
Město Nalžovské Hory 
Stříbrné Hory 104, 341 01 Horažďovice 

 

Dotace přijaté v roce 2022  
 

1. Finanční příspěvek  

 - za účelem: ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích. Předmět 

příspěvku – štěpkování nebo drcení klestu.  

 - příspěvek 46 800 Kč, poskytovatel Plzeňský kraj. 

 

2. Finanční příspěvek  

 - za účelem: obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku.   

 Předmět příspěvku:  - umělá obnova sadbou první   28 800 Kč, 

  - výchova lesních porostů do 40 let věku   13 320 Kč, 

  - zřizování nových oplocenek   11 900 Kč. 

         54 020 Kč 

 

 - za účelem: ochrana lesa-asanace jehličnatého dříví insekticidním postřikem 1 800 Kč 

Celkem příspěvek 55 820 Kč, poskytovatel Plzeňský kraj. 

 

3. Finanční příspěvek  

 - za účelem: obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku.   

 Předmět příspěvku:  - umělá obnova sadbou první  88 710 Kč, 

  - umělá obnova sadbou opakovaná 4 950 Kč, 

  - zřizování nových oplocenek  35 450 Kč. 

Celkem příspěvek 129 110 Kč, poskytovatel Plzeňský kraj. 

 

4. Finanční příspěvek  

- za účelem: obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku.   

Předmět příspěvku:  - následná péče o výsadbu lesního porostu   24 960 Kč, 

Celkem příspěvek 24 960 Kč, poskytovatel Plzeňský kraj. 

 

5. Investiční účelová dotace v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 

2022 určené na akci „Stavební úpravy komunikace v centru města“. Účel dotace – výstavba 

16 parkovacích stání před městským úřadem Nalžovské Hory. Celkem příspěvek 350 000 

Kč, poskytovatel Plzeňský kraj. 

 

6. Příspěvek ze státního rozpočtu dle zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 

2022 z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu ke zmírnění negativních 

dopadů působnosti tohoto zákona do rozpočtu obcí za bonusové období od 22. listopadu 

2021 do 31. ledna 2022. Celkem příspěvek 83 227,46 Kč.  

 

7. Příspěvek ze státního rozpočtu dle zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 

2022 z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu ke zmírnění negativních 

dopadů působnosti tohoto zákona do rozpočtu obcí za bonusové období od 22. listopadu 

2021 do 31. ledna 2022. Celkem příspěvek 3 128,59 Kč. 

 



8. Neinvestiční účelová dotace na volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu České 

republiky.   

Celkem dotace 336 000,- Kč (48 000,- Kč na jeden volební okrsek), poskytovatel 

Ministerstvo financí ČR prostřednictvím Plzeňského kraje. 

 

9. Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výdaje jednotek sborů dobrovolných 

hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictví Plzeňského kraje z rozpočtu MV-GŘ HZS 

ČR. Celkem dotace 6 600 Kč.  

 

10. Neinvestiční účelová dotace v souvislosti s přípravnou fází na volbu prezidenta ČR v roce 

2023. Celkem dotace 65 800,- Kč (9 400,- Kč na jeden volební okrsek), poskytovatel 

Ministerstvo financí ČR prostřednictvím Plzeňského kraje. 

 

11. Účelová finanční dotace z dotačního titulu „Zachování prodejen v malých obcích 

Plzeňského kraje 2022“ určené na akci „Nalžovské Hory – podpora na provoz pojízdné 

prodejny“. Částečné krytí neinvestičních nákladů města Nalžovské Hory na provoz pojízdné 

prodejny v jeho částech Neprochovy a Těchonice v roce 2022. Dotace ve výši 15 000 Kč. 

Poskytovatel dotace Plzeňský kraj. 

 

 


