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MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Žádost o dotaci

Podpora obnovy a rozvoje venkova Podprogram
117D81500                                         

DOTAČNÍ TITUL: 3

1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
ROK:
(první rok, na který je 
žádána dotace)

2014                                                                                  Pořadové číslo: 75317

NÁZEV AKCE: Spolupráce mikroregionu na obnově a rozvoji venkova po povodních 2010

LOKALITA AKCE:
(část obce)

Obce mikroregionu Hrádecko - Chratsavsko (Hrádek nad Nisou, Chotyně, Bílý Kostel 
nad Nisou, Chrastava, Nová Ves, Mníšek, Oldřichov v Hájích, Kryštofovo Údolí, 
Rynoltice, Janovice v Podještědí)

OKRES: CZ0513 Liberec
KRAJ: CZ051  Liberecký kraj
ÚDAJE O ŽADATELI:
Název žadatele:
    název obce/sdružení obcí/kraje: MIKROREGION HRÁDECKO - CHRASTAVSKO
    právní forma:                               Dobrovolný svazek obcí
    IČ:                    70908222
Sídlo žadatele: (adresa vlastníka objektu musí přesně souhlasit s údajem v obchodním rejstříku (IČ) 
    ulice: Náměstí 1. Máje
    číslo popisné/orient.: 1
    obec, část obce: Chrastava, Chrastava
    okres: Liberec
    PSČ: 463 31
Kontaktní údaje žadatele:
    telefon: 724179805
    fax:       
    e-mail: ou.chotyne@volny.cz
    www: www.mikroregion.info
Bankovní spojení:
    číslo účtu:               985461329

    banka, kód banky:  Česká spořitelna, a.s. 0800
Starosta (primátor, hejtman): předsedkyně
   příjmení, jméno, titul: Jana Mlejnecká
   adresa: 463 34 Chotyně (okr. Liberec)
   telefon: 724179805
   mobil:       
   fax:       
   e-mail: ou.chotyne@volny.cz
Kontaktní osoba: 
   příjmení, jméno, titul: Jana Mlejnecká
   adresa: 463 34 Chotyně (okr. Liberec)
   telefon: 724179805
   mobil:       
   fax:       
   e-mail: ou.chotyne@volny.cz
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2.SPECIFICKÉ ÚDAJE:
Stručná charakteristika akce (druh, rozsah prací v měrných jednotkách, u DT č.2 popis zapojení dětí a mládeže a věková kategorie, u 
DT č. 3 cíle akce):Vytvořením brožury v daném počtu dojde k možnosti odprezentovat obnovu a rozvoj venkovských obcí po 
povodních v roce 2010, které silně zasáhly většinu obcí mikroregionu a na jejíž obnově se ve veliké míře podílelo 
Ministerstvo pro místní rozvoj. Brožura by měla umožnit prezentaci jak v rámci různých celostátních výstav, tak mezi zástupci 
obcí v celé ČR a také mezi samotnými obyvateli mikroregionu. Účelem brožury je také zvýšení výměny zkušeností a 
spolupráce při zlepšování odbornosti zástupců obcí zaměřených na přípravu projektů obnovy a rozvoje venkova, zejména po 
povodních. To bude zajištěno formou sepsáním postupů a zkušeností zástupců obcí z nabitých a uplatněných při vlastních 
povodních, tak i při vlastní následné obnově území po povodních. Brožura by měla mít zpracovanou i část různých rad a 
zkušeností věnovaných obyvatelům, která by jim měla konkrétně ukázat jak se zachovat v povodňových situacích z důvodu 
co nejmenšího snížení následků.
Počet obyvatel obce k 31. 12. : 19935
Rozpočet obce na rok 2014

Celkové příjmy:
(v mil. Kč na tři desetinná místa) 0.325

Celkové výdaje:
(v mil. Kč na tři desetinná místa) 0.317

Náklady akce celkem: 
(v Kč) 287000.00

Z toho investice: 
(v Kč) 0.00

Z toho neinvestice:
(v Kč) 287000.00

Požadovaná dotace:
(v Kč) 200000.00

3.PŘEHLED DOTACÍ (v mil. Kč na 3 desetinná místa):
(krajské, národní, EU a další zahraniční programy v roce 2013)
     

program akce celkové 
náklady

přidělená 
dotace

     

4.TERMÍNY PŘÍPRAVY A REALIZACE AKCE (dd.mm.rrrr):
Název etapy Zahájení Dokončení
     

Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem 01.04.2014 28.11.2014
Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce 
(projektu)

01.12.2014 29.05.2015

     

5.ROZHODUJÍCÍ PROJEKTOVÉ PARAMETRY:
Název parametru (technické parametry akce) Měrná jednotka Počet měrných jednotek
     

akce výukové a osvětové povahy (počet) 0.000
akce zaměřené na propagaci dobré praxe (počet) 1.000
délka infrastrukturních sítí (bm) 0.000
objekty k poskytování veřejných služeb hrazených z 
obecních rozpočtů

(ks) 0.000

plochy k poskytování veřejných služeb hrazených z 
obecních rozpočtů

(m2) 0.000

plochy místních komunikací (m2) 0.000
počet obnovených objektů kulturní povahy (ks) 0.000
stroje a zařízení (ks) 0.000
veřejné osvětlení (bm) 0.000
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6.NEINVESTIČNÍ BILANCE POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE
v Kč

Kód řádku Druhové členění
Aktuální

2014
Hodnota ukazatele 

CELKEM
     

5012 Náklady řízení přípravy a realizace projektu 287000.00 287000.00
501s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 287000.00 287000.00
54ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 287000.00 287000.00
5570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 200000.00 200000.00
557s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 200000.00 200000.00
5679 Jiné než výše uvedené vlastní zdroje účastníka programu 87000.00 87000.00
567s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 87000.00 87000.00
59zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 287000.00 287000.00
     

7.INVESTIČNÍ BILANCE POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE
v Kč

Kód řádku Druhové členění
Aktuální

2014
Hodnota ukazatele 

CELKEM
     

     

8.IDENTIFIKACE OSOB:
(Doplňující údaje k žadateli o dotaci podle zákona 218/2000 Sb. § 14 odstavec 3 písmeno e) a 218/2000 Sb. § 14 odstavec 4 písmeno j) )

1. Osoby jednající jménem žadatele
     

Statut.o
rgán

RČ Datum 
narození

Jméno a příjmení Adresa trvalého pobytu

ano 526003/070 03.10.1952 Mlejnecká Jana 463 34 Chotyně (okr. Liberec)
     

2. Právnické osoby, v nichž má žadatel podíl a výše tohoto podílu
     

Podíl 
(%)

Právní 
forma

IČ IČ zahraniční Obchodní firma Adresa trvalého pobytu

     

Prohlašuji, že:
 údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé a jsou v souladu s dokumenty schválenými obecním zastupitelstvem;
 obec disponuje finančními prostředky minimálně ve výši podílu vlastních zdrojů a v případě poskytnutí dotace je zabezpečeno 

financování.

Zavazuji se, že v případě poskytnutí dotace budu postupovat podle podmínek a zásad podprogramu.
Přílohy dle Zásad podprogramu v počtu:      ks

Vypracoval: Jana Mlejnecká Telefon: 724179805

Schválil: Jana Mlejnecká Dne: 14.02.2014

Podpis starosty (primátora, hejtmana) a otisk razítka:
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