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Výpis některých bodů z usnesení z veřejných jednání zastupitelstva města  
 

 

 Březen  (27.3.2013) 
 

2)  ZM schválilo pronájem nebytových prostor (bývalý sklad) na čp.1 a to firmě Petr Ajšman, Toužim 

s platností od 1.4.2013 za částku uvedenou v zápise. 

3)  ZM schválilo celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2012, včetně zprávy auditora 

o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012, obojí bez výhrad. 

7) a)  ZM rozhodlo o dodavateli akce „Krásné Údolí, Oprava veřejného osvětlení, II.etapa“ – firma 

Huttner Werner, Limnická 1235, Nejdek, IČ:42850550. 

b) ZM rozhodlo o dodavateli akce „Krásné Údolí, Staré paneláky – posílení dopravy v klidu, 

III.etapa“ – firma Kunz Tomáš, Stružná 11, IČ:65546717. 
      

 Květen   (15.5.2013) 
 

2)    ZM schválilo navržený zápis do kroniky města za rok 2012 bez připomínek. 

4)   a) ZM schválilo podání žádosti na úřad práce o 1 pracovníka na sezónní práci – veřejně prospěšné 

práce ve městě na období červen až říjen 2013. 

b) ZM pověřilo starostu města výběrem z adeptů na případné místo veřejně prospěšné práce pro 

období červen až říjen 2013. 

2)   ZM souhlasí s přijetím příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na „Podporu aktivit v cestovním 

ruchu“ a to na publikaci k navrácení titulu „Město“ a 525. výročí založení Krásného Údolí. 
  

 Červen   (19.6.2013) 
 

2)   ZM schvaluje odkoupení pozemků p.č. 47/4 (602 m
2
)  a   p.č. 47/5 (709 m

2
)   oba trvalý travní porost 

v k.ú. Krásné Údolí od fyzických osob a to za kupní cenu dle odsouhlaseného ceníku města ze dne 

12.9.2012. – pozn.: jedná se o pozemky fotbalového hřiště a v těsné blízkosti  

3) ZM odsouhlasilo navržené stanovisko města Krásné Údolí k Návrhu opatření obecné povahy 

„Ochranná pásma letiště Toužim“. 

5)   ZM bere na vědomí dokončení akce „Obnova náměstí a dopravní infrastruktury Krásné Údolí“ a 

současný stav prací na vyúčtování dotace od SZIF bez připomínek.  
                                                                         Vypsal : M.Frank 

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

 
 
 

 

Další utkání TJ Slavia Krásné Údolí 
  IV. třída okresního přeboru - podzimní část ročníku 2013/2014 

     
Den Datum Začátek Místo Soupeř 

Neděle 15.9.2013 15.00h doma Žlutice "B" 

Neděle 22.9.2013 15.00h venku Ol.Vrata 

Neděle 29.9.2013 15.00h doma Údrč 

Neděle 6.10.2013 15.00h venku Loko K.V. 

Neděle 13.10.2013 13.30h venku Star K.V. 

Neděle 20.10.2013 14.00h venku Otročín 

Neděle 27.10.2013 14.30h doma Kolová "B" 

      
 


