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únor  2016 
 

Vážení spoluobčané, 
  
 

 ihned v úvodu mi dovolte Vás seznámit a finančním hospodařením našeho města za rok 2015. 

Díky dvěma větším investičním akcím (Náměstí – část Zastávka a okolí, Staré paneláky – část Parkoviště) jsme 

ukončili loňský rok se záporným hospodářským výsledkem ve výši – 677.199,15 Kč (v roce 2014 to byl 

zůstatek kladný 480.534,03 Kč). Závazky ani pohledávky nejsou evidovány žádné, tzn. veškeré poplatky za 

odpady a psy byly uhrazeny nebo vymoženy. 
 

 Další údaje, přehledné tabulky za nákup elektrické energie, plynu a také služeb spojených 

s řešením odpadů i s porovnáním údajů za minulé roky naleznete na dalších stránkách tohoto 

periodika. Stejně tak přehledy dotací a příspěvků, výpis další prací, investicí a činností ve městě, 

zprávy z mateřské školy a SDH za rok 2015 a také informace Aeroklubu Toužim na rok letošní. 
 

 Zvláště mi dovolte Vás upozornit na druhou stranu tohoto listu, kde je podrobněji rozepsána 

problematika „pochůzkového a podomního prodeje“. Na základě konzultací s Vámi zastupitelé 

rozhodli o vydání Nařízení města č. 1 – Tržní řád, který přesně vymezuje možnosti prodeje výrobků a 

služeb na území Krásného Údolí a Odolenovic. Žádám Vás o pročtení těchto informací a jejich využití 

při případné návštěvě těchto rádoby „prodejců“. Chráníte tím hlavně sami sebe a tímto k tomuto 

dostáváte dostatečnou „zbraň“. 
  

 Počátkem února bylo město podrobeno ze strany Karlovarského kraje auditovému přezkumu 

hospodaření města za celý rok 2015. Opět nebylo v evidencích a účetnictví zjištěno žádných chyb, 

nedostatků a pochybení.   
 

 V polovině února jsme pokračovali v zahájené tradici vítáním našich nově narozených 

občánků. Ve  středu 17.2. jsme za přítomnosti jejich rodin u nás v Krásném Údolí přivítali čtyři z pěti 

v loňském roce narozených dětí.  
 

 Dovolte mi Vás obeznámit, že v rámci získané dotace od Karlovarského kraje (zastřešilo město 

Toužim) byla koncem roku 2015 zpracována projektová dokumentace stavby „Cyklostezka Krásné 

Údolí - Útvina - Toužim“, jenž vede samozřejmě největší měrou před katastr obce Útvina. 

Dokumentace je v prvotní fázi (DUR – dokumentace pro územní řízení). Na setkání starostů všech 

dotčených obcí, jsme se shodli na zájmu a snaze o vybudování této cyklostezky a stanovili další 

společný postup.   
 

 Informuji Vás, že město, i pro letošní rok díky spolupráci s Botanickou zahradou v Bečově nad 

Teplou, obdrželo 5 ks volných celoročních vstupenek do tohoto areálu. Zájemci, kteří by chtěli 

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

městský úřad pro potřeby dalších. 
 

 V letošním, přestupném roce, slavíme výročí od zpět navrácení titulu „město“ pro Krásné 

Údolí. O tomto rozhodla tehdejší předsedkyně Poslanecké sněmovny ČR p. Miroslava Němcová v 

přestupný den 29.2.2012. Ano, skutečně tomu jsou již 4 roky. Joo, ten čas letí.     

                             

          Ing. Martin Frank 
             starosta města 
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