Slovo starostky březen 2018

Vážení spoluobčané,
mrazivé počasí posledních týdnů, kdy navíc řadu z nás skolila chřipka,
je jako dělané k tomu, abychom si v klidu a u horkého čaje přečetli třeba
Zprávu o činnosti města a MěÚ Dubá za rok 2017.
Ve zprávě, kterou každoročně připravujeme, a která je zveřejněna na
internetových stránkách www.mestoduba.cz, rekapitulujeme naši činnost
v jednotlivých oblastech. Hned v úvodu se vracíme k navázání
přeshraniční spolupráce s polským městem Mirsk a připomínáme si
jednotlivá setkání, během nichž jsme si vyměňovali zkušenosti vztahující
se k práci jednotlivých odborů i samosprávy jako takové. Jen připomínám,
že v rámci prvního společného projektu s partnerským Mirskem vznikla
velice hezká česko - polská turistická mapa, seznamující návštěvníky
s nejzajímavějšími místy, jak ve správním území Dubé, tak i Mirska.
V již zmíněné zprávě si můžete připomenout také některé akce,
které jsme v uplynulém roce realizovali, dozvíte se více o bytovém
i nebytovém hospodářství, o tom, kolik činil příjem z různých poplatků
i to, kolik na jednotlivých poplatcích občané městu dluží. Zajímavé jsou
také informace z oblasti majetkoprávní nebo chcete-li týkající se převodů
nemovitostí či kulturního života v našem městě. Do zprávy jsou zahrnuty
rovněž informace z oddělení matriky, stavebního úřadu, ochrany životního
prostředí, odpadového hospodářství, účtárny. Dozvíte se, od koho,
v jaké výši a na jaké projekty jsme čerpali dotace a mnohé další.
Protože se na tvorbě této zprávy podílejí všichni pracovníci úřadu,
chtěla bych jim tímto ještě jednou poděkovat za čas, který věnovali
přípravě jednotlivých podkladů. Zároveň chci poděkovat vám, občanům,
protože řada akcí, které jsme realizovali v uplynulých letech, vznikla právě
na základě vašich podnětů a připomínek.
Závěrem si dovoluji vyjádřit takové malé přání, a to sice, aby nás blížící se
jaro na sebe nenechalo příliš dlouho čekat.
A protože Velikonoce letos vychází na začátek dubna, dovolte mi,
abych vám popřála veselé a pohodové svátky již nyní.

