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Dotace  a  Krásné  Údolí  v  roce  2015 
 

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

Obdržené dotace a příspěvky 
 

 Získané dotace za rok 2015 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 182.000,-Kč. Částka je nižší 

než  v předchozích letech, neboť jsme využili pouze dva pracovníky z úřadu práce.   

 

- od Karlovarského kraje: 

  - Program obnovy venkova – akce „Dopravně stavební úprava náměstí - III.etapa - část Zastávka a 

 okolí“ – získaný příspěvek – částka 170.000,-Kč  (14% celkových nákladů na akci), 

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

77.100,-Kč, mírné navýšení v porovnání s lety 2013 a 2014, 

- „Odborná příprava jednotky hasičů Krásné Údolí“ – částka 600,-Kč,  

- „Dotace na věcné vybavení jednotky SDH Krásné Údolí“ – částka 20.000,-Kč (78% nákladů). 

  

- od f. Elektrowin: 

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

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

 

  

Rok Měsíc Název akce 
Dotační Celkové Obdržená Podíl Financování 

přispívatel náklady (Kč) dotace (Kč)  (%) z města (Kč) 

2015 

*** Aktivní politika zaměstnanosti Min.práce a soc.věcí -- 182 000 -- -- 

*** Výkon státní správy a školství KÚ KK -- 77 100 -- -- 

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

V. Náměstí- zastávka a okolí POV KK 1 199 000 170 000 14 1 029 000 

X. Jednotka SDH - věcné vybavení KÚ KK odb.kriz.řízení 25 493 20 000 78 5 493 

X. Jednotka SDH - odbor. příprava KÚ KK odb.kriz.řízení 650 600 92 0 

   

 Dotace celkem   452 700 
   

 

 Žádosti a projekty v řízení 
 

 V současnosti máme podány následující žádosti: 
 

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

dvou drobných kulturních památek: 2x kříž – hřbitov a prostranství před kostelem“ - požadován 

příspěvek: 46.900,-Kč (70% veškerých nákladů). 
  

    - program „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ – Ministerstvo pro místní rozvoj – akce „Krásné 

Údolí – Nové asfaltové povrchy v lokalitách Náměstí (východ a sever), Staré paneláky a prostor 

před domy čp. 89 a čp. 147“ - požadován příspěvek: 849.471,-Kč (50%  předpokládaných 

nákladů). 
 

    - dotace „Program obnovy venkova“ – Karlovarský kraj – akce „Chodník náměstí - západ“ - 

požadován příspěvek: 200.000,-Kč (41% předpokládaných nákladů). 

 
           Zpracoval: M.Frank 

      


