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Vážená pani starostko, vážený pane starosto,
v rámci průzkumu využiti dotaci pro města a obce se Vás dovolujeme dotázat s odkazem na zákon
Č.106/1999 Sb.

1

Využívá Vaše obec aktivně finanční prostředky z dotacP

2

Je v současné době ve Vaši obci plánována investice, na kterou byste rádi získali dotaci?

3. Je ve vaši obci vybudován vodovod?
4. Je ve vaši obci vybudována kana|izace?

Pokud jste na jednu z otázek odpověděli "ANO", rádi bychom Vás oslovili s nabídkou nezávazné
konzultace v možnosti získáni dotace pro rok 2019/2020. Jsme společnost
, která se
dotačním poradenstvím zabývá již od roku 2005 a naší specializaci je získáni dotace pro vybudováni
vodovodní či kanalizační infrastruktury, což bylo a je stále velmi aktuálni téma, viz přiložené odkaz'y
niže.

https://www.parlamentni|istY.cz/arena/monitor/Sucho-v-Cesku-Bude-hur-Na-vesnicich-dochaz|-vodaprQb|em-ceka-i-mest.a=Hrozi-nam-vYstehovavani-rika-odbornik-540908

https://eurozpravy.cz/domaci/eko|ogie-a-zemede|st.v.i./2.32K6-sucho-v-cr-nabira-katastrofaln ich-rozmeruskoro-60-obci-omezi|o-nak|adani-s-vodou/

Za naši společnosti stoji již několik spokojených obci, které naše služby využily a dále nás doporučuji V
případě, že máte již vodovodní či kanalizační infrastrukturu vyřešenou, rádi se s Vámi pobavíme i o
jiných dotačních titulech Jsou zaměřeny například na výstavbu:

·

Školy, školky

·

Hasičárny

·

Multifunkčniho sportovního hřiště

l

·

Rekonstrukci komunikace

·

Rekonstrukci či výstavbu chodníků

·

Atd.

Dale je možné naši společnost využit k administraci výběrových řízeni či k zajištěni technického dozoru
stavebnika/BOZP.
Bližší informace naleznete na našich webových stránkách
nás neváhejte kontaktovat.

Předem děkujeme za reakci na tento email a přejeme hezký den.

S pozdravem,

.

Z

. V případě zájmu

Obec Svinčau,
Svillč(uly 52, 535 01 Přelou4 IČO: 00580481
Tel. č.: 466 972 389, email:svincany@seznani.cz

Vyřizuje: Be. Antonín Kratochvil
Svinčany dne: 10. 07. 2019
Č. j.: OUS/272/2019

XXX
XXX
XXX
XXX

Věc: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážení,

na základě Vaši žádosti ze dne 08. 07. 2019, Vám zasíláme požadované informace:

l. Využívá vaše obec aktivně finanční prostředky z dotací? ANO
2. Je v současné době ve vaši obci plánovaná investice, na kterou byste rádi získali
dotaci? NE
3. Je ve vaší obci vybudován vodovod? ANO
4. Je ve vaší obci vybudována kanalizace'? ČÁSTEČNĚ

Odesláno dle požadavku žadatele na e-mail dne 1/, 07, 20/9 (s El')

Be. Antonin Kratochvil
starosta obce

