Dotace a Krásné Údolí v roce 2012
Níže uvedenými údaji navazuji na informace k této problematice poskytnutých v minulých letech.

Obdržené dotace a příspěvky
Získané dotace za rok 2012 do rozpočtu města činily celkem 745.502,-Kč
- od Ministerstva práce a sociálních věcí :
- „Aktivní politiku zaměstnanosti“ – získaný příspěvek na mzdu na sezonní práce pro zaměstnance
v měsících červen až prosinec na Veřejně prospěšné práce + příspěvek na mzdu koordinátora Veřejné
služby v měsících březen až prosinec 2012 – celková částka 177.924,-Kč
- od Karlovarského kraje :
- Program obnovy venkova – akce „Nové paneláky-posílení dopravy v klidu“ – získaný maximálně
možný příspěvek - částka 210.000,-Kč
- Program podpory Územně plánovací dokumentace - projekt „Územní plán Krásné Údolí“ - část
Návrh Územního plánu Krásné Údolí – opět získána maximální částka 150.000,-Kč
- Program podpory kulturních památek a památkově hodnotných objektů – projekt „Restaurátorský
průzkum a záměr na fasádě kostela sv. Vavřince v K.Údolí“ – částka 10.000,-Kč
- „Výkon státní správy a školství“ – každoroční příspěvek na činnost městského úřadu – v tomto roce
částka 114.820,-Kč
- „Volby do krajských zastupitelstev 2012“ v našem městě – částka 21.512,-Kč
- „Odborná příprava jednotky hasičů Krásné Údolí“ – suma 3.360,-Kč
- „Dotace na věcné vybavení jednotky SDH Krásné Údolí“ – celková částka 52.886,-Kč
- od f. Elektrowin :
- „Propagace třídění odpadů v Krásném Údolí“ – příspěvek za uveřejňování odborných článků a inzerátů
této společnosti v našem Občasníku – 5.000,-Kč

Neúspěšné žádosti a projekty
- „Podpora kulturních památek a památkově hodnotných objektů“ – Karlovarský kraj
- podána žádost na akci „Zrestaurování dveří vstupní síně na kostele sv. Vavřince v K.Údolí“
- předpokládané náklady 60.000,-Kč, žádost zněla na 48.000,-Kč + spoluúčast města 12.000,-Kč
- všechny podané žádosti byly na celkovou sumu přes 43 mil. Kč – vyčleněno pouze 5,5 mil. Kč
- letošním výběrem kulturní komise Karlovarského kraje byly upřednostňovány havarijní stavy a
ti, kteří neuspěli v loňském roce – což náš kostel nesplňuje

SZIF Ústí nad Labem – projekt „Obnova náměstí a dopravní infrastruktury“
- dne 19.12.2012 byla podána žádost o proplacení první části dotace – konečná proinvestovaná částka doložená
k administraci žádosti je – 1.793.483,- Kč; žádaná dotační suma je – 1.101.215,-Kč
- koncem prosince a počátkem ledna byly doloženy veškeré požadované protokoly, rozpočty, smlouvy a další
písemnosti, které úředníci ještě dožádali
- v našem regionu jsme první, kteří zadávali výběrové řízení v tomto rozsahu dle novely zákona a žádali u
SZIFu prvotní částečné vyúčtování
- dne 22.2.2013 bylo doručeno ze strany SZIF „Oznámení o schválení platby“ a to na výše uvedenou sumu –
tzn., že vše proběhlo v pořádku, výběrové řízení bylo plně transparentní a cituji : Nebyly zjištěny žádné
skutečnosti, které by vedly ke snížení požadované dotace“
- ihned po skončení zimního počasí budou pokračovat práce a to dokončení jižní části náměstí a hlavně
rekonstrukce „chodníku Láska-Kadlec“

Občasník č. 1/13 města Krásné Údolí – str. č. 5

