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Odpadové hospodářství – Krásné Údolí a Odolenovice 
 

     Platby (vše v Kč)  2011 2012 2013 2014 2015 

- odvoz popelnic            278 566  285 590  294 036  190 152  195 876  

- tříděný odpad  39 434  44 653  52 690  49 756   51 495 

- nebezpečný odpad  32 271  17 891  14 976  17 494  8 029  

- kontejnery - velkoobjem 92 801  53 522  38 822  62 015  66 850  

Výdaje za odpady celkem  443 072  401 656  400 524  319 417  322 250  

- příjem - odměna třídění 41 733  43 039  39 186  40 308   46 701 

- příjem - občané 221 812  210 270  203 867  198 151  195 813  

- příjem - podnikatelé 15 500  13 500  15 000  11 000  12 333  

Příjem za odpady celkem 279 045  266 809  258 053  249 459  254 847  

Dofinancování z města -164 027  -134 847  -142 471  -69 958  -67 403  
 
 

 Z porovnávací tabulky je zřejmé, že se nám v posledních letech podařilo stabilizovat ztrátu na financování 

odpadového hospodářství na relativně snesitelné úrovni. Z tohoto důvodu nebylo ze strany zastupitelstva 

přistoupeno k navýšení poplatků za odpad, které tedy i v letošním roce zůstávají na částce 500,-Kč/osoba/rok. 

Na závěr tohoto sloupku Vás upozorňuji na povinnost úhrady poplatků za odpad i za psy, a to vše do konce 

měsíce června 2016.             

            M.Frank 

 

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

 

2015 - město - Práce, investice, činnosti, náklady (výpis) 
 

* vybudování místa pro Biologicky rozložitelný odpad * pravidelná údržba a opravy ochranného oplocení 

* kompletní rekonstrukce a výstavba nových chodníků v   na víceúčelovém hřišti  

  části náměstí kolem autobusové zastávky * aktivní spolupořádání kulturních a sportovních akcí  

* kompletní rekonstrukce ploch a výstavba nových chodníků  * vítání nových občánků 

  severní části náměstí * vybudování nových a legalizace stávajících parkovacích  

* vybudování nové autobusové zastávky u silnice III. třídy   míst v lokalitě Staré paneláky 

  pro spoje od Odolenovic * zajištění a umístění kontejneru na kovový drobný odpad 

* kompletní protipovodňová prohlídka a odstranění překážek    na náměstí 

  na potocích v katastru Krásného Údolí a Odolenovic * bezúplatný převod kostela a pozemků s tímto 

* pravidelná údržba společných městských pozemků   souvisejících do majetku města 

* osazení 1 nového stožáru a svítidla veřejného osvětlení * pravidelné sekání celého fotbalového areálu  

* vybudování plochy pro umístění stolu na stolní tenis na * výměna sušáků prádla na celém území Starých paneláků 

   dětském hřišti v Odolenovicích * pokácení nebezpečného stromu u parkoviště při 

* terénní úpravy prostor u bývalé fary (čp. 9)    vjezdu ke Starým panelákům 

* tvorba a distribuce stolního kalendáře na rok 2016 * výsadba a následná údržba stromu a dřevin na náměstí 

* údržba a péče o hřbitov   a u Starých paneláků 

* obnova kovového křížku a úprava okolní plochy na konci * účast v soutěžích - "Vesnice roku", "Cesty města" a  

  města směrem na Bečov nad Teplou   "Kronika roku" 

* doplnění chybějící části okapů na kostele sv. Vavřince * kompletní výměna vodovodního řadu Staré paneláky - 

* pročištění dešťové kanalizace náměstí - sever   provedla spol. VaK K.Vary, středisko Toužim 

* nové obrubníky a vpust v prostoru u garáží * zajištění projektové dokumentace na přístupovou 

* spolupráce na studii cyklostezka K.Údolí-Útvina-Toužim   komunikaci k p.p.č. 275/1 a 275/3 v K.Údolí 

 


