
razítko obce

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE

VESNICE ROKU 2017

Název obce:

město Skalná
Jméno, příjmení a titul starosty/tky:

Mgr. Rita Skalová

Adresa obecního úřadu:

Sportovní 9, Skalná
35134

tel.: 354548821

mob.: 602128455

e-mail: starosta@skalna.cz

www stránky: http://www.skalna.cz

Zapojení obce do regionálních forem spolupráce (mikroregiony, partnerství, MAS, atd.):

Mikroregion Kamenné vrchy

Mikroregion Chebsko

Euregio Egrensis, regionální sdružení obcí a měst

Kraj: Karlovarský kraj Okres: Cheb

Počet obyvatel k 1.1.2017: 1870 Katastr obce: 2344

Soutěže Vesnice roku se účastníme (včetně tohoto roku) po 7.

2016: Zelená stuha 2012: účast

2011: Modrá stuha 2005: Zlatá stuha

2004: účast 2003: účast

Ocenění v dalších soutěžích: 

Rok 2011 - Liga odpadů - 5. místo v kategorii nad 1000 obyvatel

Rok 2012 - Diplom za účast ve finále soutěže obcí o křišťálovou popelnici 2012

Rok 2014 - Liga odpadů - 1. místo v kategorii nad 

1000 obyvatel

Rok 2015 - Liga odpadů -  3. místo v kategorii nad 

1000 obyvatel

Vesnice roku 2011 z programu obnovy venkova - Mimořádné ocenění - za úspěšnou přípravu a realizaci projektů s využitím

dotačních titulů

Vesnice roku 2012 z programu obnovy venkova- mimořádné ocenění za obnovu kostela sv. Šebestiána

Vesnice desetiletí v Karlovarském kraji 2001-2010 - ocenění za umístění

Datum poslední aktualizace vlastního programu obnovy venkova (schváleného zastupitelstvem): 17.1.2017



Zpracovatel programu obnovy vesnice: pověřený člen zastupitelstva a zástuci jednotlivých kulturních společenských, sportovních organizací, spolků a sdružení



Bilance hospodaření (v tis. Kč)

skutečnost 2016 předpoklad 2017

celkové příjmy obce 59656 31216

z toho daňové 21157 22771

celkové výdaje obce 31039 37065

z toho na akce POV 638 805

Prohlašuji, že jsem se seznámil s podmínkami soutěže a že všechny údaje uvedené v této přihlášce a jejích přílohách jsou pravdivé.

Zavazuji se, že pokud obec, kterou zastupuji, získá některé z ocenění uvedených v bodě 8 Podmínek soutěže, bude obec v následujícím roce spolupracovat s

vyhlašovateli soutěže a bude postupovat v souladu s jejich pokyny především při propagaci této soutěže.

Souhlasím s využitím poskytnutých informací a fotografií pro účely propagace soutěže.

Datum Podpis starosty/tky a razítko obce


