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prosinec  2021 
 

 

Vážení spoluobčané, 
 

 v tomto vydání Občasníku přinášíme několik nových informací k dění v našem městečku 

v posledních měsících a také letáky, inzerci a pozvánky na plánované akce. 
 

V srpnu náš úřad a vedení města absolvovali audit hospodaření a činnosti města za první 

pololetí letošního roku. Kontrola z Krajského úřadu Karlovarského kraje nezjistila žádných pochybení 

ani závad. 
 

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech oznamuje, že i pro rok 2022 je naplánované 

zdražení ceny vodného a stočného v průměru o 6,9 procenta (na letošek to bylo 4,5%). Cena za 

odebraný a odkanalizovaný metr krychlový vody vzroste z letošních 74,32 na 79,46 Kč s DPH. 

Poplatek za nejmenší a nejčastěji používaný vodoměr naroste z částky 2.087,25 na 2.230,80 Kč s DPH 

za rok. Samozřejmě se zvýší i ostatní paušální poplatky za větší vodoměry. 
 

Zastupitelstvo města v průběhu roku na svých jednáních probíralo mimo jiné i náklady na 

odpadové hospodářství ve městě a výši únosné ztráty (chcete-li „dotace města občanům“). Dle novely 

zákona o odpadech bylo nutno zpracovat a vydat nové vyhlášky, kde se ceny pro občany určují. 

Rozhodnutím zastupitelstva nedošlo k navýšení a tak i v roce 2022 bude vybírán poplatek za odpady 

ve výši 500,-Kč/osoba/rok. Ani u dalších poplatků (např. hřbitov, psi) nedošlo ke změnám cen. 

Žádáme vás, aby z vaší strany byly dodržovány termíny úhrady (odpady a psi do 30.6. daného roku).  
 

Počátkem listopadu byla dokončena akce „Krásné Údolí, Přípojka kanalizace pro objekt zázemí 

hřiště“, kdy došlo k posunutí termínu plánované realizace. Důvodem byla několikaměsíční absence 

plastu (dovoz z Číny) na výrobu spodních částí šachet. Kompletní celkové náklady na akci jsou 

407.421,-Kč, dotaci od Karlovarského kraje jsme získali v částce 263.529,-Kč. Náklady města na tuto 

akci tedy činí sumu 143.892,-Kč.  
 

V polovině listopadu byla zaměstnanci města odstraněna část vymezovacího „zábradlí“ 

chodník/hlavní komunikace, konkrétně od informačních tabulí kolem altánu k místu pro přecházení. 

Důvodem byly stále se opakující poškození od vozidel nákladní dopravy při vyjíždění, které tam 

parkují při nákupu v COOP prodejně. Ovšem rozhodující faktem pro toto rozhodnutí bylo 

zdemolování části zábradlí naší „omladinou“.  
 

 K parkovišti u fotbalového areálu bylo osazeno „cykloodpočívadlo“, které jsme získali přes 

Svazek obcí Slavkovský les v rámci dotačního titulu na zkvalitňování cyklistických stezek našeho 

kraje. 
 

Další akcí dotaženou v posledních týdnech je instalace kamer se záznamem na objekt Mateřské 

školy a Městského úřadu Krásné Údolí.  
 

 V rámci akce „Krásné Údolí, Hasičská zbrojnice – stavební rekonstrukce objektu“ jsou v těchto 

dnech dokončovány finální práce, probíhá předání díla a je naplánovaná kolaudace. Termín dokončení 

byl urychlen o cca 2 měsíce. O finančních relacích k této rekonstrukci Vás budu informovat po 

vyřízení a vyúčtování dotací, tzn. v příštím vydání Občasníku.   
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