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září  2020 
 

 

Vážení, 
 

 po delší odmlce přinášíme informace o činnosti našeho městského úřadu a aktivitách a akcích 

ve městě. 
 

 Počátkem  září byla dokončena naše letošní největší stavební akce a to „Komplexní úpravy 

okolí kostela sv. Vavřince“. Finanční přehled: fakturace = 874.250,-Kč, zajištěná dotace od 

Karlovarského kraje z Programu obnovy venkova = 277.337,-Kč, náklady města = 596.913,-Kč. 
 

I další žádosti o dotace dopadly úspěšně a tak jsme obdrželi, opět od Karlovarského kraje, 

částku 92.000,-Kč na akci „Krásné Údolí, Podpora venkovské prodejny“ a sumu 39.036,-Kč na 

vybavení novými ochrannými prostředky (2x zásahový oděv + 2x zásahová přilba) pro naše hasiče. 
 

V průběhu jara a léta proběhlo v součinnosti s Českou školní inspekcí a Karlovarským krajem 

výběrové řízení na ředitelku naší mateřské školy. Důvodem byl plánovaný odchod do důchodu  

ředitelky p. Věry Čermákové. I touto cestou bych jí chtěl moc poděkovat za její opravdu dlouholetou 

kvalitní pedagogickou práci. Vždyť pod jejími rukami prošla drtivá většina našich mladších 

spoluobčanů nebo našich dětí. Ještě jednou paní Čermáková „DĚKUJEME“. 

Ve výběrovém řízení uspěla a od 1. září se stala ředitelkou dosavadní učitelka Bc. Katarína 

Petrželková Dis. K témuž dni nastoupila na pozici učitelky sl. Markéta Klemerová. Paní Čermáková 

ještě bude na základě školského dotačního programu až do jara příštího roku vypomáhat na částečný 

úvazek.  
 

V průběhu léta jsme pokračovali v získávání pozemků, na kterých leží Velký Odolenovický 

rybník. Díky směnám a nákupu je rybník již zcela v majetku města. Chybí dořešit dva pozemky pod 

hrází, které jsou také v soukromém vlastnictví. 
 

 S ohledem na současný vývoj epidemie Covidu-19 a mimořádných opatřeních Ministerstva 

zdravotnictví ČR byly organizátory zrušeny plánované kulturní akce „Hasičská zábava“ (17.10.) a 

„Selská zábava“ (14.11.). 
 

Před prázdninami došlo také k „překlopení“ a úpravě vzhledu našich webových stránek města 

www.krasneudoli.cz. Hlavním důvodem bylo splnění zákonné povinnosti, aby kvalita stránek byla 

vyhovující pro čtení v mobilních telefonech.  
 

Jako každý rok, tak i letos jsme byli podrobeni auditu hospodaření a vedení města za rok 

loňský. Kontrolory z Krajského úřadu nebylo zjištěno žádných pochybení ani závad. 
 

Nejasná finanční situace s příjmy města z Rozpočtového určení daní vedla ke zrušení 

vyhlášeného výběrového řízení na akci „Přípojka kanalizace pro objekt zázemí hřiště“. Poslední 

odhady hovoří o cca 20% propadu příjmů z daní pro obce a města. Nicméně plánované a nutné 

drobnější pracovní akce a opravy jsme uskutečnili. 

Na jaře došlo k dalšímu dovybavení dětských hřišť a to konkrétně o nainstalování 

(v Odolenovicích osvědčeného) „Hnízda“ a to ke Starým panelákům. V červenci naše zaměstnankyně 

zde vyměnily celý dřevěný plot. 
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