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Výpis některých bodů z usnesení z veřejných jednání Zastupitelstva obce 
 

Leden (22.1.2008) 
2) ZO přijalo návrh rozpočtu pro rok 2008 bez připomínek. 
3) ZO ukládá starostce obce zabezpečit projekty na akce v následujícím období:  
            - na dopracování kanalizace obce                      - na celkovou opravu budovy č.p. 1. 
5) ZO souhlasí se členstvím v ÚSOSL, nesouhlasí však s navýšením příspěvku pro funkci manažera sdružení. 
7) ZO stanovuje poplatky za využití prostor v budově č.p. l (bývalá radnice). 
 

Únor (19.2.2008) 
1) ZO odsouhlasilo závěrečný účet příspěvkové organizace MŠ Krásné Údolí za rok 2007. 
2) ZO odsouhlasilo bez připomínek rozpočet obce na rok 2008.   
4) ZO odsouhlasilo bez připomínek inventury majetku obce za rok 2007.  
5) ZO odsouhlasilo kritéria pro přijímání dětí do MŠ v Krásném Údolí.  
 

Březen (18.3.2008) 
1) ZO odsouhlasilo prominutí plateb NIV za žáky MŠ K.Údolí ve školním roce 2007/08 a 2008/09.  
3) ZO rozhodlo o prominutí místního poplatku za odvoz komun. odpadu navržených občanů za roky 2006-2008. 
5) ZO rozhodlo o zakoupení nové techniky na údržbu zeleně v obcích dle předloženého doporučení. 
6) ZO vzalo na vědomí zprávu o provedené kontrole hospodaření MŠ za II. až IV. čtvrtletí roku 2007 ze strany 

Finančního výboru obce.  
 

Duben (22.4.2008) 
2) ZO neschvaluje předložený zápis do obecní kroniky za rok 2007 a vyzve kronikáře k doplnění kroniky o 

podrobnější aktuální dění v obci za uplynulé období do 10. 5. 2008.   
3) ZO navrhuje zařadit vybudování parkovacích míst u domu č.p. 128 do I. etapy stavebně dopravních úprav obce  
10) ZO schvaluje zadat práce na projektu rekonstrukce budovy č. 1 ve dvou částech s přihlédnutím na historický 

vzhled budovy. 
13) ZO schvaluje, že funkce starosty bude od 1.8.2008 jako uvolněná. 

    
      Termíny fotbalových zápasů TJ Slavia Krásné Údolí – jaro 2008 

 

20.4.  Neděle   14.00 hodin    Krásné Údolí – Otročín hřiště Kr.Údolí         1 : 0 
27.4.  Neděle        volno 
  4.5.  Neděle   14.00 hodin    Krásné Údolí – Údrč B hřiště Kr.Údolí 
11.5.  Neděle   14.00 hodin    Valeč  - Krásné Údolí  hřiště Valeč 
18.5.  Neděle   14.00 hodin    Krásné Údolí – Novosedly hřiště Kr.Údolí 
25.5.  Neděle   17.00 hodin              Otročín - Krásné Údolí  hřiště Kr.Údolí 
  1.6.  Neděle        volno 
  8.6.  Neděle   17.00 hodin    Údrč B - Krásné Údolí hřiště Novosedly 
15.6.  Neděle   14.00 hodin    Krásné Údolí – Valeč  hřiště Kr.Údolí 
22.6.  Neděle   14.00 hodin    Novosedly - Krásné Údolí  hřiště Novosedly 
 

 
 
Víceúčelové  hřiště   
  

 Dnem 1.5.2008 bude zahájen provoz víceúčelového antukového hřiště u Obecního 
úřadu. Pravidla využívání zůstávají beze změn i nadále v platnosti. Žádáme všechny 
zájemce o jejich respektování a dodržování. Veškeré podklady (rozpis objednání, pravidla 
využívání, možnosti vyzvednutí klíčů) spojené s využíváním tohoto hřiště budou 
vyvěšeny na sportovní nástěnce obce.  Náležitosti s provozem hřiště (klíče, rezervování 
termínů, závady, akce, …) bude zajišťovat p.Bedřich Michalec (mobil 607 994 022) popř. 
p.Martin Michalec. Objednávat termín lze nejpozději do 16.00 hodin na následující den a 
to osobně nebo na uvedený telefon.  

 

Tímto způsobem bude provoz a objednávání zajišťováno do odvolání.  


