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Dotace  a  Krásné  Údolí  v  roce  2014 
 

 Níže uvedenými údaji navazuji na informace k této problematice poskytnutých v minulých letech.  
 

Obdržené dotace a příspěvky 
 

 Získané dotace za rok 2014 do rozpočtu města činily celkem 638.050,-Kč 
 

- od Ministerstva práce a sociálních věcí: 

- „Aktivní politiku zaměstnanosti“ – získaný příspěvek na mzdu na sezonní práce pro zaměstnance 

 v měsících duben až říjen na „Veřejně prospěšné práce“ částka 202.137,-Kč. Částka je nižší 

než  v předchozím roce, kdy důvodem je, že jsme měli o jednoho sezónního pracovníka od srpna 

 do října méně a v období duben-červenec byl pouze na poloviční úvazek. 

- od Karlovarského kraje: 

  - Program obnovy venkova – akce „Dopravně stavební úprava náměstí - II.etapa - část Park + okolí 

 prodejny COOP“ – získaný příspěvek – částka 180.000,-Kč  (24% nákladů), 

- „Výkon státní správy“ – každoroční příspěvek na činnost městského úřadu – v tomto roce částka 

76.200,-Kč, jejíž výpočet byl shodný s rokem 2013, 

- „Volby do Evropského parlamentu a do Zastupitelstev města a obcí“ v našem městě – celková 

částka 39.433,-Kč, 

- „Odborná příprava jednotky hasičů Krásné Údolí“ – částka 800,-Kč,  

- „Dotace na věcné vybavení jednotky SDH Krásné Údolí“ – částka 36.480,-Kč (77% nákladů) 

- od f. Holandia s.r.o.: 

- „Příspěvek na činnost a rozvoj“ – cílená částka na rekonstrukci chodníku –100.000,-Kč. 

- od f. Elektrowin: 

  - „Propagace třídění odpadů v Krásném Údolí“ – příspěvek za uveřejňování odborných článků a 

inzerátů této společnosti v našem Občasníku – 3.000,-Kč. 

- od Nadace Partnerství: 

 -  program „Zdravé stromy pro zítřek“ – akce: „Odolenovice - památný strom“ – kompletní 

 arboristické ošetření – práce provedeny bezúplatně. 

 

Rok Měsíc Název akce 
Dotační Celkové Obdržená Podíl Financování 

přispívatel 
náklady 

(Kč) 
dotace 

(Kč)  (%) 
z města 

(Kč) 

2014 

*** Aktivní politika zaměstnanosti Min.práce a soc.věcí -- 202 137 -- -- 

*** Výkon státní správy  KÚ KK -- 76 200 -- -- 

V. Park + okolí prodejny COOP POV KK 748 359 180 000 24 568 359 

V. Volby - Evropský parlament KÚ KK 20 317 20 317 100 0 

X. Jednotka SDH - věcné vybavení KÚ KK odb.kriz.řízení 47 620 36 480 77 11 140 

X. Jednotka SDH - odbor. příprava KÚ KK odb.kriz.řízení 800 800 100 0 

V. Příspěvek na činnost Hollandia s.r.o. 100 000 100 000 100 0 

VI. Propagace třídění odpadů Elektrowin a.s. -- 3 000 -- -- 

X. Volby - Komunální KÚ KK  19 116 19 116 100 0 

   

          Dotace celkem 638 050 
   

 

 Žádosti a projekty v řízení 
 

                - program „Obnova, zachování a využití kulturních památek“ – Karlovarský kraj – akce: 

 „Obnova kovaného kříže s Kristem u hlavní silnice“ (u domu manž. Málkových) požadován 

 příspěvek: 16.000,-Kč (70% veškerých nákladů). 

  

    - „Program obnovy venkova“ – Karlovarský kraj – akce „Dopravně stavební úprava náměstí - 

 III.etapa - část Zastávka a okolí“ – žádost připravena – bude podána do konce února. 

 
           Zpracoval: M.Frank 

      


