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Základní údaje 

 Aktualizovaná žádost / nová žádost Nehodící se škrtněte 
o podporu výstavby domů s pečovatelskou službou pro rok 2002

A. Základní údaje o žadateli a o dotaci (v tis. Kč)

Okres (kraj):


Obec:

  Název:
  Adresa:

  IČO:

Jméno statutárního zástupce obce:

Kontaktní osoba:

Telefon/fax/ e-mail:

Žádost o dotaci na:
(název projektu)

Počet obyvatel obce žádající dotaci V případě, že žadatelem je svazek obcí, uveďte počet obyvatel každé z obcí, výše dotace se určuje podle průměrného počtu všech obcí.:

Počet bytů:

Celková výše dotace:
Celkové náklady stavby:
Způsob financování: 
a)	z rozpočtu obce
b)	úvěrem
c)	sdruženými prostředky
 
Identifikace stavby (pozemky, stavby p. č., v katastrálním území):

B.	Dotazník k projektu (výstavbové akci) výstavby DPS s dotací
I. Popis projektu:
1.	Typ projektu: novostavba, rekonstrukce nebytového objektu, přístavba14
2.	Požadované doklady:
platný územní plán (urban. studie) schválen dne: ………………………..
územní rozhodnutí ze dne ……………………………….………………..
stavební povolení nabylo právní moci dne……………….………...……..
výběrové řízení na dodavatele schváleno dne…………………………….
smlouva o dílo s dodavatelem stavby……………………………………..
		       koncepce bydlení obce:  ano……………………ne……………………… 
		       žádost o výjimku z limitované plochy bytu:   nežádáme / žádost přiložena14

II. Bytové jednotky:
	Počet obecních bytů ………………………..……………………………………………….

	Počet žádostí o byty v DPS …………………………………..…………………………….

	Počet existujících bytů v DPS / z toho bezbariérových …………………………………….

	celková podlahová plocha nového objektu (4= 5+6) ………………………………………

	celková podlahová plocha bytů …………………………………………………………….

	celková podlahová plocha společných částí domu zejména sociálního a obslužného zázemí (nebytová podlahová plocha objektu) ………………………………………………

	počet bytů s plochou nad 50 m2 (dle přiložené žádosti)  ……………………………………

	počet bytů pro 1 osobu / 2 osoby / více osob ……………………………………………….

III.  Nájem a služby v DPS:
Které služby budou poskytovány …………………………………………………………..
	Z jakých zdrojů budou hrazeny provozní náklady DPS:

z nájemného ……………%, z dotace obce ……………%, z jiných zdrojů ….…………%
	Služby budou poskytovány v DPS / docházejícími pracovníky …………………………..

	Název poskytovatele sociálních služeb …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………


Seznam dokladů přikládaných k žádosti:





Potvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé.




Podpis statutárního zástupce obce:



V ........……………..
Datum: ......……………..




Datum přijetí žádosti na Okresním úřadu:





Vyjádření Okresního úřadu:



Podpis zástupce Okresního úřadu:
Datum:



