OBČASNÍK

č. 3/18

města Krásné Údolí
Krásné Údolí č.p. 77, 364 01 Toužim
Tel. MÚ : 730 182 849, E-mail : starosta@krasneudoli.cz

www.krasneudoli.cz
květen 2018

Vážení spoluobčané,
i letos si Vás dovoluji pozvat na letní tradiční kulturní akce v našem městě. Ve čtvrtek 31.5. od
18.00 hodin proběhne kácení máje. Plakáty s podrobnostmi na Dětský den ve městě a Krásnoúdolské
slavnosti naleznete na druhé straně tohoto listu. Na všechny akce jste všichni zváni. Letošní již 8.
ročník jízdy historických vozidel – Memoriál Pavla Vitnera (Závody veteránů) byl ze strany pořadatelů
zrušen. V původním (19.5.) i v náhradním termínu (26.5.) pořádají nově obdobné akce v Úterý a v Plzni.
A „naši“ tradiční „veteráni“ se z tohoto důvodu z účasti u nás ve velkém počtu omluvili. Pořadatelé se
ještě pokusí najít náhradní termín na podzim. Věříme, že tato povedená tradice nezanikne.
Od p. Jiránka z letiště v Přílezích jsem obdržel plán letošních akrobatických akcí. Ve dnech
24.-27.5. proběhne Karlovarský pohár, kdy dle jeho informací má soutěž jen tři letové dny. Dle počasí
se musí stihnout odlétat všechny lety a proto budou asi překračovány dohodnuté časy klidu. Dále zde
bude absolvovat své další letecké kempy akrobat Kopfstein a to v turnusech 9.-13.7. a 13.-17.8.2018.
I na naše město, městský úřad a mateřskou školu dolehne za pár dní platné Obecné nařízení o
ochraně osobních údajů (GDPR). Domnívám se, že jsme připraveni. Vedením města byl výběrovým
řízením smluvně zajištěn nutný „pověřenec“ pro kontrolu, vytvořena vnitřní směrnice k této
problematice a prodělali jsme školení. Probíhá analýza procesů styku s osobními údaji a máme přijatá
opatření pro zajištění ochrany osobních údajů z naší strany všech občanů K.Údolí a Odolenovic.
Jednou z povinností je vám oznámit kontakt na pověřence. Zde je: Mgr. Jaromír Rokusek, tel.
602481782, mail jrokusek@seznam.cz. V souvislosti s tímto ještě není zcela zřejmý dopad GDPR na
zveřejňování fotografií na webových stránkách a také v kronice města ze sportovních a kulturních akcí.
I v letošním roce jsme z úřadu práce získali dvě dotovaná místa pro sezónní práce ve městě.
V posledních letech ustálená dvojice pracovníků nenastoupila (jedna osoba získala trvalé zaměstnání a
druhá naší nabídku odmítla). Proto jsme zaměstnali a práce vykonávají slečna Adriana Hlaváčová a
pan Tomáš Kolena, oba z Dobré Vody.
Koncem dubna byl úředníky Krajského úřadu Karlovarského kraje schválen odbornou firmou
nově vytvořený lesní hospodářský plán pro lesní hospodářský celek Krásné Údolí, včetně závazných
parametrů. Platnost plánu je na období od 1.1.2018 do 31.12.2027. Náklady na jeho vytvoření jsou
40.369,-Kč. Již jsme podali žádost o dotaci na zajištění tohoto dokumentu a to na částku 22.242,-Kč
(300,-Kč/ha lesa). Pro zájemce je plán včetně příloh a mapových souborů k nahlédnutí na našem úřadě.
Počátkem května byla dokončena oprava střechy márnice a tím dokončena poslední etapa
revitalizace celého hřbitova. Celkové náklady na opravy krovů a výměnu střechy činí 89.310,-Kč.
Na začátku června zahájí vítěz výběrového řízení fa. Dunka – stavební a výkopové práce s.r.o.,
Sokolov, práce na vybudování chodníčku a zatrubnění odvodnění v lokalitě Staré paneláky.
Na další, dříve také avizovanou, akci „Chodník u hlavní silnice – oprava“ jsme zajistili dotaci
od Karlovarského kraje z Programu obnovy venkova ve výši 202.000,-Kč. Výběrové řízení na
dodavatele proběhne počátkem června.
Hezké léto všem

Ing. Martin Frank
starosta města
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