Žádost o dotaci
Podprogram:

117D81500

62F86-3FB24-865B5-00420-460DF-D49C3-15EDC-9BE38
Dotační titul č.:

Podpora obnovy a rozvoje venkova

2A

Pořadové číslo:

87119

1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název žadatele:
Kraj: CZ080

Rok: 2017 (první rok, na který je žádána dotace)

Obec Lomnice

Moravskoslezský kraj

Bruntál

NÁZEV AKCE:

Dětské hřiště v Lomnici

Okres: CZ0801

LOKALITA AKCE:
Lomnice - parcela č.447 v KÚ Lomnice u Rýmařova
(část obce)
ÚDAJE O ŽADATELI:
Název žadatele:
název obce/sdružení obcí/kraje: Obec Lomnice
právní forma:
Obec
IČ:
00296198
Sídlo žadatele: (adresa vlastníka objektu musí přesně souhlasit s údajem v obchodním rejstříku (IČ)
ulice:
číslo popisné/orient.:
42
obec, část obce:
Lomnice, Lomnice
okres:
Bruntál
PSČ:
793 02
Kontaktní údaje žadatele:
telefon:
554271024
e-mail:
starosta.lomnice@gmail.com
www:
Bankovní spojení:
číslo účtu u ČNB:
94-2811771/0710
Starosta (primátor, hejtman):
příjmení, jméno, titul:

starostka
Šomodíková Anna
Lomnice 42
793 02 Lomnice
adresa:
(okr. Bruntál)
telefon:
554271024
mobil:
724179149
e-mail:
starosta.lomnice@gmail.com
Kontaktní osoba (zpracovatel žádosti):
příjmení, jméno, titul:
Šomodíková Anna
Lomnice 42
adresa:
793 02 Lomnice
(okr. Bruntál)
telefon:
554271024
mobil:
724179149
e-mail:
starosta.lomnice@gmail.com
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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):Protože se v obci nachází pouze jeden starší hrací prvek, přejí si děti již delší dobu vybudovat nové místo
pro hraní, kde by mohly trávit volný čas. Přípravná fáze projektového záměru započala v říjnu 2016, kdy byla vyhledána
nejvhodnější lokalita pro umístnění nově vybudovaného hřiště. Následně starostka obce děti z mateřské i základní školy
požádala o pomoc a vyzvala je, aby své představy a nápady o podobě hřiště jakýmkoliv tvůrčím způsobem ztvárnily a
následně představily ostatním dětem. Své přání děti nejen nakreslily, ale také modelovaly konkrétní herní prvky, který by na
hřišti chtěly mít. Již touto přípravnou fází projektu byly děti zapojeny do komunitního života v obci. Mohly se totiž svým
rozhodováním spolupodílet na územním plánováním a rozvoji obce. K dětskému hřišti tak budou mít ještě bližší vztah díky
vědomí, že se na realizaci hřiště podílely a hřiště si samy navrhly. Po vzájemném představení svých návrhů si děti
odhlasovaly ty nejlepší návrhy a herní prvky, které se jim nejvíce líbily a které by si na novém hřišti přály mít. Následně byly
tyto podklady předány spolupracujícímu architektovi, který všechny představy a přání ztvárnil do situačnímu návrhu hřiště. Z
výsledného návrhu měly děti velkou radost.
Počet obyvatel k 1. lednu aktuálního roku:
513
Rozpočet obce na rok 2016
Celkové příjmy:
16 607 606,00
(v Kč)
Celkové výdaje:
14 967 760,00
(v Kč)
Náklady akce celkem (v Kč):

600 749,00

Z toho investice (v Kč):

600 749,00

Z toho neinvestice (v Kč):
Požadovaná dotace (v Kč):

400 000,00

3.PŘEHLED DOTACÍ (v tis. Kč na 3 desetinná místa):
(krajské, národní, EU a další zahraniční programy v roce 2016)
program

akce

MSK
MSK

Investiční transfer MSK ČOV
Neinvestiční transfer ze všeobecné pokladny
státního rozpočtu
Projektová dokumentace Smíšená stezka a
chodníky
Lyžařské a běžecké tratě
Smíšena stezka a chodníky Lomnice
Dotace na zaměstnanost VPP (neinvestiční
transfery ze státního rozpočtu)

MSK
MSK LBT
SFDI
ÚP Bruntál

celkové
náklady

přidělená
dotace
485,000
91,100
58,500
50,000
4 512,000
9 058,920

4.TERMÍNY PŘÍPRAVY A REALIZACE AKCE (dd.mm.rrrr):
Název etapy
Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem
Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce
(projektu)

Zahájení

Dokončení

01.06.2017
01.11.2017

31.10.2017
30.04.2018

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek

m2

600,000

ks

10,000

5.ROZHODUJÍCÍ PROJEKTOVÉ PARAMETRY:
Název parametru (technické parametry akce)
plochy k poskytování veřejných služeb hrazených z
obecních rozpočtů
stroje a zařízení
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6.NEINVESTIČNÍ BILANCE POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE
v Kč

Aktuální
2017

Kód řádku Druhové členění

Hodnota ukazatele
CELKEM

7.INVESTIČNÍ BILANCE POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE
v Kč

Aktuální
2017

Kód řádku Druhové členění
6119
611s
64ps
6570
657s
6679
667s
69zs

Jiné náklady na stroje, zařízení a inventář
Náklady na stroje, zařízení a inventář
SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)
VZ - Jiné vlastní zdroje účastníka programu
Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)
SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU

Hodnota ukazatele
CELKEM
600 749,00
600 749,00
600 749,00
400 000,00
400 000,00
200 749,00
200 749,00
600 749,00

600 749,00
600 749,00
600 749,00
400 000,00
400 000,00
200 749,00
200 749,00
600 749,00

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.
orgán
ano

RČ
615223/0293

Datum
narození
23.02.1961

Jméno a příjmení

Adresa trvalého pobytu

Šomodíková Anna

Lomnice 42, 793 02 Lomnice (okr. Bruntál)

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: Anna Šomodíková

Telefon: 724179149

Schválil: Anna Šomodíková

Dne: 22.12.2016

Podpis starosty (primátora, hejtmana) a otisk razítka:
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