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Odpadové hospodářství – Krásné Údolí a Odolenovice 
 

            Platby 2014 2015 2016 2017 2018
 odvoz popelnic           190 152 Kč 195 876 Kč 203 256 Kč 226 488 Kč 242 004 Kč
 tříděný odpad (sklo, plasty, papír) 49 756 Kč 51 495 Kč 50 533 Kč 57 002 Kč 65 955 Kč
 nebezpečný odpad ( 2 x ročně ) 17 494 Kč 8 029 Kč 10 162 Kč 15 037 Kč 22 967 Kč

 kontejnery  ( 2 x ročně ) 62 015 Kč 66 850 Kč 47 299 Kč 63 906 Kč 69 396 Kč
 biodpad 0 Kč 0 Kč 0 Kč 8 325 Kč 15 342 Kč

    Výdaje za odpady celkem 319 417 Kč 322 250 Kč 311 250 Kč 370 758 Kč 415 664 Kč

 příjem - odměna za třídění 40 308 Kč 46 701 Kč 43 376 Kč 57 067 Kč 62 338 Kč

 příjem - občané +  nemovitosti 198 151 Kč 195 813 Kč 193 262 Kč 190 361 Kč 188 085 Kč
 příjem - od podnikatelů 11 000 Kč 12 333 Kč 11 500 Kč 20 218 Kč 25 149 Kč

Příjem za odpady celkem 249 459 Kč 254 847 Kč 248 138 Kč 267 646 Kč 275 572 Kč

Dofinancování z rozpočtu obce -69 958 Kč -67 403 Kč -63 112 Kč -103 112 Kč -140 092 Kč  
 

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

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

června 2019.             
           M. Frank 

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

2018 - město - Práce, investice, činnosti, náklady

* kompletní rekonstrukce chodníku u hlavní silnice * pravidelná údržba a opravy ochranného oplocení

* Staré paneláky - nový chodníček a zatrubnění odvodnění na víceúčelovém hřišti 

* oprava střechy márnice na hřbitově * aktivní spolupořádání kulturních a sportovních akcí 

* kniha "Krásné Údolí 1488 - 2018" vytvoření a distribuce * vítání nových občánků města 

* renovace kříže u kostela sv. Vavřince * oprava vpustí dešťové kanalizace v Krásném Údolí

* dokončení lesního hospodářského plánu (rok 2018 - 2027) a v Odolenovicích

* kompletní protipovodňová prohlídka a odstranění překážek * informovanost občanů formou Občasníku

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

* pravidelná údržba společných městských pozemků zahrady mateřské školy

* nové asfaltové povrchy pod kostelem sv. Vavřince a * údržba a péče o hřbitov

vedle budovy městského úřadu a mateřské školy * zajištění voleb prezidenta a do obecních zastupitelstev

* Odolenovice - demontáž dožilých herních prvků, vykácení * zajištění projektové dokumentace pro územní řízení 

11 nemocných a přestárlých stromů, výsadba 17 nových k nové rozvojové ploše v západní části města

stromů a 50 keřů, zemní práce s vyrovnáním terénu hřišť, * instalace nového prvku na dětské hřiště Staré paneláky

výstavba opěrné zdi, osazení Street Workoutové sestavy, * zajištění pasportu místních komunikací v majetku města

příprava sloupků na dělící stěnu - vše I. etapa akce * rozšíření pasportu veřejného osvětlení

* úprava okolí u smírčího kříže při západním okraji města * umístění nového světelného bodu na cestě k ČOV 

* zajištění projektové dokumentace na obnovu a stavebních * zajištění funkčnosti systému a pověřence GDPR

úprav objektu hasičárny - III. etapa rekonstrukce * kompletní zajištění odpadového hospodářství

 


