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Odpadové hospodářství – Krásné Údolí a Odolenovice 

 

            Platby 2013 2014 2015 2016 2017
 odvoz popelnic           294 036 Kč 190 152 Kč 195 876 Kč 203 256 Kč 226 488 Kč
 tříděný odpad (sklo, plasty, papír) 52 690 Kč 49 756 Kč 51 495 Kč 50 533 Kč 57 002 Kč
 nebezpečný odpad ( 2 x ročně ) 14 976 Kč 17 494 Kč 8 029 Kč 10 162 Kč 15 037 Kč

 kontejnery  ( 2 x ročně ) 38 822 Kč 62 015 Kč 66 850 Kč 47 299 Kč 63 906 Kč
 biodpad 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 8 325 Kč

    Výdaje za odpady celkem 400 524 Kč 319 417 Kč 322 250 Kč 311 250 Kč 370 758 Kč

 příjem - odměna za třídění 39 186 Kč 40 308 Kč 46 701 Kč 43 376 Kč 57 067 Kč

 příjem - občané +  nemovitosti 203 867 Kč 198 151 Kč 195 813 Kč 193 262 Kč 190 361 Kč
 příjem - od podnikatelů 15 000 Kč 11 000 Kč 12 333 Kč 11 500 Kč 20 218 Kč

Příjem za odpady celkem 258 053 Kč 249 459 Kč 254 847 Kč 248 138 Kč 267 646 Kč

Dofinancování z rozpočtu obce -142 471 Kč -69 958 Kč -67 403 Kč -63 112 Kč -103 112 Kč  
 

Oznamuji, že ani pro letošní rok nedošlo k navýšení poplatků za odpad, kdy zůstávají na částce 

500,-Kč/osoba/rok. Dále upozorňuji na povinnost úhrady těchto poplatků plateb za psy do konce měsíce 

června 2018.             
           M. Frank 

 

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

2017 - město - Práce, investice, činnosti, náklady

* oprava chodníku od kulturního domu k fotbalovému areálu * pravidelná údržba a opravy ochranného oplocení

* oprava hřbitovní zdi a zdí márnice na víceúčelovém hřišti 

* nová kovová vstupní brána na hřbitov * aktivní spolupořádání kulturních a sportovních akcí 

* vytvoření a distribuce stolního kalendáře na rok 2018  * vítání nových občánků města a 2 svatby

* úprava vstupu na náměstí - západní část - propustná dlažba * oprava cesty k zahrádkám za Novými paneláky

* práce na lesním hospodářském plánu na roky 2018 - 2027 * nový asfalt na komunikaci od hlavní silnice za hřbitov

* kompletní protipovodňová prohlídka a odstranění překážek * účast v soutěži "Vesnice roku"

na potocích v katastru Krásného Údolí a Odolenovic * pravidelné sekání celého fotbalového areálu a

* pravidelná údržba společných městských pozemků zahrady mateřské školy

* zajištění 1. fáze projektové dokumentace a stavebního * údržba a péče o hřbitov

povolení na střechu hasičárny * dokončení odbahnění rybníka při hlavní silnici

* výměna stěn přístřešku na víceúčelovém hřišti * výměna 11 stožárů a svítidel - dokončení kompletní

* nátěr střechy kostela rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě

* nový světelný bod na náměstí v parku  * zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

* nový dopravní automobil pro jednotku SDH ve městě * vybudování zpevněné plochy pro pergolu v Odolenovicích

* zajištění projektové dokumentace na příjezdovou komunikaci * nový povrch části pozemku zahrady mateřské školy

k nové rozvojové ploše v západní části města * nová zateplená část podlahy tělocvičny v budově čp.1

* zajištěni studie odkanalizování rozvojové plochy * zbourání a úprava terénu nefunkční čerpací stanice vody

* vykácení 6 nemocných a také 5 nevhodných stromů pro * instalace nových prvků na dvě dětská hřiště

příjezdovou komunikaci * rozšíření míst na tříděný odpad a zajištění nových nádob

* náhradní výsadba za pokácené - 22 nových stromů - alej * zdravotní ořez stromů v parku v Odolenovicích

u smírčího kříže * zajištění pasportů rybníků v majetku města

* úprava plochy k pronájmu zahrádek u Nových paneláků * zajištění pasportizace veřejného osvětlení


