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Výpis některých bodů z usnesení z veřejných jednání Zastupitelstva obce  
 
 

 Květen  (11.5.2011) 

  2) ZO rozhodlo o dodavateli opravy přírodního odpočinkového místa – firma Drbal,  Krásné Údolí, 

dodavateli vitrín – firma  Kastro, Ostrava a dodavateli opravy obecního chodníku – I.etapa (náves-

čp.100,125) – firma Chrenák, Toužim.  

  5) ZO souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na koupi pozemku p.č. 2414/6 (13 m
2
) v k.ú. Krásné Údolí 

od Jednota, SD v Toužimi za cenu stanovenou ceníkem ze dne 16.9.2009, tj. 25,-Kč/ m
2
. 

 

 Červen (15.6.2011) 

      1) ZO odsouhlasilo návrh „Smlouvy o bezúplatném převodu privatizovaného majetku č.63/11“ na Obec 

Krásné Údolí a to následujících komunikací včetně pozemků: k.ú. Krásné Údolí - p.č. 224/1 (829m
2
), 

p.č. 224/2 (92m
2
), p.č. 224/3 (45m

2
), p.č. 224/5 (40m

2
), p.č. 224/8 (5m

2
) a  k.ú. Odolenovice - p.č. 

872/2 (308m
2
)      

       3a) ZO zamítlo žádost o finanční příspěvek na žáky dojíždějící do ZŠ od města Bečov nad Teplou. 

       3b) ZO zamítlo žádost o finanční příspěvek na pořízení školních lavic od ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou. 
 

 Září  (6.9.2011) 

      1)  ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Krásné Údolí č.2/2011, kterou se mění obecně závazná 

vyhláška č.2/2010 o místních poplatcích - s nabytím účinnosti od 1.10.2011.  

      2a) ZO odsouhlasilo podání žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na „Program 

obnovy venkova, dotační titul č. 3 – II. kolo“ v roce 2011 – na akci „Oprava veřejného osvětlení 

v obci Krásné Údolí – I. etapa“.  

      2b) ZO rozhodlo o případném dodavateli akce „Oprava veřejného osvětlení v obci Krásné Údolí – I. 

etapa“ – firma Huttner, Nejdek.  

      3a) ZO schválilo podání žádosti o dotaci z „Programu rozvoje venkova“ u SZIF na akci „Dopravně 

stavební úprava náměstí v Krásném Údolí – I. etapa včetně rekonstrukce přilehlých chodníků“.  

      3b) ZO dále schválilo v rámci uvedené žádosti možnost dobrovolného snížení požadované dotace z 90 % 

způsobilých výdajů projektu až na 87 % z důvodů zvýšení možnosti získání preferenčních bodů 

žádosti. 

      4) ZO přijalo obdrženou dotaci „Příspěvek na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných 

objektů“ z rozpočtu Karlovarského kraje získanou přes Sdružení obcí Slavkovský les. 

 
                                                                          Vypsal : M.Frank 

 

 

    PPoozzvváánnkkaa  
  na veřejné setkání občanů 

                   obce Krásné Údolí konané 

   dne  27.9.2011 od 18.00 hod. 
   v kulturním domě  

          Téma : 

               “Větrný  park  Krásné  Údolí“  

 
                             Děkuji za účast 

                  Martin Frank 
       starosta obce 

 


