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Vážení spoluobčané,
první letošní informací je oznámení výsledku hospodaření našeho města za předchozí rok 2017.
I přes větší počet akcí (přehled je na straně č. 7) jsme ukončili loňský rok s kladným hospodářským
výsledkem ve výši 640.113,13 Kč. Tak jako v letech minulých nejsou za rok 2017 evidovány žádné
závazky ani pohledávky (tzn. veškeré poplatky za odpady a psy byly uhrazeny nebo vymoženy).
I v tomto prvním letošním Občasníku jsou pro vás připraveny údaje spojené s naším městem
v roce 2017. Jsou to přehledy za nákup elektrické energie, plynu, za služby spojené s řešením odpadů
včetně s porovnáním údajů za minulé roky, výpis vykonaných prací, investicí a činností. Nechybí
přehledy dotací a příspěvků - zprávy z mateřské školy a SDH. V tomto vydání je i pozvánka na setkání
„Rodáků“ a přátel Krásného Údolí a také zajímavá statistika o počtu exekucí v našem městě.
I pro rok 2018 jsme obdrželi pro město 5 ks volných celoročních vstupenek do Botanické
zahrady v Bečově nad Teplou, která letos slaví 100 let existence. Tak jak tomu bylo i v letech
předchozích si mohou zájemci, kteří by chtěli zahradu navštívit, volné vstupenky zapůjčit. Po návštěvě
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.
I přes slabší účast masek úspěšně proběhl tradiční Masopust s následným Masopustním rejem.
Z rozhodnutí samotných účastníků byly získané finance použity na nákup potřebných věcí pro Krajský
dětský domov pro děti do tří let v Karlových Varech (dříve známý také pod názvem „Kojenecký ústav“).
Nakoupené šampony, drogistické zboží a sladkosti, vše úměrné věku obdarovaných, budou tento týden
předány vedení domova.
V lednu proběhlo setkání vedení města s občany Odolenovic. Hlavním důvodem byla
konzultace záměru úpravy návsi na nové bezpečné dětské hřiště s víceúčelovými prvky pro všechny
věkové kategorie. Na základě diskuze, konzultací a spolupráce s aktivními občany je v současnosti
vytvářena studie, která bude podkladem k zajištění projektové dokumentace a snahy o získání dotace.
Na lednovém jednání zastupitelstva města byl schválen návrh zápisu do kroniky města za rok
2017. Vy jej včetně všech příloh naleznete na našich internetových stránkách v sekci „Kronika“.
Dětská maškarní diskotéka se uskuteční v sobotu 10.3.2018 od 16.00 hodin v kulturním domě.
Všechny děti jsou zvány.
V únoru proběhla na našem městském úřadě kontrola místních poplatků, kde jsme byli vyzváni
k doplnění evidencí. Konkrétně se jednalo o evidenci psů, kdy elektronicky vedený přehled byl
nedostatečný a tak musíme od všech „pejskařů“ zajistit písemné prohlášení s potřebnými údaji. Děkuji
všem za pochopení situace a nápravu.
Dne 19. února jsme na městském úřadě přivítali nové občánky našeho města. V loňském roce
se jich narodilo 7. Šest spoluobčanů nás navždy opustilo, 11 občanů se přistěhovalo a 13 odstěhovalo.
Přeji Vám hezké jaro.

Ing. Martin Frank
starosta města
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