
Město Krásné Údolí 
Krásné Údolí čp. 77, 364 01 pošta Toužim 

IČ: 00573256, DIČ: neplátce DPH 

Tel.: 730 182 849, starosta: 724 180 369 

e-mail: ucetni@krasneudoli.cz, starosta@krasneudoli.cz 

Datová schránka ID: yynax3j 

www.krasneudoli.cz 
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PPoozzvváánnkkaa  
     na řádné veřejné zasedání 

      zastupitelstva města Krásné Údolí č. 08/2022, 

      konaného dne 14.12.2022 od 18.00 hodin 
     v zasedací místnosti městského úřadu.  

 

Program zasedání : 
 

Kontrola usnesení č. 07/2022 ze dne 2.11.2022.  

1. Mateřská škola – Směrnice o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání školní rok 2023/2024. 

2. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2023. 

3. Dohody o provedení práce dle § 84 odst. 2 písm. p) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích. 

4. Žádost o pronájem kulturního domu a prominutí nájemného na kulturní akce v roce 2023: 

a) SDH Krásné Údolí – 2x, 

b) SDH Útvina, 

c) Hollandia s.r.o., provozovna Krásné Údolí. 

5. Kontrolní, Finanční a Kulturní výbor města Krásné Údolí - plány činnosti pro rok 2023. 

6. Termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2023. 

7. Pravidla poskytování dotací městem. 

8. Pravidla pro oceňování životních událostí občanů. 

9. Informační systém pro občany – výběr dodavatele. 

10. Žádost o sponzorský dar – Drosera, z.s., 358 01 Bublava čp. 791. 

11. Ceníky města: 

 a)   Úhrady za poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

         k informacím, 

b)    Pronájem kulturního domu, společenské místnosti, inventáře a vybavení, 

c)    Dřevo z městských lesů, 

12. Odpadové hospodářství města – platnost od 1.1.2023: 

     a)    Tříděný odpad – Příloha ke smlouvě č. 6, 

     b)   Komunální, nebezpečný, velkoobjemový odpad – Přílohy ke smlouvě č. 5, č. 6 a č. 7.  

13. Návrh rozpočtu města na rok 2023. 

14. Rozpočtová opatření. 

15. Záměr města – pronájem části pozemku č.j. 999/22 ze dne 16.11.2022. 

16. Novela nařízení vlády ze dne 30.11.2022, kterou se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,  

o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších    

 předpisů. 

17. Informace starosty.  

 

                Ing. Martin Frank 
       starosta města  
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