Dotace a Krásné Údolí
Nově zvolené zastupitelstvo obce se na svých zasedáních rozhodlo také zvýšit svou činnost k získání
finančních dotací na rozvoj obce a zlepšení podmínek života občanů.
Zastupitelé se shodli na představě financování možných investičních akcí v obci. A to tak, že akci
většího rozsahu bez pomoci ve formě podstatné dotace stavebně nezahajovat a obec nikterak nezadlužovat,
neúvěrovat a ani úplně nevyčerpat z uspořených financí.
Dotační možnosti lze využít buď z financí naší republiky (drtivá většina dotačních příspěvků je
podmíněna na max. 50% dotace a nejméně 50% financí z obce – např. programy z Odboru regionálního rozvoje
Karlovarského kraje) nebo z financí EU (většinou požadováno 10% uznatelných nákladů hrazených obcí a 90%
z fondů EU). Z tohoto důvodu jsme se zaměřili na dotační programy EU. Vzhledem k velikosti obce, počtu
obyvatel, její vybavenosti a složení podnikatelských aktivit nesplňujeme podmínky většiny dotačních titulů
(např. „Operační program podnikání a inovace“ nebo „Regionální operační program Severozápad“, program
„Naše vesnice“ a další). Po prověření všech dostupných možností a stavu připravenosti projektů jsme dosavadní
práci zaměřili na dotační program EU s názvem „Program obnovy venkova“, kde lze čerpat uznatelné finance
do 5 mil.Kč na investiční projekt.
Činnost zastupitelstva spojená s dotacemi bude na zbývající volební období směřována na tři hlavní
směry a priority :
a) dokončení celkové kanalizace obce – jedná se o západní část (od domu p.Pavlíčka k domu
manž.Málkových), východní část (od domu manž.Smolových k domu manž.Lakomých) a centrální část
(okolo prodejny Jednota)
b) rekonstrukce domu čp.1 (bývalá radnice) – výměna kompletních rozvodů inženýrských sítí, zvětšení
místností a snížení stropů, úprava vstupu, nová ordinace praktického lékaře, výměna oken, nová omítka
(dle původního historického vzhledu)
c) dopravně stavební úprava náměstí (I.etapa) a obnova části chodníků – kdy se jedná o první ze tří částí
celkových stavebních úprav centra obce pro podstatné zvýšení bezpečnosti se silničním provozem
Stav k výše uvedeným záměrům :
ad a) zde by se mohl být snad využit i dotační program pro „Drobné vodohospodářské ekologické akce“,
který je vyhlašován nepravidelně Karlovarským krajem. Byla zahájena prvotní jednání za účelem
nalezení, kontaktování a nasmlouvání projektových prací od odborné projektové kanceláře se
zaměřením na vodohospodářské stavby (veškeré kontaktované kanceláře jsou plně vytížené a
nasmlouvané na roky dopředu). Proběhly úvodní schůzky s projektovými kancelářemi a stavebním
úřadem K.Vary. V tomto případě se bude jednat o dlouhodobější záležitost, neboť v západní části se
jedná o dlouhou trasu s nízkým počtem řešených domácností (nadnormativní profinancování na jeden
dům), domy ve východní části jsou výškově na nebo pod úrovní ČOV (kanalizaci nelze gravitačně vést
podél hlavní silnice – pouze přečerpáváním nebo přes soukromé pozemky) a taktéž řešení centrální
části je hodně technicky náročné (soukromé pozemky a husté zasíťování obecních prostor)
ad b) s ohledem na skutečnost, že se jedná o historickou památku pouze místního rozsahu, nelze využít
žádný program pro záchranu a obnovu památek a historických objektů. K této rekonstrukci byly
zahájeny práce projektového, plánovacího a kalkulačního charakteru.
ad c) v tomto případě máme zatím jediný hotový a použitelný projekt („Dopravně stavební úprava náměstí
Krásné Údolí – I.etapa“ z roku 2006). V současnosti je prováděno aktuální nacenění finanční stránky
akce s výhledem na rok 2009 a to pro potřeby k podání žádosti. Taktéž byly zahájeny práce a jednání
k obnovení souhlasných vyjádření všech dotčených a příslušných orgánů, firem, institucí.
Pokud budou splněny veškeré náležitosti (stavební povolení, souhlasy se záměrem, vyjádření, ....)
k podání žádosti o dotaci na některý z výše uvedených projektů, bude tato podána ještě v letošním roce. Termín
pro podání žádostí k tomuto dotačnímu titulu pro letošní rok bude vyhlášen na měsíc říjen.
V případě, že naše žádosti nebudou vybrány k udělení dotací, budeme žádat v dalších termínech popř.
zkusíme jiné dotační tituly.
Jsem si plně vědom, že ani přes veškerou snahu a úsilí nemusíme uspět a dotace získat, ale pokusit se o
toto musíme. Z vlastního rozpočtu obce nelze naspořit a později zainvestovat žádnou investiční akci takovéhoto
rozsahu.
Závěrem bych chtěl všechny, skutečně všechny, spoluobčany vyzvat, aby se informovali,
spolupracovali, navrhovali, diskutovali a případně připomínkovali veškeré plány a projekty včas (např.
připomínkové řízení k úpravě náměstí již proběhla před více jak 2 lety). Rádi budeme veškeré postupy s Vámi
konzultovat a tím předcházet nesrovnalostem a nespokojenosti. Za Vaši tvůrčí aktivitu, pomoc a snahu celé
zastupitelstvo obce předem děkuje.
M.Frank

Hlavní nákres projektu první části stavební úpravy náměstí je k nahlédnutí na nástěnce obce.

Občasník č. 1/08 obce Krásné Údolí – str. č. 4

