Výpis některých bodů z usnesení z veřejných jednání zastupitelstva města
Prosinec (12.12.2012)
3) ZM schválilo bez výhrad rozpočet města na rok 2013, který je sestaven v paragrafech jako schodkový, kdy
dofinancování bude provedeno z vlastních prostředků města
4) ZM schválilo ceny služeb spojené s vývozem odpadů ve městě na rok 2013 bez připomínek.
Leden (16.1.2013)
1) ZM schválilo provedené inventury majetku města za rok 2012 i s odpisy majetku uvedených
v inventarizačních protokolech
6) ZM schválilo založení běžného účtu města Krásné Údolí u ČNB a to dle zákona č. 501/2012 Sb.,kterým se
mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
1)

2)

3)
5)

7)

Únor (13.2.2013)
ZM rozhodlo o podání Žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na „Program
obnovy venkova“ pro rok 2013 a to na akci „Staré paneláky - posílení dopravy v klidu - III.etapa +
oprava veřejného osvětlení – II.etapa“.
ZM odsouhlasilo podanou Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na „Podporu
aktivit v cestovním ruchu“ pro rok 2013 a to pro vydání brožury k výročí založení a navrácení titulu
„Město“ a zároveň ZM souhlasí s případnou dotací.
ZM schválilo znění informačních tabulí v Krásném Údolí a Odolenovicích.
a) ZM rozhodlo o podání žádosti na úřad práce o 2 pracovníky na sezónní práci – veřejně prospěšné práce
ve městě v roce 2013.
b) ZM pověřilo starostu města výběrem z adeptů na veřejně prospěšné práce pro rok 2013.
a) ZM schválilo nabídku na projekční a administrativní práce akce „Dopravně- stavební úprava náměstí,
II.etapa“.
b) ZM stanovilo další postup k seznámení občanů s projektem „Dopravně-stavební úprava náměstí,
II.etapa“ a jeho připomínkování z jejich strany
Vypsal : M.Frank
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ZPRÁVA O ČINNOSTI MLADÝCH HASIČŮ ZA ROK 2012
SEZNAM MH:

Kristýna a Erika Bartlovi, Ondřej Hazmuka, Jakub Čadek, Jakub Sivák, Josef Botek, Nela
Veselá,Veronika Krejčová, Petr Slabý, Kristýna Černá, Alex Sivák, Daniela Vašková,
Markéta Klemerová, Kateřina Slabá, Barbora Korunková, Nikola Veselá,Vojtěch Ježek,
Tomáš Kaňka, Jakub Andreas, Dominik Kubálek, Aneta Krejčová

ÚČAST NA SOUTĚŽÍCH:
- 4.2.2012 O pohár starosty města Jáchymov-soutěž jednotlivců:
1.místo - Kateřina Slabá, 2.místo - Barbora Korunková, 6.místo - Vojtěch Ježek
-24.3.2012 Halová soutěž Toužim:
Mladší-I: 5.místo,
Mladší-II: 12.místo,
Starší: 14.místo
- 14.4.2012 Odznaky odborností: Strojník junior - V.Ježek
Strojník - V.Ježek, D.a P.Kubálkovi
Preventista junior - K.a P.Slabých, M.Klemerová
Preventista - M.Klemerová,V.Ježek
- 6.5.2012 Soutěž o Útvinské srdce: účast 
- 18.-20.5.2012 Okresní kolo hry Plamen Bečov n.Teplou:
Družstvo 3.místo, jednotlivci: 1.místo Kateřina Slabá, 2.místo Petr Slabý, 3.místo Vojta Ježek
- 22.6.2012 Noční závody Březová: 1.místo
- 2.9.2012 O pohár starosty Sokolova: 1.místo, jednotlivci: 1.místo Kateřina Slabá, 3.místo Vojta Ježek
- 8.9.2012 Memoriál M.Bači v Teplé: 1.místo
- 30.9.2012 O pohár starosty města Březová: 8.místo
SPOLUÚČAST NA AKCÍCH:
21.4.2012 - Den pro náš region - brigáda v Odolenovicích - sázení stromků
30.4.2012 - stavění máje, lampionový průvod
31.5.2012 - kácení máje
30.6.2012 - vítání prázdnin na hřišti
Dále spolupracujeme na dětských akcích: maškarní, MDD, drakiáda, mikulášská, vánoční diskotéka a další.
Marie Slabá – vedoucí MH
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