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Vážení spoluobčané, 
 

dovolte mi vás obdobně rokům předchozím i v tomto prvním čísle seznámit s větším 

množstvím informací spojených s naším Krásným Údolím, Odolenovicemi a rokem 2022. Na dalších 

stranách se budete mít možnost seznámit s výpisem vykonaných prací, investicemi, dotacemi  

a činností. Ani tentokráte nechybí zprávy z naší mateřské školy, fotbalového oddílu a dobrovolných 

hasičů Krásné Údolí.  
 

Zastupitelstvo města pro loňský schválilo, jak je v posledních letech běžné, rozpočet města s 

plánovaným dofinancováním z vlastních zdrojů. Výsledek, ovlivněn ještě covidovou situací z počátku 

roku, dopadl velmi dobře. I přes poměrně nízkou celkovou sumu na získaných dotacích (437.326,-Kč) 

dosáhly celkové příjmy částku 9.476.923,75 Kč. Výdaje za rok 2022 činily 7.437.819,45 Kč. Celkové 

hospodaření města tedy za tento rok skončilo s kladným výsledkem ve výši 2.039.104,30 Kč.  
 

 Uvedený výsledek byl ovlivněn i hospodařením v našich městských lesích. Poprvé po jejich 

převzetí do vlastní správy, i bez dotačních financí za likvidaci kůrovce (dotační titul nebyl ze strany 

státu loni vyhlášen), jsme skončili v „černých číslech“.  Finanční hospodaření městských lesů za rok 

2022 bylo s plusovým výsledkem ve výši 175.909,81 Kč. Tento byl způsoben zejména lepší cenou na 

trhu za prodané dříví, než tomu bylo v letech minulých. 
 

Za rok 2022 došlo ze strany občanů k úhradě všech poplatků za odpady a psy. Tudíž 

neevidujeme žádné pohledávky. 
 

V jarních měsících bude pokračovat akce „I/20 humanizace průtahu Krásné Údolí“.  

Na komunikaci bude doplněno chybějící vodorovné značení a budou dokončovány zbylé práce. Jedná 

se zejména o terénní úpravy mimo komunikaci, odstraňování nedodělků a likvidace zázemí stavby. 

Práce, dle smlouvy, musejí být dokončeny do 30.6.2023. Zde bych vás chtěl vyzvat k součinnosti. 

Průběžně od zahájení stavby eviduji závady a způsobené škody, které budu požadovat odstranit. Pokud 

o nějakých také víte, ať většího či menšího rozsahu, kontaktujte mě. Děkuji. 
 

Od letošního roku došlo po vzájemné dohodě k přerozdělení určitých činností, prací  

a zodpovědnosti mezi mnou a místostarostou p. Horstem Schleicherem. Ten si převzal veškerou 

agendu spojenou se zajišťováním kulturních akcí ve městě, zapůjčováním drobného inventáře 

občanům (pivní sety, stany) a případnému pronájmu celého kulturního domu, nebo i jen „společenské 

místnosti“. V případě jakýchkoliv potřeb s tímto spojených se na něj můžete obrátit.   
  

Dne 22.2.2023 proběhl konečný audit hospodaření a vedení města za rok 2022. Kontrolou 

zaměstnanců Krajského úřadu Karlovarského kraje nebylo zjištěno žádných závad ani pochybení. 
 

  Přeji všem hezké dny.      Ing. Martin Frank 
                starosta města 
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