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Výpis některých bodů z usnesení z veřejných jednání Zastupitelstva obce K.Údolí 
 

Květen (20.5.2008) 
3) ZO odsouhlasilo nákup požárního vozu pro sbor dobrovolných hasičů od MěÚ Toužim za částku 
80.000,-Kč.  
4) ZO odsouhlasilo prodej staré sekačky za částku 15.000,-Kč. 

Červen (24.6.2008) 
2) ZO odložilo na neurčito projednání odkoupení části pozemku pod víceúčelovým hřištěm z důvodu 

nesouhlasu majitele pozemku s tím, že uživatelé hřiště lezou a ničí plot k jeho dalším pozemkům. 
4) ZO odsouhlasilo příspěvek na rozšíření vybavení dětského hřiště v Odolenovicích a to o požadovanou 
částku 8.500,-Kč na materiál.   

11) ZO rozhodlo o pokračování statutu Krásného Údolí jako obce a prozatím nebude žádat o znovu 
navrácení titulu města. 

13) ZO odsouhlasilo provedení kontroly obecních lesů.  
Září (23.9.2008) 

 

1) ZO rozhodlo odkoupit pozemek pod a vedle víceúčelového hřiště a zbudovat zvýšenou ochrannou síť. 
6) ZO souhlasí s výstavbou RD na pozemku p.č. 2142/3 v k.ú. K.Údolí a s uložením kanalizace do 

místní komunikace. 
8) ZO bere na vědomí záměr zřízení výkupny železa a barevných kovů v areálu bývalého zemědělské 

družstva v Krásném Údolí. 
Říjen (21.10.2008) 

 

1) ZO schválilo finanční příspěvek na opravu střechy kostela ve výši 50.000,-Kč. 
2) ZO schválilo navržený zápis do kroniky obce za chybějící roky 1998 až 2007. 
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 4.12. – čtvrtek – Kulturní dům – pořadatel : obec 

  - 16.30 hodin - Každoroční setkání důchodců  
   - 18.00 hodin - Vánoční koledy a zpěv   ( vstup zdarma ) 

–  hudební  skupina   ROHÁČI 
 

6.12. – sobota – Kulturní dům – pořadatel : obec + mladí hasiči 
  - 16.00 hodin - Mikulášská diskotéka pro děti 

 

19.12. – pátek – Kulturní dům – pořadatel : Cafe@shop 
  - 20.00 hodin - Diskotéka 

 

21.12. – neděle – park na návsi – pořadatel : obec  
  - 17.00 hodin - Zpívání koled u vánočního stromku 

( svařené víno bude zajištěno ) 
 

25.12. – čtvrtek – Kulturní dům – pořadatel : Cafe@shop 
  - 20.00 hodin – Vánoční Oldies disko 

 

31.12. – středa – Kulturní dům – pořadatel : Cafe@shop 

  - 18.00 hodin – Silvestrovská diskotéka 
  


