Rozpočet města na rok 2016 je vytvořen jako schodkový, neboť nám není známo, jak uspějeme
s žádostmi o dotace. Akci s novými asfaltovými povrchy chceme podpořit příspěvkem od Ministerstva
pro místní rozvoj ČR (termín podání žádosti je do 15.1.2016). Dotační titul k využití pro akci
„Revitalizaci rybníka na p.č. 1182 v k.ú. Krásné Údolí“ (odbahnění a úprava břehů rybníka u hlavní
silnice na okraji města směrem na Bečov nad Teplou) v současnosti ještě není vyhlášen. Další část
rekonstrukce chodníku, tentokráte úsek od domu p. Hudecové k domu manž. Malhovzových chceme
opravit za pomoci dotace od Karlovarského kraje a to z Programu obnovy venkova 2016. Již letošní
podzim jsme podali žádost k podpoře obnovy a záchrany drobných památek ke Karlovarskému kraji. Jde
o renovaci dvou křížů – na hřbitově a před kostelem. Žadatelů bude u všech uvedených dotačních titulů
jistě opět více než alokovaných financí, a tak jsou úspěchy se získáním dotací značně nejisté.
Na podzim proběhlo u nás opět několik kontrol a auditů. V září se jednalo o kontrolu hospodaření
města a úřadu za období leden až srpen 2015. Krajští úředníci neshledali žádné nedostatky ani chyby.
Od 8. do 22.10.2015 byl uskutečněn kompletní audit plnění Lesního hospodářského plánu a
celkového hospodaření v lesích v majetku města ze strany jeho lesního hospodáře (p. Drobílek). Tato
kontrola byla provedena Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem. Veškerá
hodnotící kritéria byla seznána jako „výborný stav“.
Další kontrolou (provedla firma EKO-KOM a.s., Praha) byl prověřen systém nakládání s odpady v
našem městě (evidence, stavy, zařízení, administrativa, smlouvy, objemy). I při tomto nebylo zjištěno
žádných pochybení a závad.
Dne 31.10.2015 skončila smlouva o čerpání dotačních mzdových prostředků od Úřadu práce
Karlovy Vary na sezónní práce. Z tohoto důvodu byl plánovaně ukončen pracovní poměr se sl. Janou
Málkovou z Bezděkova a p. Pavlem Peštou. Za odvedenou práci pro město jim i tímto děkuji.
V pátek 4.12.2015 se naše město připojilo k projektu „Český Ježíšek“ a zároveň k pokusu o rekord
ve vypouštění balónků v celé ČR. Akce proběhla úspěšně a 152 krásnoúdolských balónků se svými
přáníčky naše děti (a i dospělí) Ježíškovi poslaly. Výsledky ještě nejsou známy.
Děkuji všem, kteří se nejen tento den, ale i na všech dalších kulturních a sportovních akcích
ve městě v tomto roce podíleli.
Na závěr mi dovolte všem popřát příjemné svátky, úspěšný rok 2016 a s některými z Vás na
viděnou dne 20.12.2015 od 17,00 hodin na akci „Zpívání u Betléma“.
Ing. Martin Frank
starosta města
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