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Výpis některých bodů z usnesení z veřejných jednání zastupitelstva města  
 

 Prosinec  (11.12.2013) 

1) ZM schválilo  a) směrnici č. 4/2013 Organizační řád Městského úřadu Krásné Údolí, 

   b) směrnici č. 5/2013 Pracovní řád Měst.úřadu Krásné Údolí včetně přílohy č.1, 

  c) směrnici č. 6/2013 Kontrolní řád výborů zastupitelstva města Krásné Údolí,        

vše s účinností od 11.12.2013. 

2) ZM schválilo bez výhrad rozpočet města na rok 2014, který je sestaven v paragrafech jako 

vyrovnaný.    
      

 Leden   (29.1.2014) 

3) a) ZM rozhodlo o podání žádosti na úřad práce o 3 pracovníky na sezónní práci – veřejně prospěšné  

            práce ve městě v roce 2014. 

b) ZM pověřilo starostu města výběrem z adeptů na veřejně prospěšné práce pro rok 2014.    
4)   ZM schvaluje navržený zápis do kroniky města za rok 2013 bez připomínek. 

5)   ZM schvaluje navržený „Rozvojový strategický dokument města Krásné Údolí“ včetně projektových 

záměrů a rozpočtového výhledu na období let 2014-2020. 

7)    ZM schválilo provedené inventury majetku města a příspěvkové organizace  Mateřská škola Krásné 

Údolí za rok 2013 i s odpisy majetku uvedených v inventarizačních protokolech. 

8)   ZM rozhodlo o podání Žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na „Program 

        obnovy venkova“ pro rok 2014 a to na akci „Dopravně stavební úprava náměstí – II. etapa –  

        část Park + okolí prodejny COOP“. 
                                                                              Vypsal : M.Frank 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2013 - město - Práce, investice, činnosti, náklady (výpis) 
 

        

* prořez stromů a dřevin na návsi v Odolenovicích, u Starých  * kompletní úklid márnice na hřbitově 

  paneláků a u rybníka směrem k Brti * položení nové vrstvy antuky na víceúčelovém hřišti a 

* pravidelná údržba společných městských pozemků  pravidelná údržba a opravy ochranného oplocení 

* demontáž a zatravnění dožilého chodníku od únikového * práce k novému návrhu územní plán města 

  východu u kulturního domu * odprodej mokřinového pozemku v Odolenovicích 

* pokácení nezdravých a poškozených stromů v parku  * odkoupení zbývajících pozemků od soukromých osob  

* nové přírodní zastřešené odpočívadlo v Odolenovicích  na kterých leží fotbalové hřiště 

* kompletní protipovodňová prohlídka a odstranění překážek  * natření laviček, branek a střídaček na fotbalovém hřišti 

  na potocích v katastru Krásného Údolí a Odolenovic * vyčištění odvodňovací strouhy u Starých paneláků 

* výsadba nových stromů a dřevin a terénní úpravy v parku * údržba nové výsadby stromků v aleji v Odolenovicích,  

* výměna krytiny na přístřešku u vstupu do kulturního domu 
 

na náměstí, u Starých paneláků a u hřbitova 

* nákup součástí pro rozšíření herních prvků na dětském * likvidace dožilé dopadové plochy k herním prvkům 

   hřišti v Odolenovicích  v zahradě mateřské školy včetně zatravnění prostoru 

* výmalba vstupní chodby a chodby u WC v kulturním domě * spolupráce včetně pomocných pracích na opravách 

* vybudování nového parkoviště - Staré paneláky  vnějších omítek kostela sv. Vavřince 

* výměna starých betonových stožárů za nové pozinkované * aktivní spolupořádání kulturních a sportovních akcí  

   bezpaticové - Staré paneláky * oprava silným větrem poškozené střechy na MÚ a MŠ 

* výměna starých železných stožárů za nové včetně nových  * natření všech kovových prvků a oken u budovy kabin 

  svítidel - chodník Láska-Kadlec + náměstí u parku * zbourání nevyužívaného a nebezpečného komína u čp.1 

* terénní úpravy u vstupu do fotbalového areálu * oprava a částečná výměna okapů na KD, čp. 77 a čp. 1 

* vyčištění, zkulturnění břehů a pozemků podél potoka u ČOV * vyklizení a vyčištění prostor kolem prodejny COOP 

* nátěr okapů a kovových prvků střech - garáž, přístavba MÚ * úprava pozemku a nerovností terénu za hasičárnou 

* výpomoc po větrné vichřici v botanické zahradě v Bečově * pravidelné sekání celého fotbalového areálu  

* natření spodních částí všech uličních vysokých stožárů * zahájení prací na opravě vnitřních omítek a výmalby  

  veřejného osvětlení na hlavní silnici   kabin, včetně nátěru dveří a zárubní 

  


