'SCIV
Krmášek David
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:
Přílohy:

obec.dobrochov@volny.cz
20. února 2018 15:09
Krmášek David
Re: Doplnění žádosti o poskytnutí dotace POV 2018, DT 1
Oprava žádosti.pdf

Dobrý den
v příloze posílám opravenou žádost,
děkuji za spolupráci a přeji hezký den
Miloslav Kříž

> Od: Krmášek David <d.krmasek@kr-olomoucky.cz>
> Komu: '"obec.dobrochov@volny.cz"' <obec.dobrochov@volny.cz>
> Datum: 14.02.2018 14:51
> Předmět: Doplnění žádosti o poskytnutí dotace POV 2018, D

>

>Vážený pane starosto,
>v souvislosti s Vární podanou žádostí do POV 2018, DT 1 se na Vás obracím s žádostí o opravu části 2. Údaje o akci,
Struktura použití dotace, kde se uvádí, jaké výdaje budou hrazeny z dotace, nikoliv celkové výdaje. Dále si Vás
dovoluji upozornit, že se v žádosti uvádějí výhradně předpokládané uznatelné výdaje v souladu s Pravidly POV 2018.

>

>Opravenou část žádosti zašlete v termínu do 7 kalendářních dnů.

>

>Děkuji za spolupráci

>

>S pozdravem

>
>

>[cid:image002.png@01D3A5A3.50A72560]

>

>lng. David Krmášek
>Odbor strategického rozvoje kraje
>Oddělení regionálního rozvoje

>
>

>Jeremenkova 40b
>77911 Olomouc
>Česká republika
>+ 420 585 508 685
>d.krmasek@kr-oiomoucky.cz<mailto:>
>www.kr-olomoucky.cz<http://www.kr-o!omoucky.cz/>

>
>
>
>
>
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Olomoucký kraj

Žádost o poskytnutí dotace z
Dotační
program

PID žádostí

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

*KUOLX0142ZP5*

rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2018

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018

Dotační titul

Podpora budováni a obnovy infrastruktury obce

Sběr žádostí

Od:

Název akce /
projektu:

Památník - výhled do dalšího století republiky

22.1.2018

Fyzická osoba □
Název:
Adresa

Do:

7.2.2018 12:00:00

Fyzická osoba podnikající □

Obec Dobrochov
ulice:
obec/část obce:
okres:

IČ:

47922311

Dobrochov

+420725136513

telefon:

Právnická osoba (7]

e-mail:

funkce {např. předseda, jednatel, ředitel....):
Adresa ulice:

obec.dobrochov@voiny cz

starostka/starosta

telefon:

e-mail:

CZ47922311
43

č.orientační
PSČ:

7S807

č. popisné

43

č. orientační
PSČ:

79807

www:

Příjmení. Křiž

obec/část obce:
okres:

Dobrochov
Prostějov
725136513

DIČ:

č. popisné

obec.dobrochov@volny.cz

www:

dobrochov.cz

Bankovní spojení:
číslo účtu:

1501983329

kód banky:

Žadatel je plátcem DPH:
Žadatel muže uplatňovat v rámci projektu DPH na vstupu:

1

0800 Česká spořitelna, a's.

T. Ano

C Ne

i_ Ano

:: Ne

účelového určeni dotace i výše p^sk^nSotace^sTzpr^vánlm °b.Cf?0dni fírmy- adresy suéh° bydliště /sídla IČ. dotačního titulu
rájem pro ucely dotačního řízení v souladu se zákonem ě 101/2000 Sb^o ochra^ě^osobním^d^ú^ve zněn! pozdějších předpisů^
Místo a datum:

Jméno a podpis ž
Miloslav Křiž

Dobrochov 6.2.2018

2

žadatele, razítko:

'

2. Údaje o akci / projektu:
Stručný popis akce / projektu, záměr, zdůvodnění:

Struktura použiti dotace: (jaké výdaje budou hrazeny z dotace, tj. konkrétní účel

použití dotace):

konkrétní předpokládané uznatelné výdaje hrazeny z neinvestiční dotace:
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Datum ukončení:

1.10.2018

"

...........................................- .........

Kontaktní osoba {k řešeni žádosti):

Titul:

Jméno:

Adresa ulice:
{sídlo,
obec:
bydliště)
okres:
telefon:

Miloslav

Příjmení: Křiž

Dobrochov
Prostějov
725136513

e-mail:

obec.dobrochov@volny.cz
3
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Územni působnost akce / projektu: Olomoucký kraj
Místo realizace:
Dobrochov
"VV;v

•-Sf ti

/ 'i o TtV * .

č. popisné

43

č. orientační
PSČ:

79807

3. Rozpočet akce / projektu;
Celkové předpokládané uznatelné výdaje akce / projektu:
1 651>et5^00 Kc
z toho:
a) v ýse požadované dotace z rozpočtu Olomouckého kraje:
dotace je požadována jako
............ ™
Neinvestční
částky pro
neinvestiční část

% podíl k celkovým
předpokládaným výdajům akce
/ projektu
500 000,00 Kč
investiční

.......... (v případě dělené doíace uveďte)
investiční část 500 000,00 Kč....
1 1£MS0,00 Kč
gs.srti

b) vlastní zdroje:
c) jiné zdroje:

č

0,00

ad. b) Struktura vlastních zdrojů:
Struktura vlastních zdrojů:
zemní práce, konstrukce, terénní úpravy, schodiště
součet = částka uvedená v B) vlastni zdroje

i

....................... _

částka:

'1 JJ-fHTOO.OO Kč

. J.-ýCftfÍ

1

151 400,00 Kč

ad. c) Struktura z jiných zdrojů:
poskytovatel:
částka:
součet = částka uvedená v C) jiné zdroje

0,00 Kč
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4. Kritéria pro hodnoceni žádosti
Počet obyvatel obce:

■ do 300

r 301 - 600

r . 601 - 900

901 - 1200

- 1201 - 1500

Historie čerpáni dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje
za poslední 3 roky:
2015
: -J obdržel
i;; neobdržel
.,
2016
a,-'obdržel
neóbdržel
2017
j obdržel
neobdržel
Rozsah/míra propagace akce/projektu:
Regionáiní/celostálni tisk
Regionální/celostátní rádio/rozhlas
Regionální/celosiátní TV
Webové stránky žadatele
Úřední deska obce
Obecni tisk

Li Ano

Ne

Li Ano

Li Ne

ú. Ano

H Ne
C Ne

□ Ano
L- Ano
úl Ano

□ Ne
u Ne

Popis souladu předložené žádosti o dotaci z POV 2018 na
připravovanou akciřprojekt se schválenou rozvojovou strategii
obce (vcetne uvedeni názvu dokumentu a strany)
o rozvojového dokumentu související s podanou
Rekultivace bývalé skládky je součásti POV z května 2005 jako Opatření č. 7

Další doplňující informace k žádosti o
poskytnutí dotace související a kritérii pro hodnoceni žádosti:
SlSSSSS: k‘erém by,a v ’eteCh 1950 ' ^90 nepovolená skládka: v současné době zavezená
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