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únor  2017 
 

Vážení spoluobčané, 
 
 

 dovolte mi Vás seznámit s hospodařením našeho města za předchozí rok 2016. Díky větším 

investicím plánovaným (nové asfaltové povrchy na části městských komunikací, rekonstrukce části chodníku 

z náměstí směrem na Bečov, částečná úhrada prací spojených s odbahněním rybníka) a také neplánovaným (např. 

nutná výměna dožilých kotlů v kulturním domě) jsme ukončili loňský rok se záporným hospodářským 

výsledkem ve výši – 137.491,60 Kč. Ani za tento rok nejsou evidovány žádné závazky ani pohledávky 
(tzn. veškeré poplatky za odpady a psy byly uhrazeny nebo vymoženy). 
 

 Jako každé první číslo v novém roce, tak i v tomto se na dalších listech můžete seznámit 

s dalšími údaji spojené s naším městem v roce 2016 - tabulky za nákup elektrické energie, plynu, také 

služeb spojených s řešením odpadů i s porovnáním údajů za minulé roky, výpis vykonaných dalších 

prací, investicí a činností ve městě. Stejně tak nechybí přehledy dotací a příspěvků, zprávy z mateřské 

školy, farnosti a SDH za rok 2016 a také informace Aeroklubu Toužim na rok letošní. 
 

 Na konci února tomu bude již rok od vydání „Nařízení města č. 1/16 – Tržní řád“ řešící 

problematiku „pochůzkového a podomního prodeje“. Myslím, že se toto opatření osvědčilo a nájezdy a 

návštěvy těchto rádoby „prodejců“ v našem městečku značně ustaly. Občas se ale i toto stane a tak 

nezapomeňte tuto „zbraň“ proti případným prodejcům využívat.  
  

 Koncem ledna proběhl konečný audit hospodaření města za rok 2016 ze strany Karlovarského 

kraje. I tentokráte jsme uspěli.   
 

 Tímto si Vás dovoluji pozvat v sobotu 25. února na tradiční Masopust (od 13.00 hod.) a následný 

Masopustní rej (od 17.00 hod.) v kulturním domě, kde bude hrát hudební skupina Slamáci. Dětská 

maškarní diskotéka se uskuteční ve stejných prostorách o týden dříve a to 18. února od 16.00 hodin. 

Kulturní akce tohoto měsíce doplní ještě Vítání nových občánků narozených v loňském roce a to na 

městském úřadě dne 20. února.  
  

 Obdobně jako v předchozích letech, jsme i pro rok 2017 obdrželi, díky dobré spolupráci, pro 

město 5 ks volných celoročních vstupenek do Botanické zahrady v Bečově nad Teplou. Zájemci, kteří 

by chtěli zahradu navštívit, si volné vstupenky mohou včas vyzvednout. Po prohlédnutí zahrady je 

vrátí zpět na městský úřad pro využití dalšími občany. Bližší a základní informace o aktivitách, akcích 

a činnosti zahrady jsou také součástí tohoto výtisku. 
 

 V roce 2016 se u nás narodilo 6 dětí, 6 blízkých nás navždy opustilo, 12 občanů se přistěhovalo 

a 16 odstěhovalo. K prvnímu lednu měly Krásné Údolí a Odolenovice celkem 411 obyvatel. 

Schvalování zápisu do kroniky za loňský rok bude jedním z bodů dalšího jednání zastupitelstva města 

a vy jej naleznete na našich internetových stránkách v polovině března. 
 

 Na závěr děkuji všem rozumným za shovívavost a pochopení stavu spojeného s úklidem sněhu 

v našem městě.                           

          Ing. Martin Frank 
             starosta města 
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