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Výpis některých bodů z usnesení z veřejných jednání Zastupitelstva obce 
 

Únor (11.2.2009) 
4) ZO rozhodlo o podání žádosti o dotaci na výměnu oken v MŠ a obecní knihovně z rozpočtu Karlovarského   
           kraje z Programu obnovy venkova. 
7) ZO rozhodlo o zřízení tříčlenného Kulturního výboru obce a následně zrušilo Kulturní komisy.   
 

Březen (18.3.2009) 
2) ZO bere na vědomí zprávu o provedené kontrole hospodaření MŠ za rok 2008 ze strany Finanč. výboru obce. 
3) ZO zvolilo členy Kulturního výboru obce p.Marii Slabou, sl.Evu Lakomou a p.Marii Lakomou, která bude 

předsedou tohoto výboru. 
6) ZO odsouhlasilo kritéria pro přijetí dítěte do MŠ K.Údolí pro školní rok 2009-2010. 
7) ZO odsouhlasilo prominutí plateb NIV za žáky MŠ K.Údolí ve školním roce 2009-2010. 
8) ZO neschvaluje předložený zápis do kroniky obce Krásné Údolí za rok 2008 a vyhlásí výběrové řízení na 

funkci kronikáře obce. 
10) ZO rozhodlo o dodavateli služeb spojených s likvidací separovaného odpadu v obci na II. až IV. čtvrtletí roku 

2009 – dodavatelem bude fa.RESUR s.r.o. K.Vary  
 

Duben (15.4.2009) 
3) ZO rozhodlo o uzavření Mateřské školy Krásné Údolí v době hlavních letních prázdnin od 1.7. do 31.8.2009. 
4) ZO rozhodlo o tom, že nový kronikář obce předloží návrh zápisu do kroniky obce za rok 2008 do příštího 

jednání zastupitelstva. 
5) ZO  schválilo jako nového kronikáře obce p.Martina Franka.  
6) ZO  vzalo na vědomí návrh závěrečného účtu obce za rok 2008 bez připomínek. 
9) ZO  odsouhlasilo vybudování přechodu pro chodce u prodejny COOP Jednota v obci dle platného stavebního 

povolení a z vlastních finančních prostředků. 
                     Vypsal . M.Frank 
 

             Termíny fotbalových zápasů TJ Slavia Krásné Údolí – jaro 2009 
 

     Valeč – K.Údolí   0 : 0             K.Údolí - Bečov „B“    4 : 1           Počerny – K.Údolí    7 : 1 
 

10.5.  Neděle   14.00 hodin    Krásné Údolí - Stanovice  hřiště Kr.Údolí 
17.5.  Neděle   10.30 hodin    Chýše „C“ - Krásné Údolí   hřiště Chýše 
24.5.  Neděle   14.00 hodin              Kr.Údolí - Hroznětín „B“  hřiště Kr.Údolí 
?? ??   ?? ??   ?? ??  hodin  Otročín - Krásné Údolí  hřiště Kr.Údolí 
  7.6.  Neděle   14.00 hodin    Novosedly - Krásné Údolí  hřiště Novosedly 
14.6.  Neděle   14.00 hodin    Krásné Údolí - Stružná   hřiště Kr.Údolí 
 
Víceúčelové  hřiště   
  

 Dnem 1.5.2009 byl zahájen provoz víceúčelového antukového hřiště u Obecního 
úřadu. Hřiště bylo brigádnicky připraveno na sezónu a část pravidel uvádím níže. Žádáme 
všechny zájemce o jejich respektování a dodržování.  

Nevyhovující plastové lajny byly ze hřiště odstraněny a nadále bude používána 
lajnovačku s vápnem. Ostatní údržba a úklid hřiště zůstávají také v platnosti. 

 

Klíče ke vstupu budou k vyzvednutí následovně : 
Pondělí a Středa 07.30 – 17.00 hodin Obecní úřad 
Úterý až Pátek : 07.30 – 15.00 hodin Obecní úřad     15.00 – 22.00 hodin  Cafe@Shop 
Sobota a Neděle :    12.00 – 22.00 Cafe@Shop  
  

-  Klíče budou vydány pouze osobě starší 15ti let a je nutné je vždy po ukončení hry vracet 
-  Zájemce nebydlící v obci může využívat hřiště pouze v doprovodu místního občana. 

  -  Poslední hráči vrátí klíče nejpozději ve 22,00 hod. 
        -  Veškeré objednávky předem je třeba provést v Cafe@Shopu. 
        -  Hřiště je používáno bez poplatku. 

Tímto způsobem bude provoz a objednávání zajišťováno do odvolání. 
 
                   M.Frank  


