Dotace a Krásné Údolí – II.
Výtah z minulého čísla : činnost zastupitelstva spojená s dotacemi bude pro zbývající volební
období směřována na tři hlavní směry a priority :
a) dokončení celkové kanalizace obce
b) rekonstrukce domu čp.1 ( bývalá radnice )
c) dopravně stavební úprava náměstí ( I.etapa ) a obnova části chodníků
Stav k výše uvedeným záměrům k 31.10.2008 :
ad a) zde byla zajištěna projektová kancelář a započaty prvotní práce s cílem řešení např.
pomocí samostatných domovních čistíren; při dalších jednáních na vodohospodářském
odboru a VaK v Karlových Varech bylo zjištěno, že toto řešení je zcela „neprůchodné“
( z důvodu existence ČOV v obci ); taktéž pro podmínky EU jsme bráni jako obec
zkanalizovaná ( u nás vyřešeno kolem 80% domácností ) a tudíž dotacím v tomto směru
určených v současnosti nevhodní; na tomto základě byly veškeré započaté práce zastaveny
a spolupráce s projektantem ukončena; další postupy budou směrovány výhradně na VaK,
který v budoucnu může zajistit jak technické řešení zanesené do projektové dokumentace,
tak i většinové spolufinancování celé akce; Jedná se však o záležitost časově hodně
náročnou a nikoliv brzké budoucnosti
ad b) s ohledem na skutečnost, že neexistuje řádná dokumentace stávajícího stavu této
nemovitosti, bylo v létě provedeno přesné zaměření a vyhotoven projekt skutečného
provedení; v současnosti byly ze strany projektanta zahájeny práce na projektu stavebních
úprav, předělů a dílčích rekonstrukcí; až po zpracování této dokumentace můžeme začít
pracovat na hledání vhodných dotačních titulů a případných žádostech o dotace
ad c) dne 27.10.2008 byla podána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova u Státního
zemědělského intervenčního fondu v Ústí nad Labem na projekt „Dopravně stavební
úprava náměstí v K.Údolí – I. etapa včetně rekonstrukce přilehlých chodníků“;
celkový rozpočet akce byl vyčíslen na 4.979.860,-Kč ( při spoluúčasti obce ve výši 10% );
v projektu je obsažena úprava části návsi u kašny a opravy skoro všech chodníků v obci
( mimo části KD-hřiště kde je nový povrch a trasa od domu p Lásky směrem na
Odolenovice, která bude řešena ve II.etapě); výsledky žádosti budou známy až v prvních
měsících nového roku.
M. Frank

Projekty realizované obcí Krásné Údolí s dotacemi
Rok
1997
1998
1999
2000
2004
2005
2006
2007

Název projektu

Dotační orgán

Úprava parku
Rekonstrukce sochy
Rekonstrukce střechy čp. 1
Plynofikace celé obce
Plynofikace ZŠ – vytápění
Rekonstrukce veř. osvětlení
Nový stožár veř. osvětlení
Rekonstrukce komunikace
Informační centrum (internet)
Úprava veřejné zeleně
Zavedení bezdrát. rozhlasu
Výstavba hřiště

Ok. úřad K. Vary
Ok. úřad K. Vary
Ok. úřad K. Vary
SFŽP
SFŽP
Ok. úřad K. Vary
Ok. úřad K. Vary
Ok. úřad K. Vary
POV KK
POV KK
POV KK
POV KK

Celkové
náklady (v Kč)
370 000
20 000
254 000
4 377 000
151 000
220 000
63 000
381 000
105 000
22 000
278 000
511 000

Obdržená
dotace (v Kč)
175 000
20 000
175 000
504 000
72 000
120 000
30 000
145 000
74 000
15 000
167 000
200 000
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