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prosinec  2022 
 

 

Vážení spoluobčané, 
 

 držíte v ruce poslední letošní číslo našeho informačního zpravodaje. Ihned v úvodu si dovolím 

vrátit k uskutečněným volbám do zastupitelstev obcí a měst a také k volbám do Senátu Parlamentu 

ČR, které proběhly koncem září a první říjnový den. Děkuji všem, kteří se k urnám dostavili a své 

hlasy odevzdali. Výsledky naleznete na dalších stranách.  
 

Zastupitelstvo v obměněném složení se po svém ustavujícím zasedání (proběhlo 19.10.2022) 

ihned zapojilo do práce. Bylo nutné vyřešit a rozhodnout záležitosti, které se v důsledku voleb 

nashromáždily a které nemohl vyřídit starosta sám. Nejdůležitějšími byla rozhodnutí o příspěvcích od 

města pro místní i jiné organizace, určení prioritních investic a zahájení prací na rozpočtu města 2023. 
 

Zastupitelé rozhodli o uskutečnění následujících investičních akcích většího rozsahu:  

- „Krásné Údolí, Kulturní dům – III. etapa – opravy vstupního prostranství + vnější omítky“  

 - jedná se o vymezení a vydláždění vstupu před budovou a nové vnější omítky na budově,  

 - základní rozpočet = 1,350 mil. Kč, 

 - na tuto akci bude podána žádost o dotaci ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje. 

- „Krásné Údolí, Úprava veřejného prostranství“  

 - jedná se o úpravu prostoru mezi hřbitovem, víceúčelovým hřištěm a školní zahradou, 

 - podána žádost o dotaci přes Místní akční skupinu Kraj živých vod u Státního zemědělského 

  intervenčního fondu, 

  - financování = 80% dotace + 20% spoluúčast města, 

 - akce „rozjetá“ od jara letošního roku - žádost prošla druhým kolem výběru, konečné  

  rozhodnutí poskytovatele zatím nepadlo,  

 - pokud dotaci neobdržíme, nebude se akce uskutečňovat, 

 - cenovým marketingem vysoutěžená cena = 991.470,-Kč + další neuznatelné náklady 

  města = celkem cca 1 mil. Kč, 

  - případná dotace od SZIF = cca 790 tisíc Kč, 

   - tzn. náklady města = cca 210 tisíc Kč. 

- „Krásné Údolí, Objekt čp. 1 – oprava okapového systému“ 

 - kompletní výměna všech okapů a svodů na budově za použití lešení, popř. plošiny,  

  - většina je již dožilá, prorezlá, nefunkční a protéká, 

 - střecha opravena v loňském roce, letos po vichřici výměna všech světlíků, 

 - plánovaný rozpočet (ceny na rok 2022) = 380.000 Kč. 

- „Krásné Údolí, Veřejné osvětlení – obměna svítidel ve městě – II. etapa“ 

 - kompletní přechod všech svítidel ve městě na LED technologii, 

 - chybí vyměnit 24 ks svítidel na sadových stožárech, 

 - samozřejmostí je pořídit svítidla shodná s I. etapou, 

 - platná nabídka dodavatele = 190 tisíc Kč, včetně všech prací a dodávek s tímto spojených. 
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