Žádost ó poskytnutí dotace
v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2011
1. Obec:

Slavětín

00580082

Načti data

3. Sídlo, ve kterém je akce realizována (mateřská obec nebo místnĺ část)
4. Obec s rozšířenou působností (ORP):

Chotěboř

5. Místní program obnovy venkova (vesnice)*.

ANO

6. Územní plán (případně zadáni, koncept nebo návrh územního plánu)*
*) v případě, že obec má tento dokument zpracován, kolonku u ANO zakřížkujte.
7. Název projektu:

ANO

sportovně technické zázemí hřiště

8. Stručná charakteristika projektu

—

stručný text

vybudování dřevěného objektu, který bude sloužit jako zázemí sportovcům a pro uskladnění
zahradního nábytku a sportovního náčiní.

ar.č.

předpokládané parametry projektu (uvést alespoň
2 parametry)

měrná jednotka

hodnota
(mnozstvi)
8

Např.

výměna oken

ks

Např.

plocha obnovené komunikace

m2

1500__—

1.

plocha objektu

m2

48__—

2.

obestavěný prostor

m3

144

-

-

—

3.
4.
5.
9. Uved‘te zatřídění podle typu projektu 1

=

radnice, 2

=

mateřská a základní škola, 3

=

3

tělovýchovné zařízení, 4 = kulturní zařízer~í, 5 = zdravotnické zařízení, 6 = zařízení sociální
péče, 7 = obytná budova, 8 = hasičské zbrojnice vč. jejich vybavení, 9 = požární nádrž, 10 =
sakrální stavba, 11 hřbitov, 12 = čekárna na zastávce hromadné dopravy, 13 = drobná
architektura, 14 = místní rozhlas, 15 = úpravy veřejných prostranstvi, 16 = obnova a zřizování
veřejné zeleně, 17 = místní komunikace, 18 = pěší stezky a chodníky, 19 veřejné osvětlení,
20 = veřejná kanalizace, 21 = veřejný vodovod, 22 = ostatní objekty v majetku obce
10. Předpokládané datum zahájení v roce 2011

—

11. Předpokládané datum dokončení v roce 201 1
11)

12. Charakter projektu I
-

investiční

**)‚

N

=

uveďte měsíc (např. únor
—

=

2)

6

uveďte měsíc (např. listopad

neinvestiční

11

***)

13. Předpokládané náklady projektu v r. 2011 v Kč

300000

100

%

14. Požadovaná dotace v r. 2011v Kč

140000

47,0

%

15. Vlastni zdroje obce v r. 2011 vKČ

160000

53,0

%

16. z toho hodnota dobrovolné práce občanů a vlastního
materiálu obce v Kč (hodnota dle znaleckého posudku)

OJ

**)

***)

Příklady investičních projektů: novostavby a nová výsadba stromú a keřů; nástavby, přístavby,
přestavby, vestavby, stavební úpravy vedoucí k podstatným změnám vnitřniho zařizeni nebo vzhledu
stavby, rekonstrukce (zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických
parametrů), modernizace (rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku) a pořizení vybaveni staveb,
pokud výdaje překročí částku 40 tis. Kč v běžném roce. Jde o majetek, jehož pořízení je účtováno v účtové
třídě 0— Dlouhodobý majetek. NEPOUŽI VAT V NAZVU PROJEKTU SLOVO „OPRAVA‘
Příklady neinvestičních projektů: opravy fasád a vnitřních omítek, obkladů stěn, podlah a dlažeb,
výměna a opravy střešní krytiny, opravy povrchu plochých střech, komínových těles, opravy vnitřních
instalaci, výměna, opravy a nátěry oplechování střech, žlabů a odpadních dešt‘ových svodů, opravy oken a
dveří a jejich nátěry, výměna dveří a oken a opravy oplocení, výměna nepodstatných částí konstrukci
stavby, opravy ústředního vytápění, větracího a klimatizačního zařízeni a výtahů, výměna zařizovacích
předmětů (např. kuchyňských linek, van) a jiného běžného vybavení stavby, údržba a úpravy veřejné
zeleně, údržba a opravy místních komunikaci a veřejného osvětleni, prováděni turistického popř.
dopravního značení. Jde o akce, jejichž náklady jsou běžnými výdaji. NEPOUZIVAT V NAZVU PROJEKTU
SLOVO „REKONSTRUKCE“ NEBO „VÝSTAVBA‘!

17. Výdaje v Kč u žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uváději bez
DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH. U projektů, kterým bude přiznána dotace, se
výdaje (náklady) upřesni při tzv. kontrole připravenosti projektu.
-

Druh nákladu
~

Osobní náklady:

-~_______

Materiálové náklady, z toho:

Předpoklad
r.2011

a) dohody konané rrumo pracovní poměr

a) spotřeba materiálu, kancelářské potřeby,
b) spotřeba energie, vody, plynu, PHM
c) DROBNÝ dlouhodobý hmotný majetek (do
40 tis. Kč pořizovací ceny)
d) ostatní

Služby a ostatní provozní náklady, z
toho

a) opravy a udrzovani
b) DROBNÝ dlouhodobý nehmotný majetek
(do 60 tis. Kč pořizovací ceny)
c) ostatní

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
Dlouhodobý hmotný investiční
majetek, z toho:

a) budovy, haly, stavby

300000

b) přístroje (hardware), zařízeni, dopravni
prostředky
c) pozemky, pěstitelské celky trvalých
porostů
d) ostatni dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný investiční
majetek, z toho:

a) software
b) projektová dokumentace
c) ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM

300000

VÝDAJE CELKEM

300000

18. Obec je plátcem DPH

-

zakřížkujte

ANO

****)

NE

Prohlašuji, že u zdanitelných plněni přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nemá
obec (město, městys) nárok na odpočet daně z přidané hodnoty z níže uvedeného düvodu:
Pokud jste zakřížkovali ANO. ale nemáte u zdanitelných plnění př~atých v souvislosti s
financováním daného projektu nárok na odpočet daná z přidané hodnoty (v plné výši, krácený, v
poměrné výši) vyplňte uvedené Čestné prohlášení.
****)

KONTAKTNĺ ÚDAJE O OBCI
19. Adresa obecního úřadu
(příp. ulice):

Slavětín 7

20. Psč:

58263

22. číslo telefonu:

602449085

24. Název banky:

KOMERČNÍ BANKA
AS.

25. Číslo účtu:

26. Příjmení, jméno a titul
starosty (starostky):

Bílek

Jaroslav

E 21. Pošta:

I

23. E -mail:

Ždírec nad
Doubravou
slaÝetin.ou@tiscali.c

Z

33428-521/0100

Prohlašuji:
1.

že tato žádost odpovídá “Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových
dotaci z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny“,

2.

že obec má v roce 2011 zabezpečeny zdroje financováni akce uvedené výše v řádku 15,

3.

že údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé a že souhlasím, aby vybrané údaje Z této žádosti
byly v souladu se zákonem č. 106/1 999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, zveřejněny na webové stránce kraje (internetu).

Datum:

~.

/.

2~ty
~47

Podpis starosty a razítko obce:

