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Dotace  a  Krásné  Údolí  v  roce  2019 
 

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

Obdržené dotace a příspěvky 
 

 Získané dotace za rok 2018 do rozpočtu města činily celkem 668.167,-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 208.000,-Kč. 

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

- od Karlovarského kraje: 

- Program obnovy venkova – akce „Krásné Údolí, Chodník u hlavní silnice - oprava“ – získaný 

 příspěvek – částka 143.622,-Kč (36% celkových nákladů na akci), 

- Program Podpora vydávání neperiodických publikací – publikace „Krásné Údolí 1488 - 2018“ –  

získaný příspěvek – částka 20.000,-Kč (17% celkových nákladů), 

- Program Podpora na vyhotovení lesních hospodářských plánů – akce „Lesní hospodářský plán  

pro lesní hospodářský celek Krásné Údolí“ – získaný příspěvek – částka 22.242,-Kč (55%  

celkových nákladů), 

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

80.600,-Kč,  

- „Volby do obecních zastupitelstev a prezidentské“ – částka 41.903,-Kč,  

- „Dotace na odbornou přípravu Jednotky SDH Krásné Údolí“ – částka 2.800,-Kč (100% 

nákladů), 

- na akci „Úprava návsi Odolenovice – dětské hřiště“ – které bude dokončeno v letošním roce jsme 

získali - částku 99.000,-Kč od Nadace ČEZ, program „Oranžové hřiště“, 

- částku 50.000,-Kč od f. Hollandia s.r.o. 

 

Rok Měsíc Název akce 
Dotační Celkové Obdržená Podíl Financování 

přispívatel 
náklady 

(Kč) 
dotace 

(Kč)  (%) 
z města 

(Kč) 

2018 

*** Aktivní politika zaměstnanosti Min.práce a soc.věcí -- 208 000 -- -- 

*** Výkon státní správy a školství KÚ KK -- 80 600 -- -- 

V. Chodník - hlavní silnice POV KK 395 073 143 622 36 251 451 

IX. Publikace "Krásné Údolí 1488 - 2018" KÚ KK odb. kultury 121 484 20 000 17 101 484 

X. Jednotka SDH - odborná příprava KÚ KK odb.kriz.řízení 2 800 2 800 100 0 

X. Volby - Obecní + prezidentské KÚ KK  41 903 41 903 100 0 

VI. + X. Dětské hřiště Odolenovice - I. etapa Nadace ČEZ + Hollandia 232 179 149 000 64 83 179 

XI. Lesní hospodářský plán KÚ KK odb. živ. prostř. 40 369 22 242 55 18 127 

   

          Dotace celkem 668 167 
   

  V současnosti máme podány následující žádosti: 
 

    - program „Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2018“ – Ministerstvo 

zemědělství ČR – akce: „Renovace kříže před kostelem sv. Vavřince“ – renovace uskutečněna 

v loňském roce a zároveň odsouhlasen příspěvek ve výši 27.951,-Kč z celkových nákladů 

55.297,-Kč – vyúčtování podáno v prosinci 2018 a v současnosti čekáme na odsouhlasení a 

zaslání financí. 
  

    - příspěvek z „Program obnovy venkova“ – Karlovarský kraj  

 - akce „Krásné Údolí, Hasičská zbrojnice – oprava střechy“ - požadován příspěvek: 300.000,-Kč 

(20% předpokládaných nákladů). 

  
  

  
          Zpracoval: M. Frank 


