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Dotace  a  Krásné  Údolí  v  roce  2016 
 

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

letech.  
 

Obdržené dotace a příspěvky 
 

 Získané dotace za rok 2016 do rozpočtu města činily celkem 474.422,-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 196.000,-Kč. 

 Částka je za dva pracovníky, které jsme využívali z úřadu práce.   

 

- od Karlovarského kraje: 

  - Program obnovy venkova – akce „Krásné Údolí, chodník náměstí - západ“ – získaný 

 příspěvek – částka 170.000,-Kč  (49% celkových nákladů na akci), 

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

částka 74.600,-Kč, mírné snížení v porovnání s předchozím rokem 

- „Volby do krajských zastupitelstev a volby do Senátu parlamentu ČR“ – částka 26.022,-Kč,  

- „Dotace na věcné vybavení jednotky SDH Krásné Údolí“ – částka 4.800,-Kč (60% 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) 

2016 

*** Aktivní politika zaměstnanosti Min.práce a soc.věcí -- 196 000 -- -- 

*** Výkon státní správy a školství KÚ KK -- 74 600 -- -- 

V. Chodník náměstí - západ POV KK 345 597 170 000 49 175 597 

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

X. Jednotka SDH - věcné vybavení KÚ KK odb.kriz.řízení 8 000 4 800 60 3 200 

X. Volby - Krajské + Senátní KÚ KK  26 022 26 022 100 0 

   

          Dotace celkem 474 422 
   

 

 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 „Dotace pro jednotky SDH obcí“ – Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru ČR – akce „Krásné Údolí – SDH – pořízení dopravního automobilu“ - 

požadován příspěvek: 450.000,-Kč (50%  předpokládaných nákladů, kdy dalších 50% 

poskytoval v roce 2016 Karlovarský kraj). 
 

    - dotace „Program obnovy venkova“ – Karlovarský kraj – akce „Oprava hřbitovní zdi“ - požadován 

příspěvek: 200.000,-Kč (48% předpokládaných nákladů). 

 
          Zpracoval: M.Frank 

      


