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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 2020 do rozpočtu města činily celkem 697.971,-Kč. 
 

- od Ministerstva práce a sociálních věcí: 

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

 zaměstnance v měsících duben, červen až listopad na „Veřejně prospěšné práce“ 

částka  

90.600,-Kč. Částka je za jednu pracovnici, kterou jsme využívali z úřadu práce.   

  

- od Karlovarského kraje: 

- Program obnovy venkova – akce „Krásné Údolí, Komplexní úpravy okolí kostela sv.  

Vavřince“ – dotace – částka 277.337,-Kč (32% celkových nákladů na akci), 

- Program na podporu venkovských prodejen – akce „Krásné Údolí, Prodejna COOP –  

Jednota s.d.“– částka 92.000,-Kč (77% celkových nákladů), 

- Program na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje – akce  

„Dovybavení jednotek SDH“ – částka 39.036,-Kč (77% celkových nákladů).  

 

- od státu: 

- Program „Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019“ – částka  

64.092,-Kč, 

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

částka 90.600,-Kč,  

- „Volby do zastupitelstev krajů“ – částka 25.370,-Kč. 

 

Dotační Celkové Obdržená Podíl Financování

přispívatel náklady (Kč) dotace (Kč)  (%) z města (Kč)

*** Aktivní politika zaměstnanosti Min.práce a soc.věcí -- 109 536 -- --

*** Výkon státní správy a školství KÚ KK -- 90 600 -- --

VII. Kostel-komplexní úpravy okolí POV KK 874 250 277 337 32 596 913

VII. Podpora venkovských prodejen POV KK 120 000 92 000 77 28 000

XII. Jednotka SDH - dovybavení KÚ KK odb.kriz.řízení 49 762 39 036 79 10 726

X. Volby - Krajské KÚ KK 25 370 25 370 100 0

XII. Kůrovec 2019 KÚ KK odb. živ. prostř. 114 220 64 092 56 50 128

          Dotace celkem 697.971

Rok Měsíc Název akce

2020

 
 

  V současnosti jsou řešeny a máme „v běhu“ následující žádosti: 
      

    - „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2021“ – vyhlašuje GŘ HZS ČR  

 - akce „Krásné Údolí, Hasičská zbrojnice – stavební rekonstrukce objektu“  

 - požadován příspěvek: 2.646.808,-Kč (50% předpokládaných uznatelných nákladů). 
 

    - „Program rozvoje venkova“ – vyhlašuje Státní zemědělský intervenční fond 

- akce „Krásné Údolí, Kulturní dům – rekonstrukce – II. etapa“  

 - požadován příspěvek: 943.800,-Kč (80% předpokládaných uznatelných nákladů). 
  

    - Program „Podpora rozvoje regionů 2019+“ – vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

- akce „Oprava místních obslužných komunikací ve městě Krásné Údolí“  

 - požadován příspěvek: 1.439.620,-Kč (80% předpokládaných uznatelných nákladů). 

   

        Zpracoval: M. Frank 


