Obecní lesy
V letních měsících byla na základě rozhodnutí zastupitelstva obce provedena nezávislou
firmou podrobná kontrola našich obecních lesů a hospodaření v nich. Prověrka byla provedena
v dokladové části a také fyzickou prohlídkou lesů. Nebylo zjištěno žádných podstatných závad
a nedostatků.
Veškeré hospodaření v těchto lesích je prováděno nájemcem ( firma p.Drobílka ) dle
zaktualizovaného a tím úplně nového Lesního hospodářského plánu obce ( LHP ) platného pro
roky 2008 až 2017. Správa a údržba lesů je prováděna na základě smlouvy s ročním nájmem
40.000,-Kč a tento je pravidelným příjmem do rozpočtu naší obce.
Pro doplnění informací přikládám některé číselné údaje. Celková plocha obecních lesů
je 74,12 ha, kdy okolo 73 ha je les a něco málo přes 1 ha je bezlesí a jiné plochy. Jedná se o les
celkově mladý, neboť více než 58% ploch je zalesněno stromy stáří do 30 let. Jsou zde i stromy
věku 100 až 120 let a to na 1,17ha. Současná znalecká hodnota porostní půdy je 3.819.226,-Kč
a lesního porostu 8.963.828,-Kč. Celkově má tedy obec Krásné Údolí v současnosti ve svých
lesích „uloženou“ hodnotu ve výši necelých 13.milionů Kč.
Do zprávy o stavu obecních lesů lze nahlédnout, stejně jako do dalších písemností na
obecním úřadě.
M.Frank

Krásné Údolí - Obec nebo město ??
Přílohou minulého vydání naše občasníku byl požadavek na občany o spolupráci
v anketě, zda má Krásné Údolí zůstat nadále obcí nebo se stát městem. Na vyjádřené svého
názoru byl termín do konce května a do zvláštních schránek se vrátilo 37 anketních lístků.
Výsledky byly následující :
pro město
20 hlasů
pro obec
17 hlasů.
Zastupitelé na svém červnovém zasedání o tomto jednali a v prvním kole skončilo
hlasování patem 4 : 4 ( jeden zastupitel se zasedání nezúčastnil). Po další diskusi proběhlo
opakované hlasování, které skončilo 5 : 3 pro zachování statutu obce. Tím byla celá záležitost
pro toto období uzavřena a o statut města se prozatím žádat nebude.
M.Frank

Volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje v naší obci
Ve dnech 17. a 18.října 2008 proběhly v naší obci výše uvedené volby. Jejich výsledky
jsou následující :
Počet voličů v obci
:
349 občanů
( platných hlasů 108 )
K volbám se dostavilo :
108 voličů
Účast :
30,94 %
Hlasy jednotlivých stran :
- KSČM :
- Doktoři :
- ČSSD :
- ODS :
- Koalice pro Kar.kraj :

42 hlasů
22 hlasů
18 hlasů
12 hlasů
7 hlasů

- Dělnická strana :
2 hlasy
- Alternativa pro kraj :
2 hlasy
- Strana zelených :
1 hlas
- Sdružení pro republiku ... : 1 hlas
- Volte Pravý Blok :
1 hlas
Zpracovala : K.Janoušková
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