Výpis některých bodů z usnesení z veřejných jednání zastupitelstva města
Březen (11.3.2015)
1) ZM schválilo Mateřské škole Krásné Údolí, své příspěvkové organizaci
a) výsledky hospodaření za rok 2014,
b) převedení kladného zůstatku hospodaření za rok 2014 ve výši 18.441,15 Kč do jejího
rezervního fondu,
c) závěrečný účet za rok 2014 bez výhrad,
d) účetní závěrku za rok 2014 bez výhrad.
4) ZM jmenovalo velitelem jednotky SDH Krásné Údolí p. Vladimíra Ježka s účinností od 11.3.2015.
7) ZM schvaluje navržený zápis do kroniky města za rok 2014 bez připomínek.
Duben (22.4.2015)
1) ZM v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje bez výhrad
a) celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2014, včetně zprávy auditora o
výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014,
b) účetní závěrku města sestavenou k 31.12.2014.
2) ZM schvaluje znění Dohody č.04-22/2015 o výši úhrady za přenechání práva na využití pozemků
k výkonu práva myslivosti s Honebním společenstvem Útvina – Krásné Údolí, Útvina 6, 36401
Toužim.
Červen (10.6.2015)
1) ZM a) rozhodlo o způsobu vypořádání s Biskupstvím plzeňským (resp. Římskokatolickou farností
Toužim) s pohledávkou historického církevního majetku v k.ú. Krásné Údolí, jež je
evidován v majetku města,
b) rozhodlo o uzavření darovací smlouvy stran převodu kostela sv. Vavřince v Krásném Údolí
do svého majetku se zřízením věcného břemene konání bohoslužeb a uzavření darovací
smlouvy na mobiliář (movité věci) dle darovací smlouvy specifikované v příloze této
smlouvy,
c) pověřilo v plném rozsahu starostu města k vyřízení veškerých administrativních náležitostí a
vyjednání podmínek k výše uvedeným řízení v inventarizačních protokolech.
5) ZM odsouhlasilo zřízení sídla TJ Slavia Krásné Údolí, z.s., IČ: 49751794 na adrese městského úřadu
čp. 77 v Krásném Údolí.
Vypsal : M.Frank
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Několik zajímavých statistických údajů k našemu městu
Obyvatelé Celkový počet
rok 1975
492
rok 1995
481
rok 2005
441
rok 2014
418
Obyvatelé
rok 2012
Vzdělání
rok 2012

Narození

Zemřelí

9
4
7
3

7
4
2
7

Přistěhovalí Odstěhovalí

18
10
7
7

Přírůstek

16
21
10
22

Celkový počet

věk 0-15 let

více než 15 let

421

56

365

Základní +

Vyučení + střední

Úplné střední

nedokončené

bez maturity

s maturitou

119 (33%)

151 (41%)

82 (23%)

4
-11
2
-19

Vysokoškolské

13 (3%)
Čerpáno z údajů ČSÚ
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