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Obyvatelům města Hrádek nad Nisou 
části Václavice 
 
 

 

Věc: Program na obnovu přístupových mostků poničených povodní v srpnu 
2010 v části Václavice 

 
 

Vážení občané, 
 
po projednání Osadního výboru Václavice (zápis ze dne 9. 12. 2010) a v souladu s usnesením Rady 

města č. 23/827/RM/10, je vyhlášen výše uvedený program a dále jsou specifikovány jeho podmínky: 
 

1. Financování Programu OPM Václavice bude provedeno z rozpočtu OV Václavice. 
2. Financování bude provedenou formou poskytnutí účelového finančního příspěvku (bude uzavřena 

smlouva). 
3. Maximální výše finančního příspěvku bude 20.000,- Kč. 
4. Finanční příspěvek bude poskytnut na základě předložených účetních dokladů o nákladech. 
5. Schválení žádostí bude schvalovat Rada města na doporučení OV. 
6. Administraci žádostí bude realizovat odbor ODK ve spolupráci s OV. 
7. Příspěvek bude použit na obnovu přístupových mostků k nemovitostem, kde je tento mostek jediným 

přístupem. 
8. Žadatelé o příspěvek musí být fyzické osoby s trvalým pobytem v části obce Václavice. 
9. Žádosti musí být podány na odbor ODK do 12. 01. 2011 a realizace obnovy musí být provedena do 

konce 06/2011. Informace bude zveřejněna prostřednictvím informačních desek. 
 

Zároveň Vám tímto předkládáme výzvu, abyste podávali své žádosti na získání příspěvku, kdy Vás 
žádáme, abyste dodrželi výše uvedené podmínky. V opačném případě nebude moci Osadní výbor Václavice 
Vaše žádosti podpořit a následně nebudou schváleny Radou města. Žádost lze předložit volnou písemnou 
formou, kdy je nutné v žádosti uvést:  

1. údaje o žadateli a kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail, č. účtu, apod.), 
2. předpokládanou výši nákladů na obnovu mostku dle výše uvedených podmínek, 
3. prohlášení, že splňujete všechny podmínky tohoto programu. 

 
Své žádosti předkládejte na Odbor dotací, rozvoje města a kultury, slečna Jana Válková (tel.: +420 

482 411 431, e-mail: valkova@muhradek.cz, č. dveří 21), kde Vám rádi poskytneme více informací.       
 
 

S pozdravem 
 
 Jiří Timulak 
 vedoucí odboru ODK 


