
l(avala: Vyhlášl<a nesÍní byt dildátem
Mnohamilionové investiční
akce není nutné v době krize
odkládat nebo pohřbÍvat. ob-
ce a města by je však měly
dobře předem zváŽit, realizo-
vat s rozmyslem a nenechávat
je šplhat do závratných fl-
nančnich výšek. Takového
názoru je starosta obce Bělo-
tin Eduard Kavala.

Je rozumné investovat v době
hospodářské krize do nákladných
inveďičních akcí?

Zrovna teďve středu jsme
projednávali další výstavbu
bytů. Ministerstvo pro místni
rozvoj a StátnÍ fond rozvoje
bydlenÍ totiŽ vyhlásily nové
grantové programy, do kte-
rých bychom si mohli sáh.
nout. Zájem o bydlenÍje u nás
permanentni. Lidé sice nema.
jípeněz nazbyt' ale chtějíbyd-
letve svém' Vpodnájmech ve
městech. ale i u soukromníků
u nás na vsi, totiŽ platí ne-
křesťanské peníze.

Hod!áte investovat i dojiných
plojeKů nď do bydlení?

Dokončujeme nové zdra.
votnÍ středisko a také bychom
rádi pokračovaliv přípravě
kanalizace. Ta je předběŽně

vyčÍslena na sto mi]ionů.
Jaké akce byteďpod|e viís mě-

ly se svou realizací počkat?
obce by se teďrozhodně

neměly pouštět do ničeho, co
generuje dalŠí výdaje. V této
oblasti jsem velmi skeptický.
Také máme v Bělotíně při-
praveno několik volnočaso-
vých projektů, ale poČkáme s
nimi na přihodnějši dobu.
Různé aquaparky nebo ledové
plochy na sebe váŽou dalŠi a
dalŠÍ výdaje na provoz a při-
tom slouŽíjen úzké skupině
lidí.

Jakou po|itiku zastiívá vaše
obec?

Investovat do obecně pro.
spěšných projektů. Například
kdyŽ se nepostaráte lidem o
byďenÍ, mladÍ lidé se začnou
stěhovat jinam, snÍŽí se počet
Žáků, Škola se staneneplno.
hodnotnou, po časejí začne
hrozitzrušení a obecjetÍm
degradována. Je tojako zača-
rovanýkruh.

čím si vysvět|ujete, že se po.
slední dobou mnoŽí projekty' které
se v konečném důsledku prodražu-
jíď o miliony korun?

Někteři zneužív aji toho, Že
je krize, a neúměrně sniŽujÍ

ceny zakázek. Tyjsou pak ve
skutečnosti mnohem draŽší a
firmy spoléhaj i na to, Že je ob.
ce i přesto zaplatÍ. Člověk se
ale nesmí dát.
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Dá se těrÉo nepředpokládaným
potiŽím nějak předejít?

KdyŽ jsme stavěli těch
šestnáct poslednÍch bytů,
osvědčilo senám' Že situakci
vyproj ektovala i zr e alizov ala
jedna a táŽ firma' Když si pak
sama zajistila i statický posu-
dek, narazila na nevhodné
podloŽi. Pak za námi přiŠla s
tÍm, Že se kvůli tomu stavba o
tři miliony prodraŽi, a chtěla
je po nás. VloŽili se do toho i

Rozhovor se starostou Bě|otína Eduardem Kavalou na téma prodražování investičních akcí

právníci a nakonec musela
firma zaplatit pilotáŽ ze svého
rozpočtu, poněvadŽ jinak
bychom od ce|ézakázky
ustoupili.

Čim oalsim;eitc můŽe podle
vás rrzrůst cena investičniho pro-
jektu?

Třeba i změnou legislativy.
KdyŽ jsme stavěli školu' poči-
tal projekt sjednÍm úniko.
vým schodištěm. MezitÍm se
ale změnila přísluŠná vyhláš-
ka, která tvrdila, Že děti po.
třebuji úniková schodiště
dvě. Nebo jinýpříktad' Vby.
tech, které stavime, námbyla
uloŽena povinnost zřídit kaž-
dému z nich poŽárni hlásič,
napojený přimo na centrálu.
Marně j sme argumentovali
tÍm, Že u nás Žádná centrála
neexistuje. Nakonec jsme na-
šli náhradní řešenÍ v podobě
únikových prostor a tím jsme
ušetřili asi milion korun. A
kdyŽ nám ve škole nařizovali
nainstalovat bezdotykové ba.
terie s tím, Že to Žádá Evrop.
skáunie, zjistilijsme' Že jeto
jen obyčejná česká lobby. Je
dobré vycházet vyhláškám a
nařízením vstříc, ale nesmÍ to
býtdiktát. (ka)


