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únor  2021 
 

 

Vážení spoluobčané, 
 

 

 jako každý rok, tak i letos dodržím tradici a v tomto čísle Vás seznámíme s mnoha informacemi 

spojených s naším Krásným Údolím a „Covidovým“ rokem 2020.  
 

Pro loňský rok byl schválen rozpočet města jako vyrovnaný s plánovaným dofinancováním 

z vlastních úspor z předchozích let. I v tomto roce se i přes překážku zvanou Covid-19 uskutečnilo 

plno investičních akcí. Byť se podařilo získat i několik dotací (viz info dále), skončilo celkové 

hospodaření města za tento rok se záporným zůstatkem ve výši 635.559,97 Kč. Výsledek je částečně 

ovlivněn finančně náročnější rozpracovanou akcí „Krásné Údolí, Kulturní dům – rekonstrukce – II. 

etapa“, která byla v loňském roce zahájena, částečně hrazena a vedena zatím bez dotace.  
 

 Hospodaření v městských lesích je také v záporných číslech a to ztráta 63.119,35 Kč. Tato 

suma mohla být ještě vyšší, ale městu se podařilo odprodat část lesa, ke kterému nemělo ani přístup 

přes své pozemky a také se podařilo zajistit příspěvek od státu za řešení „kůrovce“ v roce 2019. I na 

hospodářském výsledku je patrné, že v současnosti je vlastnění lesů těžce ztrátovou záležitostí a není 

vyhlídka na brzkou lepší budoucnost. 
 

Plánované investiční akce pro letošní rok??  

- jak jsem uvedl výše, dokončujeme akci s rekonstrukcí zbylé části kulturního domu, včetně 

nového inventáře, která navazuje na předchozí část. Při I. etapě se na jaře v loňském roce vybourala 

příčka mezi skladem a původní šatnou, nově byly upraveny a vymalovány zdi, srovnán strop, z části 

baru v sále se vybudovalo samostatné WC pro tuto místnost, je zde nová podlaha, osvětlení a obložení 

stěn. Místnost se bude moci využívat společně s chodbou, kuchyní a šatnou pro pořádání různých 

rodinných oslav. Takový prostor městu chyběl. Zastupiteli byl odsouhlasen i ceník na pronájem této 

části kulturního domu (naleznete na našich internetových stránkách). V rámci této akce bylo také 

odstraněno dožilé zábradlí před vstupem do kulturního domu a nahrazeno vymezovací zídkou.  

V rámci II. etapy v současnosti probíhají již jen drobné dokončovací práce na hlavním sále a 

celá vnitřní rekonstrukce bude hotova. V minulém týdnu byly dodány nové židle a stoly. Jakou 

kulturní akci v novém kulturním domě uspořádáme jako první, netušíme. Rozhodne Vláda ČR, resp. 

Covid-19. 
 

- další menší investiční akci pod názvem „Přípojka kanalizace pro objekt zázemí hřiště“ 

plánujeme uskutečnit s dotační podporou od Karlovarského kraje. Díky zdlouhavému vyjednávání o 

vládnoucí koalici a nově zvolenému vedení kraje, byly dotační tituly vyhlášeny až počátkem února a 

my žádost o dotaci na tuto akci určitě podáme. 
 

- skutečně velkou a finančně náročnou akcí by měla být „Hasičská zbrojnice – stavební 

rekonstrukce objektu“, kde jsou předběžně vyčíslené náklady ve výši takřka 5,3 milionu Kč. Tuto akci 

by město bez dotace v žádném případě nezvládlo. Žádost je „v běhu“ - bližší informace jsou obsaženy 

na straně č. 8. Při úspěchu této žádosti budeme moci ještě žádat o příspěvek u Karlovarského kraje. 

Zde by se dotace měla pohybovat kolem 1 milionu Kč. 
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