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Dotace  a  Krásné  Údolí   
 

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

Obdržené dotace a příspěvky 
 

 Získané dotace za rok 2019 do rozpočtu města činily celkem 460.670,-Kč. 
 

- od Ministerstva práce a sociálních věcí: 

- „Aktivní politiku zaměstnanosti“ – získaný příspěvek na mzdu na sezonní práce pro 

 zaměstnance v měsících červen až říjen na „Veřejně prospěšné práce“ částka 54.059,-Kč. 

 Částka je za jednoho pracovníka, kterého jsme využívali z úřadu práce.   

 

- od Karlovarského kraje: 

- Program obnovy venkova – akce „Krásné Údolí, Hasičská zbrojnice – oprava střechy“ – získaný 

 příspěvek – částka 222.590,-Kč (15% celkových nákladů na akci), 

- Program na realizaci opatření před povodněmi v územích ohrožených povodněmi – akce  

„Povodňový plán města Krásné Údolí“ – digitální verze – částka 76.859,-Kč (80%  

celkových nákladů), 

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

86.100,-Kč,  

- „Volby do Evropského parlamentu“ – částka 21.062,-Kč. 

 

 

 

Rok Měsíc Název akce 
Dotační Celkové Obdržená Podíl Financování 

přispívatel 
náklady 

(Kč) 
dotace 

(Kč)  (%) 
z města 

(Kč) 

2019 

*** Aktivní politika zaměstnanosti Min.práce a soc.věcí -- 54 059 -- -- 

*** Výkon státní správy a školství KÚ KK -- 86 100 -- -- 

V. Hasičská zbrojnice - oprava střechy POV KK 1 531 970 222 590 15 1 309 380 

V. Volby - Evropský parlament KÚ KK  21 062 21 062 100 0 

X. Povodňový plán města K.Údolí KÚ KK odb.živ.prostř. 96 074 76 859 80 19 215 

                Dotace celkem 460 670     

 

 

 

  V současnosti máme podány následující žádosti: 
 
      

    - příspěvek z „Program obnovy venkova“ – Karlovarský kraj  

 - podprogram 1 - akce „Krásné Údolí, Komplexní úpravy okolí kostela sv. Vavřince“ –  

požadován příspěvek: 300.000,-Kč (cca 37% předpokládaných nákladů). 

- podprogram 2 – akce „Krásné Údolí, Podpora venkovské prodejny“ – požadován příspěvek:  

98.000,-Kč 

 

    - příspěvek z programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje“ 

    - podprogram 7 – Vybavení JSDH obce novými osobními ochrannými prostředky hasiče –  

požadován příspěvek: 39.036,-Kč (cca 80% předpokládaných nákladů). 

  
  

  
          Zpracoval: M. Frank 


