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Výpis n�kterých bod� z usnesení z ve�ejných jednání Zastupitelstva obce 

 

Kv�ten (13.5.2009) 
1) ZO odsouhlasilo p�edložený zápis do obecní kroniky za rok 2008. 
2) ZO schválilo záv�re�ný ú�et obce za rok 2008 bez výhrad.   
4) ZO odsouhlasilo na základ� výb�rového �ízení, jako dodavatele na zhotovení osv�tlení u nov� z�izovaného 

p�echodu pro chodce fi.Sdružení Huttner z Nejdku a jako dodavatele souvisejících stavebních úprav 
fi.Kanov z K.Var�. 

6) ZO odsouhlasilo zrušení ú�tu z�ízeného pro Fond rozvoje bydlení. 
 

�erven (17.6.2009) 
3) ZO rozhodlo o zakoupení dvou informa�ních panel� pro m��ení rychlosti vozidel v obci. 
4) ZO schválilo navrženou ú�etní likvidaci za�ízení bývalé kotelny na tuhá paliva pro panelové domy. 
6) ZO rozhodlo o zakoupení k�ovino�ezu v provedení „profi“ pro údržbu zelen� v obci. 
 

Zá�í (16.9.2009) 
4) ZO schválilo podání žádosti o bezúplatný p�evod vytypovaných pozemk� od Pozemkového fondu �eské 

republiky na základ� zákona �. 92/1991 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
5) ZO schválilo za�azení objektu obecního h�bitova do evidencí obce Krásné Údolí.  
6) ZO rozhodlo o podání žádosti o dotaci na akci „Dopravn� stavební úprava nám�stí – I.etapa v�etn� 

rekonstrukce p�ilehlých chodník�“ k  PRV u SZIF. 
7) ZO schválilo prodejní ceny obecních pozemk� s platností od 1.10.2009. Stavební pozemky za cenu 50,-K�/m² 

a ostatní za 25,-K�/m². 
                    Vypsal . M.Frank 
 

      
        Termíny fotbalových zápas� TJ Slavia Krásné Údolí – podzim 2009 

 

Dosud odehraná utkání :  
 

Jáchymov „B“ – K.Údolí   1 : 2     K.Údolí – Žlutice „B“      1 : 2           
K.Údolí – Otro�ín    4 : 2        Vale� – K.Údolí    1 : 2 
K.Údolí – Št�drá    3 : 2    
 

3.10.  Sobota   16.00 hodin  Útvina „B“ – Krásné Údolí  h�išt� Útvina 
11.10.  Ned�le   13.00 hodin    Krásné Údolí - Novosedly  h�išt� Kr.Údolí 
18.10.  Ned�le   15.00 hodin    Hrozn�tín „B“ - Krásné Údolí  h�išt� Hrozn�tín 
25.10.  Ned�le   11.30 hodin              Krásné Údolí - Stružná  h�išt� Kr.Údolí 
28.10. St�eda   11.30 hodin  Krásné Údolí – Dvory  h�išt� Kr.Údolí 
31.10.  Ned�le   14.00 hodin    Be�ov „B“ - Krásné Údolí  h�išt� Be�ov n.T. 

 
                   M.Frank  

 
 
 
 Koncem srpna letošních prázdnin došlo k ošklivému pádu ze stromu malého Patrika Janouška. 
Kluci lezli po stromech na zahrádce. Patrikovi se smekla noha a spadl na zem. Z�stal ležet obli�ejem 
k zemi. Malý Daník Kvasni�ka duchap�ítomn� p�isko�il, oto�il Patrika, zjistil, že chlapec nedýchá a 
poskytl mu první pomoc p�i zástav� dechu. Zajistil dýchací cesty a dal kamarádovi um�lé dýchání z úst 
do plic, tím zajistil základní životní funkce a zachránil Patrikovi život. 
 

 Chlapec se zachoval velice profesionáln� i když v okolí nebyl žádný dosp�lí. Tento �in si 
zaslouží ve�ejné pod�kování  Danielovi Kvasni�kovi  a p�edání malého v�cného daru od starostky obce. 
 

 Také d�kujeme vedoucí našich Mladým hasi��, kde d�ti u�í první pomoc a jak je vid�t u�í ji 
velice dob�e. 
 
            Marie Lakomá 


