
Občasník č. 3/14 města Krásné Údolí – str. č. 5 

  

 

 

Výpis některých bodů z usnesení z veřejných jednání zastupitelstva města  
 

 Březen  (5.3.2014) 
 

1) a)   ZM schválilo závěrečný účet příspěvkové org. Mateřská škola K.Údolí za rok 2013 bez výhrad. 

b) ZM schválilo převedení kladného zůstatku hospodaření MŠ za rok 2013 ve výši 15.860,97 Kč do 

rezervního fondu MŠ. 

      

 Duben   (16.4.2014) 
 

3) ZM rozhodlo o dodávce projektových prací na úpravu ploch a dopravního režimu s cílem posílit 

nabídku parkovacích míst v lokalitě Staré paneláky – Ing. Martin Kohout, Ostrov.   
4)  ZM rozhodlo o uskutečnění akce „Renovace drobných kulturních památek – Smírčí křížek na návsi 

v Odolenovicích a Socha sv. Jana Nepomuckého v parku na náměstí“ – firma M.Stoklasa, Nečtiny. 

5)  ZM odsouhlasilo Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM, 

a.s., Praha.  

 

 Červen   (11.6.2014) 
 

1)  ZM v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schvaluje 

a) celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2013, včetně zprávy auditora o 

výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013, bez výhrad.   

 b) účetní závěrku města sestavenou k 31.12.2013.  
3) ZM schválilo  

a) Obecně závaznou vyhlášku města Krásné Údolí č. 1/2014, o vedení technické mapy města. 

 b) znění „Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické mapy Digitální 

 mapy veřejné správy Karlovarského kraje“ s Karlovarským krajem. 

5) ZM schválilo zprávu finančního výboru o přezkoumání a kontrole všech dosavadních investičních akcí 

města v roce 2014 bez výhrad.  

6) ZM odsouhlasilo vstup města jako řádného člena do MAS Náš region, o.s., Teplá a to ode dne 

12.6.2014. 

 

Červenec   (4.7.2014) 
 

1)  ZM odsouhlasilo Smlouvu o společném postupu při centralizovaném zadávání nadlimitní veřejné 

zakázky na dodávky s názvem „Centrální nákup elektrické energie 2015-2016“ s Karlovarským 

krajem. 

 
                                                                               Vypsal : M.Frank 

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

 

 V měsíci srpnu byla u Nových paneláků nalezena peněženka s financemi bez 

jakékoliv indicie o majiteli. Prosím případného majitele, aby se dostavil na městský úřad. 
 

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

 Upozorňujeme, že od 22. září 2014 budou opět na obvyklých místech umístěny 

kontejnery na velkoobjemový odpad. Prosím o nepřeplňování a nevkládání nevhodných 

odpadků – nebezpečný odpad bude odvážen v sobotu 27. září 2014.  
 

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

 

 Na internetové stránky města byly vloženy fotografie z akcí naší Mateřské školy a 

Sboru dobrovolných hasičů Krásné Údolí. 

 


