
Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
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o poskytnutí návratné finanční výpomocí (dáte NFV) na rok 2019
Název projektu Nákup domácích kompostérů pro občany

Mikroregionu Novoměstsko
Mikroregion NovoměstskoNázev/jméno a

příjmení

Sídlo/adresa

Doručovací
adresa (pokud není
totožná se sídlem žadatele)

IČ/datum narození

Právní forma

Bankovní spojení

Tři Studně 25, 592 04 Fryšava pod Žákovou
horou

- -

70934258

Žadatel

Svazek obcí

Název banky: Komerční banka,
Číslo účtu: 86-4755460257/0100

Statutární Jméno a příjmení: Miloš Brabec
zástupce Funkce: předseda
právnické osoby Kontakt: 722 965 177

Bytem: Tři Studně 29, 592 04
Řešítel projektu Jméno: Míloš Brabec

Telefon a email (na Telefon: 722 965 177
řešitele projektu), www Email: novomestsko@tiscali.cz
stránky WWW stránky: www.novomestsko.cz
Plátce DPH NE
(*označte)

Celkový rozpočet projektu 700 000 Kč

Požadovaná výše NFV
(% z celkového rozpočtu 700 000 Kč (100 %)
projektu)

Finanční prostředky budou vráceny
jednorázově po ukončení projektu a přiznání
dotace na účet Mikroregionu Novoměstsko.

I Lhůty splátek NFV, včetně
výše jednotlivých splátek
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Termín dokončení 12/2019

realizace projektu



Odůvodnění žádosti:

Na základě požadavku obcí vypracoval Mikroregion Novoměstsko žádost

v rámci 103. výzvy OPŽP na nákup domácích kompostérů pro občany

Mikroregionu Novoměstsko. Jedná se o obec Bobrová, Dlouhé, Křídla,

Líšná, Nové Město na Moravě, Nový Jimramov, Radešín, Radešínská

Svratka, Radňovice, Vlachovice a Zubří. Projekt byl registrován pod č.

CZ..05.3.2910.0/0.0/l 8_i 03/0008381 a v současné době probíhá hodnocení

žádosti. V případě schválení dotace bude vypsáno výběrové řízení, které

určí celkové náklady projektu.

Dle žádosti je výše dotace 85 % z celkových nákladů projektu, tedy 595

000 Kč a výše spoluúčasti je 15 %‚ tedy 105 000 Kč.

Povinné přílohy:

- čestné prohlášení žadatele o vyrovnání závazků

- písemný soUhlaS žadatele se zveřejněním údajů

právnické osoby kromě výše uvedeného dále dokládaji:

- doklad o právní subjektivitě žadatele (výpis z rejstříku - veřejného, obchodního,.., stanovy apod.)

- kopie dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce žadatele

- identifikaci osob s podílem v této právnické osobě (např. výpis z OR, výpis ze seznamu akcionářů

vedených firmou apod.)

- identifikaci osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výši tohoto podílu

PROHLÁŠENÍ:

Prohlašuji, že všechny poskytnuté informace jsou pravdivé.

Jméno a příjmení statutárního zástupce organizace: Miloš Brabec

Podpis:

Ve Třech Studních

kroregon Novomčstsko

Datum: 26. Ii. 2018 Razítko organizace: 592T 25
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_________

o poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále NFV) w-ruk O19
Název projektu Rozšíření systému a sběru tříděného odpadu

a BRO v obcích Míkroregionu Novorněstsko
Název/jméno a Mikroregion Novoměstsko
příjmení

_____

Sídlo/adresa Tři Studně 25, 592 04 Fryšava pod Žákovou
horou

Doručovací
-Iauresa (pokud nen

totoznasesIcernzadite)

____________

IC/datum narozeni 70934258

Právní forma Svazek obcí

Bankovní spojení Název banky: Komerční banka, aus.Zadatel
‚

Cislouctu:86-4755460257101 00
-_____

Statutární Jméno a příjmení: Miloš Brabec
zástupce Funkce: předseda
právnické osoby Kontakt: 722 965 177

Bytem: Tří Studně 29, 592 04
Řešitel projektu Jméno: Miloš Brabec

Telefon a email (na Telefon: 722 965 177
řešitele projektu), www Email: novomestskoJtiscalí.cz
stránky WWN stránky: wwwnovomestskocz
Plátce DPH NE
t*označte)

Celkový rozpočet projektu I 619 016,30 Kč

Požadovaná výše NFV
(% z celkového rozpočtu I 619 016,30 Kč (100 %)
projektu)

Finanční prostředky hudou vráceny
jednorázově po ukončení projektu a přiznání
dotace na účet Mikroregionu Novoměstsko.

Lhůty splátek NFV, včetně
výše jednotlívých splátek

Termín dokončení 10/2019

realizace projektu



Odůvodnění žádosti:

Na základě požadavku obcí vypracoval Mikroregion Novoměstsko žádost

v rámci 69. výzvy OPŽP na nákup odpadových nádob, kontejnerů a

štěpkovače. Jedná se o obec Borovnice, Fryšava pod Žákovou horou,

Křídla, Nové Město na Moravě, Nová Ves u Nového Města na Moravě,

Radešín, Radešínská Svratka, Radňovice, Řečice a Zubří. Projekt byl

schválen a je registrován pod č. CZ.05.3.2910.0I0.0117_06910007668.

Celkové vysoutěžené náklady projektu jsou ve výši I 619 016,30 Kč vč.

DPH. Výše dotace je 85 %‚ tedy I 376 163,855 Kč a výše spoluúčasti je 15

%‚ tedy 242 852,445 Kč.

Povinné přílohy:

čestné prohlášení žadatele o vyrovnání závazků

- písemný souhlas žadatele se zveřejněním údajŮ

právnické osoby kromě výše uvedeného dále dokládají:

- doklad o právní subjektivitě žadatele (výpis z rejstříku - veřejného, obchodního,.., stanovy apod.)

- kopie dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce žadatele

- identifikaci osob s podílem v této právnické osobě (např. vpis z OR, výpis ze seznamu akcionářů

vedených firmou apod.)

identifikací osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výši tohoto podílu

PROHLÁŠENÍ:

Prohlašuji, že všechny poskytnuté informace jsou pravdivé.

Jméno a příjmení statutárního zástupce organizace: Miloš Brabec

LPod5t
JĺJÍ

Ve Třech Studních

Datum: 14. 11. 2018 Razítko organizace:

Mikroregion Novoměstsko
592 04 Tři Stud 25

ičo: 70934258


