Výpis některých bodů z usnesení z veřejných jednání zastupitelstva města
Listopad (19.11.2014)
1) ZM rozhodlo o provedení těchto investičních akcích ve městě v roce 2015:
a) Náměstí – závěrečná fáze „Zastávka a okolí“,
b) „Staré paneláky – posílení dopravy v klidu – II.etapa“,
c) „Obnova kovového kříže s Kristem“ u hlavní silnice.
5) ZM schválilo žádost pro zřízení sjezdu – připojení na místní komunikaci na akci „Bečov – VDJ
Krásné Údolí a zásobní řad“.
6) ZM schválilo podání objednávky na zajištění průkazů energetické náročnosti budov v majetku
města u f. PKV BUILD, s.r.o., Humpolec.
Prosinec (17.12.2014)
2) ZM schválilo bez výhrad rozpočet města na rok 2015, který je sestaven v paragrafech jako
schodkový, kdy dofinancování bude provedeno z vlastních prostředků města.
6) ZM schválilo dodatky smlouvy na komunální (č.5), nebezpečný (č.6) a velkoobjemový (č.7) odpad
pro rok 2015 s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Karlovy Vary.
Leden (28.1.2015)
ZM schválilo provedené inventury majetku města za rok 2014 i s odpisy majetku uvedených
v inventarizačních protokolech.
6) ZM rozhodlo o podání Žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na „Program
obnovy venkova“ pro rok 2015 a to na akci „Dopravně stavební úprava náměstí - III. etapa
– část Zastávka a okolí“.
7) ZM schválilo návrh a termíny výzev, způsob hodnocení nabídek a znění návrhu smluv na akce:
a) Dopravně stavební úprava náměstí – III.etapa – část Zastávka a okolí,
b) Staré paneláky – II.etapa – část Parkoviště.
9) a) ZM rozhodlo o podání žádosti na úřad práce o 2 pracovníky na sezónní práci – veřejně prospěšné
práce ve městě a to na období od 1.4. do 31.10.2015.
b) ZM pověřilo starostu města výběrem z adeptů na veřejně prospěšné práce pro rok 2015.
5)

Vypsal : M.Frank

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

2014 - město - Práce, investice, činnosti, náklady (výpis)
* úprava zadní cesty do fotbalového areálu
* kompletní rekonstrukce a výstavba nových chodníků v
parku a okolí prodejny COOP
* kompletní rekonstrukce chodníků na hřbitově a s tímto
spojená výstavba nového kolumbária
* zdravotní ořez a údržba všech nově vysázených stromů
za poslední léta v intravilánu města
* kompletní protipovodňová prohlídka a odstranění překážek
na potocích v katastru Krásného Údolí a Odolenovic
* pravidelná údržba společných městských pozemků
* osazení 3 nových stožárů a svítidel veřejného osvětlení
* nákup součástí pro údržbu a další rozšíření herních prvků
na dětském hřišti v Odolenovicích
* opravy vnitřních omítek a výmalba kabin, dveří a zárubní
* výměna části dožilého kabelového vedení veřejného
osvětlení mezi domy p.Matějky a p.Buši
* úprava prostoru v okolí smírčího kříže nad městem
* kompletní výměna čepu rybníka u hlavní silnice a oprava
bezpečnostního přelivu u rybníka na Brť - provedl nájemce
* terénní úpravy kolem areálu ČOV

* pravidelná údržba a opravy ochranného oplocení
na víceúčelovém hřišti
* aktivní spolupořádání kulturních a sportovních akcí
* dokončení nového územního plánu města
* rekonstrukce chodníku od domu manželů Janečkových
k domu p.Vitnerové
* zajištění a umístění dvou nových kontejnerů na
tříděný odpad - oblečení, boty a hračky
* pořízení a umístění nových informačních vitrín na
hřbitov a na kostel
* úprava okolí a obnova podesty pumpy v parku
* 2 svatby 
* rekonstrukce kovového kříže na návsi v Odolenovicích
a sochy sv. Jana Nepomuckého v parku
* oprava základu kříže u silnice na Měchovskou křižovatku
* pravidelné sekání celého fotbalového areálu
* pokládka nové asfaltové vrstvy na komunikaci III.třídy
a to od hlavní silnice k odbočce na Hollandii
* odborné arboristické ošetření památného stromu v Odol.
* účast v soutěži "Vesnice roku"

Občasník č. 1/15 města Krásné Údolí – str. č. 3

