
Pokyny pro vypl ování elektronické žádosti 
 
 
 
 
Základní údaje 
Název akce – uve te konkrétní objekt, na jehož obnovu žádáte o dotaci (nap .: Obnova lávky L2 p es Malý potok, 
Oprava místní komunikace K Novák m, Oprava op rné zdi mostu M1, Oprava chodníku na p.p. . 1234/3, k. ú. 
Lhotka - ul. Krátká, apod.). 
Stru ná charakteristika akce – popište, jak k poškození došlo a p edpokládaný postup obnovy 
poškozeného objektu. 
 
 
Údaje o žadateli, sídlo žadatele 
Název obce nebo kraje – uve te p esný a úplný název (nap . Obec Dolni ka, M sto Horní Lhota). 
Adresa žadatele - musí odpovídat údaj m v aplikaci ARES (zkontrolujte, zda v databázi ARES máte 
správnou a úplnou adresu). 
 
 
Termíny p ípravy a realizace akce:  
Zahájení vypl ujte 1. den v m síci; Ukon ení – poslední den v m síci (platí pro oba údaje).  
Termín vypracování zprávy o ZVA je 1. den po dni ukon ení realizace akce, termín ukon ení vypracování 
zprávy o ZVA vypl te + 6 m síc . Všechny 4 údaje musí být vypln ny. 
 
 
Rozhodující projektové parametry:  
Uve te základní (hlavní) parametry, nap . plocha místní komunikace v m2, po et most , propustk  v ks, 
kanalizace v bm apod. 
 

íklad vypln ní: 
Název parametru (technické parametry akce) rná jednotka Hodnota 
Plocha opravované komunikace m2 1234,000 
Po et obnovovaných propustk  ks 3,000 
Po et opravovaných most  ks 2,000 
Délka obnovované kanalizace bm 18,000 

 
 
Neinvesti ní / investi ní bilance 
Za azení akce do investi ní i neinvesti ní bilance prove te v souladu s p íslušnými ú etními p edpisy 
(p ípadná pozd jší zm na je problematická). 
 
V žádosti o dotaci vypl te celkovou bilanci pouze v roce 2012.  
Bilance pro rok 2013 uvedete až po p ípadném schválení dotace podle skute nosti na p íslušném formulá i 
ISPROFIN. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Poznámky: 
 
Listinná podoba žádosti a p edepsané p ílohy se  p edkládají v podob  originálu nebo ov ené kopie 
v jednom vyhotovení v nerozebíratelném provedení (kroužková, knižní, spirálová nebo tepelná vazba). 
 

V p ípad  podání více žádostí (od jednoho žadatele) uve te u každé žádosti prioritu žádosti o dotaci (ve 
stru né charakteristice akce). 
 


