Výpis některých bodů z usnesení z veřejných jednání zastupitelstva města
Září (4.9.2013)
4) ZM odsouhlasilo Smlouvu o společném postupu při centralizovaném zadávání nadlimitní veřejné
zakázky „Centrální nákup elektrické energie 2014“ s Karlovarským krajem.
7) ZM rozhodlo o neodkoupení kmenových akcií a tím i o nevstoupení města Krásné Údolí do Komunální
odpadové společnosti a.s., Závodní 353/88, Karlovy Vary jako akcionář.
12) ZM souhlasí a) s podanou žádostí o poskytnutí grantu z Nadace partnerství, program Strom života
na akci „Krásné Údolí - Park na náměstí“,
b) s podanou žádostí o poskytnutí bezplatného ošetření z Nadace partnerství, projekt
Zdravé stromy pro zítřek na „Památný strom Odolenovice“
c) se zahájením prací na obnově, údržbě a doplnění zeleně na akci „Krásné Údolí Park na náměstí“ v letošním roce.
Říjen (16.10.2013)
2) a) ZM schválilo příspěvky z rozpočtu města na činnost pro rok 2014 následovně: MŠ K.Údolí -132.000,Kč, Krajská knihovna K.Vary - 9.580,-Kč, Hasiči (SDH+mladí) - 45.000,-Kč, Hasiči (jednotka) 35.000,- Kč, Svaz postižený civil. chorobami Toužim - 2.000,- Kč,TJ Slavia - 22.000,-Kč; Dětské
hřiště Odol.- 8.000,-Kč,
b) ZM schválilo příspěvek z rozpočtu města pro rok 2014: Hasiči (profesionální jednotka Toužim) 5.000,-Kč a zároveň schválilo „Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na rok 2014“
s Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje k tomuto příspěvku,
c) ZM zamítlo žádost o účelový finanční dar z rozpočtu města pro rok 2014 pro nákup přístroje
LUCAS II pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje.
4) ZM schválilo podání žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2014
k obnově kulturních památek na akci „Krásné Údolí – záchrana drobných památek“.
8) ZM přijalo souhlasné stanovisko pro územní řízení akce „Bečov-Vodojem Krásné Údolí a zásobní řad“.
Listopad (13.11.2013)
1) ZM schválilo dle záměru č.j.:441/13 ze dne 18.10.2013
a) pronájem části (35m2) prostor nemovitého majetku nebytového charakteru – ordinace praktického
lékaře v čp. 1 firmě Ordinace Toužim, s.r.o., a to od 1.1.2014 za stávajících podmínek,
dle záměru č.j.:451/13 ze dne 23.10.2013
b) pronájem pozemků v k.ú. K.Údolí a to p.č. 47/4 (602 m2) – trvalý travní porost a p.č. St 30/1 (část–60m2)
–zastavěná plocha a nádvoří, vše jedinému zájemci TJ Slavia Krásné Údolí dle stávajících podmínek,
c) pronájem pozemku v k.ú. Krásné Údolí a to p.č. 1732/1 (5.607 m2) – ostatní plocha zájemci Farma
Otročín a.s., Miřetice, Pražská 673, Klášterec nad Ohří dle ceníku ze dne 12.9.2012.
Vypsal : M.Frank

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hrací automaty a Krásné Údolí
Zastupitelstvo města na svém jednání v září tohoto roku (4.9.) rozhodlo o „schválení Obecně závazné
vyhlášky města č. 2/2013, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém
území města Krásné Údolí“. Mimochodem se jednalo o nejsložitější hlasování za vedení tohoto
zastupitelstva. Krásné Údolí se tímto připojilo k současnému trendu v celé ČR a to omezení resp. zrušení
počtu míst, kde lze automaty hrát (a také své peníze prohrát). Např. v Teplé je platná obdobná vyhláška,
v K.Varech a Plzni se momentálně řeší rapidní snížení počtu heren a v neposlední řadě jsem byl i já
opakovaně našimi občany osloven tuto věc u nás řešit. Vzhledem k podávaným „zaručeným informacím“
uvádím následující skutečnosti:
1) účinnost této vyhlášky byla schválena od 1.1.2014;
2) podávání žádostí na provoz hracích automatů pro rok 2014 je do 31.12.2013 – tzn. automaty přihlášené do
31.12.2013 lze v roce 2014 normálně provozovat;
Závěr: ne, okamžitý zákaz není možný a dle výše uvedené vyhlášky může být definitivně K.Údolí bez
automatů až od 1.1.2015. Do té doby bude zvoleno nové zastupitelstvo, které samozřejmě může vyhlášku
změnit, upravit popř. zrušit.
I tyto všechny informace na jednání zastupitelstva zazněly a tak stavět ukončení podnikatelské
činnosti na okamžitém zákazu automatů ze strany města je skutečně liché. A pokud podnikání v pohostinské
činnosti v Krásném Údolí závisí na automatech, tak je to smutná paralela doby a mně osobně líto.
M.Frank
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