Obec Jezeřany-Maršovice
Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931

PROGRAM
pro poskytování dotací z rozpočtu obce
(doplnění)
Identifikační údaje poskytovatele:
Obec Jezeřany-Maršovice, se sídlem Jezeřany-Maršovice 1, IČ: 00292931,
statutární zástupce: Ing Petr Slavík, starosta
telefon: 515337423, 606108288
e-mail: info@jezerany-marsovice.cz, starosta@jezerany-marsovice.cz,
v souladu s ustanovení § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)
zveřejňuje doplnění programu pro poskytnutí dotací
z rozpočtu obce pro rok 2015.
Název programu:
Pořízení projektů kanalizačních přípojek
Účel programu:
doplnění účelu programu je poskytnutí finančního příspěvku ve výši 500,-Kč majitelům
nemovitostí v obci, kteří do 31.12.2015 předloží doklad o úhradě provedení kontroly
kanalizační přípojky a za vystavení protokolu vlastníkovi objektu od provozovatele
splaškové kanalizace.
Důvody podpory:
doplnění důvodu podpory je rychlé a kvalitní připojení jednotlivých nemovitostí ke
splaškové kanalizaci.
Předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných na program:
zvyšuje se v celém programu na 500.000,-Kč.
Výše dotace v jednotlivém případě:
doplnění o 500,-Kč pro jednu konkrétní nemovitost.
Okruh žadatelů:
žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba, která vlastní nemovitost v obci
Jezeřany-Maršovice.
Lhůta pro příjem žádostí:
lhůta se prodlužuje do 31.12.2015.
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Kritéria pro hodnocení žádostí:
Základním kritériem je předložení projektové dokumentace domovní kanalizační přípojky
spolu s dokladem o jejím zaplacení.
Lhůty pro rozhodnutí o žádosti:
O poskytnutí dotace rozhodne starosta při splnění základního kritéria.
Podmínky pro poskytnutí dotace:
Řádně vyplněná žádost o poskytnutí dotace a souhlas žadatele s veřejnoprávní smlouvou
o poskytnutí dotace.
Období pro realizaci projektu:
Projekt musí být realizován v období od 01.01.2015 do 31.12.2015.
Ostatní ustanovení:
 doplnění dotačního programu bude vyhlášeno oznámením na úřední desce obce
Jezeřany-Maršovice a na internetových stránkách obce
 na poskytnutí finanční dotace není právní nárok

Místo a datum zpracování:
Jezeřany-Maršovice, 23.04.2015

Zpracovatel – kontaktní osoba:
Ing. Petr Slavík, starosta
tel. 515337423, 606108288
e-mail: starosta@jezerany-marsovice.cz
Schválilo:
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
usnesením č. 19/02/2015

Vyvěšeno: 28.04.2015
Sejmuto: 01.10.2015
Ve stejném termínu zveřejněno dálkovým přístupem
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