
 
Poskytnuté dotace, granty a příspěvky v roce 2007 

 
 
Dotace z Programu obnovy venkova 
DT 6 „Pokračování revitalizace bývalé obecní školy v Kadově“ 
     Výše uvedená akce díky finanční podpoře z Programu obnovy venkova 
měla velký ohlas mezi občany bez rozdílu věku. V rámci projektu jsme 
pořádali výstavy, přednášky, celé prázdniny byla klubovna přístupná 
dětem – hrálo si v ní 350 dětí, pořídili jsme notebook a dataprojektor, čímž 
se rozšířila možnost využití klubovny v Kadově i na školení.  
     Ze všech akcí je pořízena fotodokumentace.  
Poskytnutá dotace – 70 000,- Kč    Vlastní podíl obce – 35 227,50 
 
DT 1 - 4„II. etapa rekonstrukce školy v Kadově, st. 26 v k.ú. Kadov“                                                         
     Obec Kadov prostřednictvím firmy STRABAG a.s. provedla nákup a 
instalaci větší vyvážecí jímky a opravu vodního zdroje pro budovu bývalé 
školy v Kadově, kde je v provozu obecní knihovna s internetem pro 
veřejnost a klubovna pro děti, mládež a dospělé.  
Poskytnutá dotace - 120 000,-       Vlastní podíl obce 104 779,-  
 
DT 8 „Úroky z úvěru plynofikace obce I a II.,“ 
Díky finanční podpoře z Programu obnovy venkova mohla naše obec kromě 
splácení úroku z úvěru  uskutečnit i jiné akce a projekty.   
Poskytnutá dotace na oba úvěry – 76 000,-  Vlastní podíl obce – 42 777,-  
 
 
Finanční dar České spořitelny a.s. na ekologické účely – likvidaci následků 
orkánu Kyrill ve výši 150 000,- 
 
Dotace z Jč. kraje – „Obnova a zajištění lesních porostů“ 
Poskytnutá dotace – 31 200,-   Vlastní podíl obce – 67 000,- 
 
Dotace z Jč. kraje – „Obnova drobné sakrální stavby“ 
Poskytnutá dotace – 29 000,-    Vlastní podíl obce – 12 500,- 
 
Dotace z GP Jč. kraje – „Renesance SDH Kadov“ 
Poskytnutá dotace – 34 082,-     Vlastní podíl obce – 19 663,-  
 
Dotace z Úřadu práce Strakonice – „Politika zaměstnanosti“ 
Poskytnutá dotace – 176 675,- 
 
Cena hejtmana Jihočeského kraje 
Poskytnutý příspěvek – 20 000,- 


