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Dotace  a  Krásné  Údolí  v roce  2013 
 

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

V přehledu není zmíněna dotace od SZIF – podrobné informace byly součástí minulého vydání.  
 

 

Obdržené dotace a příspěvky 
 

Získané dotace za rok 2013 do rozpočtu města činily celkem 590.997,-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 246.274,-Kč 

 

- od Karlovarského kraje : 

  - Program obnovy venkova – akce „Staré paneláky - posílení dopravy v klidu - III.etapa + oprava  

 veřejného osvětlení - II.etapa“ – získaný příspěvek - částka 192.621,-Kč  (50% nákladů) 

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

roce částka 76.200,-Kč 

- „Volby prezidenta republiky a do Poslanecké sněmovny ČR“ v našem městě – celková částka 

39.682,-Kč 

- „Odborná příprava jednotky hasičů Krásné Údolí“ – částka 1.220,-Kč  

- „Dotace na věcné vybavení jednotky SDH Krásné Údolí“ – celková částka 20.000,-Kč 

- „Podpora aktivit v cestovním ruchu“ – příspěvek na vydání brožury k zpět navrácení titulu a 

výročí města – příspěvek 10.000,-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 
 

 

 - program „Strom života“ – Nadace PARTNERSTVÍ – akce: Výsadba stromů – Park na náměstí, 

                          požadovaný grant: 28.000,-Kč   - výsledek: projekt nebyl vybrán 

  

 

 

 

Rok Měsíc Název akce 
Dotační Celkové Obdržená Podíl Financování 

přispívatel 
náklady 

(Kč) dotace (Kč)  (%) 
z města 

(Kč) 

2013 

*** Aktivní politika zaměstnanosti Min.práce a soc.věcí -- 246 274 -- -- 

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

I. Volby - Prezidentské KÚ KK 21 040 21 040 100 0 

V. St.paneláky-III.etapa, VO-II.etapa POV KK 385 242 192 621 50 192 621 

VI. Jednotka SDH - věcné vybavení KÚ KK odb.kriz.řízení 25 676 20 000 80 5 676 

VI. Jednotka SDH - odbor. příprava KÚ KK odb.kriz.řízení 1 220 1 220 100 0 

X. Brožura k 525. výročí města KÚ KK odbor kultury 25 168 10 000 40 15 168 

X. Propagace třídění odpadů Elektrowin a.s. -- 5 000 -- -- 

X. Volby - Poslanecká sněmovna ČR KÚ KK  18 642 18 642 100 0 

   

          Dotace celkem 590 997 

  


