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červen  2021 
 

 

Vážení spoluobčané, 
 

 

 po několika měsících držíte v ruce další vydání našeho městského zpravodaje, ve kterém Vás 

chceme informovat o novinkách a událostech, které proběhly, nebo je očekáváme. 
 

Koncem února byla dokončena akce „Krásné Údolí, Kulturní dům – rekonstrukce – II. etapa“, 

která byla zahájena již v loňském roce. Celkové náklady činily 1.518.480,-Kč, dotace od Státního 

zemědělského intervenčního fondu je 880.095,-Kč. Náklady města na tuto akci tedy činí sumu 

638.385,-Kč. Administrativní i fyzická kontrola celého projektu proběhla bez závad a tak obdržení 

dotační částky očekáváme o prázdninových měsících. Náš nově zrekonstruovaný kulturní dům si 

budete moci prohlédnout v rámci Vavřinecké pouti dne 14.8.2021 – viz plakát dále. 
 

 Dne 6.4.2021 byla podepsána smlouva s kompletním dodavatelem akce „Krásné Údolí, 

Hasičská zbrojnice – stavební rekonstrukce objektu“, kterým se stala f. DESIGNSTAV Karlovy Vary 

s.r.o., Mezirolí 161, 362 25 Nová Role. Vysoutěžená, nejnižší nabídka je za 4.451.758,03 Kč. I na tuto 

investici se městu podařilo zajistit dotaci a to od Ministerstva vnitra - generálního ředitelství 

hasičského záchranného sboru České republiky ve výši 50% uznatelných nákladů. O další dotaci se 

bude jednat v rámci Karlovarského kraje v programu na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů 

obcí, kde jsme zažádali o částku 1.000.000,-Kč. Práce byly zahájeny ihned po podpisu smlouvy a 

smluvní termín s dodavatelem na dokončení celé akce je 31.1.2022.  
 

Soutěž na dodavatele další, menší investiční akce pod názvem „Krásné Údolí, Přípojka 

kanalizace pro objekt zázemí hřiště“ vyhrála firma Jan Flender, Kosmová 37, 364 01 Toužim. 

Smlouva o dílo je podepsaná a termín dokončení prací je 31.8.2021. I zde se podařilo získat dotaci a to 

ve výši 263.529,-Kč od Karlovarského kraje. 
 

Co se týče další žádosti o dotaci, tak jsme neuspěli u Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

s žádostí na dotaci k akci „Oprava místních obslužných komunikací ve městě Krásné Údolí“. V rámci 

tohoto jsme plánovali kompletní opravy komunikací Nové paneláky + Garáže + Náměstí-jih. 

Z celkového počtu 1.416 žádostí (dotace = celkem 4,5 miliardy Kč) bylo úspěšných pouze 528 

projektů s dotací 1,6 miliardy Kč. Odůvodnění neuspokojení naší žádosti z ministerstva bychom měli 

obdržet do konce srpna. Uskutečnění akce jsme měli podmíněné úspěšnou žádostí o dotaci, proto se 

opravy komunikací v letošním roce neuskuteční. 
 

V prvních měsících roku jsme absolvovali audit hospodaření a vedení města za rok předchozí. 

Kontrolou z Krajského úřadu Karlovarského kraje nebylo zjištěno žádných pochybení ani závad. 
 

Využili jsme „Covidové doby“, kdy měly tiskárny méně zakázek a i letos, tradičně po dvou 

letech, jsme ve spolupráci se zaměstnankyněmi školky připravili a nechali vydat stolní kalendář na rok 

2022. Nosným tématem je právě naše Mateřská škola Krásné Údolí a její aktivity s dětmi. Do každé 

rodiny s tímto Občasníkem předáváme bezplatně jeden exemplář tohoto kalendáře. Zájemci o další 

produkt si ho mohou zakoupit (50,-Kč/ks) do vyprodání zásob v městském úřadě. 
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