis. Kč,

• vybudování nových šaten s uzamykatelnými skříňkami pro
žáky i nová šatna pro učitele, náklady 496 tis. Kč,
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• rekonstrukce domu lékařských služeb – výměna kanalizace,
oprava střechy, zateplení pláště budovy, rekonstrukce ordinace
praktické lékařky a lékárny, náklady 3 512 tis. Kč,

• každoroční sázení lip žáky 1. a 9. třídy ZŠ,
• zajištění sociálního automobilu pro sociální a terénní
pečovatelskou službu, který byl pořízen z poplatků za umístění
reklamy podnikatelských subjektů z Hoštky a jejího okolí včetně
města Hoštky s příspěvkem 60 tis. Kč, a dále

• docílili jsme zapsání naší pečovatelské služby do základního
registru Ústeckého kraje s možností čerpání dotací na její činnost,
• zpracovali jsme projekt a 2x podali žádost o dotaci na
výstavbu bytového domu pro seniory, ve kterém bude 17 bytů
a kde budeme rovněž poskytovat pečovatelskou službu,

• zpracovali jsme projekt a podali žádost o dotaci na výstavbu
polyfunkčního komunitního centra pro spolky, knihovnu, děti,
mládež a seniory.

• nové parkoviště u školy – 9 parkovacích míst,

3. Zhodnocování majetku města a rozvoj bydlení

• zahájili jsme investice do ochrany, oprav a restaurování
kulturních památek města,

• nový chodník od školy do lesoparku, a dále jsme realizovali

• odborné školení s ukázkami vaření pro kuchařky a personál
školní jídelny, čipový jídelní systém a přípravu dvou jídel,
• novou jazykovou laboratoř, učebny chemie a fyziky
a budujeme dílny pracovního vyučování, náklady 5 mil. Kč,
dotace 90%.
Služby ve městě

• Zajištění sociální pracovnice zabezpečující sociální šetření
u osob žádajících o terénní pečovatelskou službu, u sociálně
slabších rodin, poskytující základní sociální poradenství
a pomoc občanům se získáním příspěvku na péči,
• zahájení poskytování terénní
v domácnostech našich klientů,

pečovatelské

• nová dlažba, okapy a svody okolo kostela Nanebevzetí Panny
Marie, náklady 288 tis. Kč,

služby

• připravujeme rekonstrukci kapličky na Malešově.
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• výstavba parkovišť v ulici Bodlákova, vydláždění ulice Špitálská
a oprava dlažby u kostela sv. Otmara

• péče o památky města – restaurování zapsané památky
sloupu Nejsvětější Trojice, náklady 814 tis. Kč, příjem z dotace
666 tis. Kč,

• restaurování Sv. Jana Nepomuckého na kašně,

• na Malešově úprava prostranství z návsi s výhledem na České
středohoří včetně nového turistického posezení,

• oprava zídek v Bezručově ulici,
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• úprava vstupu na hřbitov včetně brány, nádoby na odpad, lavičky
a parkoviště,

• nový altánek na návsi,

• stání pro tříděný odpad nové nástupní ostrůvky a oprava čekárny
autobusu,

• nový chodník v úzkém místě z návsi směrem k vodárně,

•

• zakoupili jsme nemovitost čp. 6 – získali jsme jeden byt, místo
pro setkávání občanů a také zázemí pro hasiče a výjezdovou jednotku
SDH Hoštka – Malešov. Vnitřní prostory postupně rekonstruují
členové SDH, za což jim patří velké poděkování.

• ve Velešicích nové zábradlí mostu přes Obrtku,

• opravy místních komunikací,

nové parkoviště se šesti místy před čp. 101,
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• odvodnění kolem kaple sv. Antonína Paduánského a dokončení
výmalby v kapli, úpravy veřejných prostranství,

• nový náhrobek obětem válek na hřbitově v Hoštce,
• nové autobusové zastávky na náměstí

• autobusová zastávka a stání tříděného odpadu a ul. Velešická,
• obnovený křížek Panny Marie a renovace pomníku Františka
Josefa I. v parčíku v ulici Petra Bezruče,

• izolace proti zemní vlhkosti z ul. Malešovská, odvod dešťových
vod a oprava krovu Radnice, náklady 1 316 tis. Kč,
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• úpravy vstupu na hřbitov v Hoštce – brána, dláždění, lavičky,
kontejner na odpad,

• zhotovení odpočinkové zóny včetně posezení, mola a lodiček
u rybníka Podpěráku, a dále

• instalovali jsme nové městské vývěsky ve všech místních částech,

• investovali jsme do zlepšení komfortu bydlení v městských
bytech,

• rekonstrukce bytu, koupelen, výměna oken a dveří čp. 19, náklady
814 tis. Kč,

• upravili jsme příjezd ke hřbitovu v Hoštce,
• nové veřejné osvětlení v ulici Malá strana,

• výměna střešních oken, instalace odvlhčovacího zařízení, izolace
proti zemní vlhkosti a odvod dešťových vod čp. 169, náklady
282 tis. Kč,
• zateplení budovy sportovního areálu, náklady 2 249 tis. Kč,
příjem z dotace 1 159 tis. Kč,

• výměna střešních oken, zateplení průjezdu, bezbariérovost
2. poschodí v čp. 201 (DPS), náklady 419 tis. Kč, a dále

• nové parkoviště před pekárnou

• realizovali jsme novou fasádu Radnice do náměstí, krásně
vymalovaný sál a upravené jeviště s novou oponou, náklady
293 tis Kč,

• podporujeme zlepšení vzhledu našich obcí zvýšením dotace
na opravu fasád z pěti na 10 tis. Kč,
• propagujeme město umístěním uvítacích tabulí a drobnými
bezpečnostními prvky a materiály s nápisem „Město Hoštka“.
4. Sportovní, kulturní a spolkový život ve městě

• zvýšili jsme finanční dotace pro spolky, které pracují s dětmi
a mládeží. Například přímou finanční dotaci pro TJ Sokol
Hoštka jsme zvýšili z 50 tis. Kč v r. 2014 na 150 tis. Kč v r. 2018.
Věříme, že tato finanční podpora města pomohla řešit problémy
TJ Sokol a družstvu dospělých udržet se ve III. třídě a také k
dalšímu rozvoji mládežnických družstev,
• nové parkoviště pro invalidy před MěÚ,

• zvýšili jsme finanční dotace pro spolky jako Hoštecké děti, Český
svaz žen, Mateřské centrum Mája, kynologický a myslivecký spolek.
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• nové atrakce na dětských hřištích a ve sportovním areálu,

• nový povrch víceúčelového hřiště, revitalizace sportovního
areálu.

• pořádáme pravidelné taneční zábavy, adventní koncerty,
diskotéky, taneční kurzy pro dospělé, Pexesiádu, bowlingový
turnaj a mnoho dalších aktivit pro děti a dospělé,

• rozšíření nabídky nových sportovišť pro všechny generace
o pétangue, street workout,
Kynologové mají nové cvičiště a upravené přístupové cesty.

•

pravidelná odpoledne pro seniory s hudbou a tancem,

Oslavy města
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• připravili jsme bohatý program oslav, obrazové materiály,
propagační materiály a vydali brožuru k výročím 750 let Hoštky
a 900 let Kochovic,
Program rozvoje sportu města Hoštky

• Z tohoto programu jsou podporovány aktivity dětí a mládeže
jako, plavání, lyžařský výcvik, gymnastika, kondiční cvičení
v zrekonstruované posilovně ZŠ, soustředění mladých fotbalistů,

• opravili jsme vedlejší komunikace a cesty ve městě i mimo město
asfaltovým recyklátem,

• běh Hoštkou,

• v neposlední řadě byli odměněni trenéři a další aktivní občané,
kteří pracují s dětmi a mládeží.
5. Podpora turistického ruchu

• umístění dvou turistických map na náměstí a u hlavní silnice
k vlakovému nádraží a dále
• upravili jsme cestu podle Labe a jednáme s Destinační agenturou
o označení cykloturistických tras přes naše obce.
6. Bezpečnost v obcích

• obnovili jsme cca 350 metrů úvozové cesty nad Velešicemi nad
železniční tratí ve směru na Štětí, která navazuje na naučnou stezku
Loupežníka Štětky a propojili jsme tak oba katastry pro cyklisty
i pěší turisty,

• Výstavba nového mostku přes Obrtku,

9

• nové parkoviště ulice Bodláková čp. 77, 78,

• Kolonka a Hrotovická ulice,

Položili jsme nové asfaltové povrchy komunikací v ulicích
Kolonka, Bauštel, Malá strana, Hrotovická, Pod nádražím,
cesty od mostku ke škole, parkoviště Bodláková před čp. 77 a
78 a chodníky mezi bytovými domy, celkem více než 11 tisíc m 2
asfaltových povrchů, náklady 3 739 tis. Kč, opravili jsme místní
komunikace na náměstí a v okolí. Celkové náklady na opravy
všech komunikací jsou vyšší než 5 milionů Kč,

• instalovali jsme bezpečnostní prvky – 10 ks silničních zrcadel,
retardérů a radaru.

• nový chodník podél silnice II/261 u odbočky na ranč a vydláždění
u stavebnin,

• osazení zábradlí na mostcích,
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• vydláždění chodníku z ul. Lužická do ul. Pod křížkem včetně
instalace zábradlí,

• radikální prořezy stromů ohrožujících bezpečnost spoluobčanů
ve všech místních částech,

• kácení vysokých a podmáčených stromů v mokřadu Obrtky,
a dále
• instalace nového veřejného osvětlení v ulici Malá strana,

• osazení kamerového systému v Hoštce s deseti kamerami pod
správou policie ČR,
• instalace veřejného osvětlení ve sportovním areálu,

• položení elektrických kabelů do země, nové chodníky
a veřejného osvětlení v ulicích Malešovská a Klicperova, náklady
1 100 tis. Kč, příjem z dotace 350 tis. Kč.
7. Životní prostředí

• podporujeme třídění odpadu již v základní a mateřské škole
a také v domácnostech.

• postavili jsme nový sběrný dvůr v Litoměřické ulici včetně
stání pro tříděný odpad, chodníku, kamerového systému
a osvětlení, náklady 4 650 tis. Kč, příjem z dotace 1 029 tis. Kč,

• Podpora a propagace třídění odpadů se promítla ve výsledcích
a za rok 2017, kdy jsme vytřídili o 261% odpadu více oproti roku
2014 dle statistiky společnosti EKO-KOM a získali jsme druhé
místo s odměnou 20 tis. Kč v krajské soutěži Skleněná popelnice
měst do 3500 obyvatel,
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• získali jsme dotaci na kontejner na textil, mobilní štěpkovač
a kompostéry zdarma do každé domácnosti, náklady 1 093 tis. Kč,
příjem z dotace 930 tis. Kč,
• zpracovali jsme novou koncepci odpadového hospodářství,

• zrušili jsme platby za odevzdávání objemného odpadu ve
sběrném dvoře. Další složky odpadu, elektro spotřebiče, kovy,
pneumatiky, biologicky rozložitelný odpad a další se také dají ve
sběrném dvoře odevzdat zadarmo, a dále jsme realizovali
• odkanalizování areálu sportu čerpáním na čističku,

• svážíme objemný odpad pravidelně dvakrát ročně z Malešova
a Velešic,

• vyčistili jsme studnu na malešovské návsi a zabránili tak
dalšímu znečišťování podzemních vod,

• revitalizujeme nevzhledná zákoutí našich obcí, na Malešově
jsme zlikvidovali letité hromady s odpady v ulici k vodárně a ke
Střížovicím, a dále

• vyměnili jsme veřejné osvětlení za úsporné s LED technologií
ve všech místních částech, náklady 2 200 tis. Kč.
Věřím, že se Vám naše galerie prohlížela stejně příjemně jako
mně. Mám velkou radost, že se ve funkci starosty můžu podílet
na dalším významném rozvoji našeho města a místních částí.

Pevně věřím, že jsme Vás tímto přehledem našich splněných slibů
přesvědčili, že naše koalice pracující pro město a jeho občany
je i nadále schopna úspěšně dokončit Program rozvoje města
Hoštky na roky 2016 – 2020 a také Program rozvoje sportu města
Hoštky na roky 2017 až 2021, zpracovat, připravit a realizovat
další, pro naše místní části důležité projekty.
Vážení spoluobčané,
• vybudovali jsme nová stání kontejnerů na tříděný odpad
v Litoměřické ulici, mezi bytovými domy v ul. Bodláková,
v Kolonce, Velešické ulici, u nového sběrného dvora a instalovali
další odpadkové koše ve městě i mimo město,
• vydali jsme novou Obecně závaznou vyhlášku o odpadech,

• obnova původní dešťové kanalizace včetně nových vpustí
v Hoštce a Malešově,
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nadcházející komunální a v našem případě i senátní volby,
se budou konat ve dnech 5. a 6. října 2018. Jak jste měli
možnost vidět, výsledky komunálních voleb, na rozdíl od
těch celorepublikových, velmi silně ovlivňují náš každodenní
společný život. Vaše účast ve volbách nastaví směřování našeho
města na další čtyři roky. Prosím, přijďte do volební místnosti
a řekněte svou volbou, jak se má naše město a jeho místní části
rozvíjet v následujícím volebním období.
Milan Konfršt
Starosta města

