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Dotační Celkové Obdržená Podíl Financování

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

*** Aktivní politika zaměstnanosti Min.práce a soc.věcí -- 48 426 -- --

*** Výkon státní správy a školství KÚ KK -- 90 900 -- --

VI. VO - obměna svítidel - I. etapa POV KK 372 404 250 000 67 122 404

X.-XII. Volby - Obecní + Senát + Prezident KÚ KK 48 000 48 000 100 0

          Dotace celkem 437 326

Rok Měsíc Název akce

2022

 

Dotace  a  Krásné  Údolí   
 

 Získané dotace za rok 2022 do rozpočtu města činily celkem zhruba desetinu roku 

předchozího. Celková částka je 437.326,-Kč. 
 

- od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR: 

- „Aktivní politika zaměstnanosti“ – získaný příspěvek na mzdové prostředky na „Veřejně 

 prospěšné práce“ vykonávané v měsících duben až říjen  - částka 48.426,-Kč. 

 Suma je za jednoho sezónního pracovníka, který byl přijat z řad uchazečů 

 evidovaných na úřadu práce a je znatelně nižší než v předchozích letech z důvodu 

 dlouhodobé pracovní  neschopnosti tohoto zaměstnance. 
 

- od Ministerstva vnitra ČR: 

- v loňském roce nebyla podána žádná žádost o dotaci a tak ani žádné čerpání. 
 

- od Státního zemědělského intervenčního fondu: 

- Program rozvoje venkova – akce „Krásné Údolí, Úprava veřejného prostranství“  

- žádost podána v loňském roce, kdy kladné rozhodnutí a smlouva o dotaci byly  

   doručeny na město až v lednu roku letošního – více viz níže. 
 

- od Karlovarského kraje: 

- Program obnovy venkova – akce „Krásné Údolí, Veřejné osvětlení – obměna svítidel ve 

 městě“ – částka 250.000,-Kč (67% celkových nákladů na akci), 
 

- od státu: 

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

90.900,-Kč,  

- „Volby do Obecních zastupitelstev + do Senátu Parlamentu ČR + Prezidenta ČR (1.část)“ 

– částka 48.000,-Kč. 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

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

- akce „Krásné Údolí, Úprava veřejného prostranství“  

 - přislíben příspěvek: 793.176,-Kč (80% předpokládaných uznatelných nákladů). 
 

    - „Program obnovy venkova 2022-2024“ – vyhlásil Karlovarský kraj 

- akce „K. Údolí, Kulturní dům – III. etapa – opravy vstupního prostranství + vnější omítky“  

 - požadován příspěvek: 250.000,-Kč (předpokládané náklady 1.275.491,-Kč). 
  

    - „Program na přípravu projektů obnovy a využití kulturních památek a památkově hodnotných  

 objektů v památkově chráněných územích“ – vyhlásil Karlovarský kraj 

- akce „K. Údolí, kostel sv. Vavřince – PD – I. etapa – Průzkumy a rozbory“ 

 - požadován příspěvek: 302.400,-Kč (80% předpokládaných uznatelných nákladů), 

- akce „K. Údolí, kostel sv. Vavřince – PD – II. etapa – Dokumentace + inženýrská činnost“  

 - požadován příspěvek: 396.800,-Kč (80% předpokládaných uznatelných nákladů). 
 

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

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

 - zde čekáme na vyhlášení výzvy k podání žádostí – předpoklad je 1. čtvrtletí roku 2023 
  

        Zpracoval: M. Frank 


