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únor  2015 
 

Dobrý den. 
 

             V úvodu mi dovolte zrekapitulovat finanční hospodaření vedení našeho města za loňský rok. 

I přes výstavbu tří větších investičních akcí (park+okolí COOP, hřbitovní chodníky a kolumbárium, chodník od 

domu manželů Janečkových – p.Vitnerová) jsme ukončili rok 2014 s kladným hospodářským výsledkem ve 

výši 480.534,03 Kč. Pohledávky jsou evidované pouze za platbu odpadů v celkové výši 1.500,-Kč a jsou 

splátkově hrazeny. 
 

 Nemalou měrou se na závěrečném zůstatku projevila činnost a opatření postupně vedoucí ke 

znatelným úsporám za nákup elektrické energie, plynu a také služeb spojených s řešením odpadů. 

Přehledné tabulky s porovnáním údajů za minulé roky naleznete na dalších stránkách. 
 

 Na druhé straně tohoto listu je podrobněji rozepsána nově uzákoněná problematika řešení 

„nových“ odpadů tj. kovů a biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) v našem městečku. 

Prosím, věnujte tomuto větší pozornost.  
 

 Ihned v lednu bylo město podrobeno ze strany Karlovarského kraje auditovému přezkoumání 

hospodaření města za rok 2014, kdy nebylo zjištěno žádných chyb, nedostatků a pochybení.   
 

 V polovině února jsme zahájili novou tradici a to vítání našich nově narozených občánků. 

V  pondělí 16.2. jsme, v loňském roce dvě narozená dítka, za přítomnosti jejich rodin u nás v Krásném 

Údolí přivítali. Doufám, že novorozenců bude letos více a tím i časem dostatek dětí do naší MŠ, kterou 

se pokoušíme od letošního roku pro rodiče zajistit jako „beznákladovou“. K dříve promíjenému 

poplatku (školné) jsme vyčlenili v rozpočtu i částku na bezplatné stravování dětí.  
 

 Oznamuji Vám, že město na základě členství v Místní akční skupině Kraj živých vod a tím i díky 

spolupráci s Botanickou zahradou v Bečově nad Teplou, zajistilo 5 ks volných celoročních vstupenek 

pro rok 2015 do tohoto areálu. Zájemci, kteří by chtěli, i třeba se svými rodinnými návštěvami, zahradu 

navštívit, si volné vstupenky mohou včas vyzvednout a po prohlédnutí zahrady je vrátí zpět na městský 

úřad pro potřeby dalších. 
 

 Dále upozorňuji, že jsme na naše stránky města umístili odkaz „Geoportál Krásné Údolí“, kde 

lze v lepším rozlišení zobrazit pozemky našich dvou katastrálních území a veškeré veřejně dostupné 

informace k nim. V nejbližší době bude na stránky vložena i kronika za rok 2014 se všemi přílohami. 
 

 Jistě jste zaznamenali odstranění kontejnerů na tříděné oblečení, obuv a hračky. Firma, se kterou 

jsme spolupracovali, ukončila činnost a tak jsme ve fázi, kdy jednáme s novým partnerem. Prvotní 

dohody jsou již uzavřeny a tak se nový kontejner na tento druh odpadu na původním místě brzy objeví. 

V současnosti se mi podařilo zajistit pouze 1 kus. Po vyhodnocení jeho naplňování proběhne další 

jednání k případnému umístění druhého kontejneru. 
 

 Opakovaně jsme na školeních upozorňováni na dodržování zákona o ochraně osobních údajů, 

kdy i informace o výročí narození našich spoluobčanů jsou „tajné“. Přesto nechci pro tento důvod 

návštěvy jubilantů s předáním tradičních drobností rušit (byť jsou z mé strany vždy velmi krátké) a proto se 

prosím nedivte, že Vám popřeji třeba příjemné úterý. Věřím, že situaci pochopíte a v případě, že jubilant 

nemá o návštěvu zájem, prosím, oznamte nám to. Děkuji. 

 Prima jaro všem           Ing. Martin Frank - starosta města  
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