
Orel-Investice 2009-údaje pro vyplnění formulářů ISPROFIN
1. Předkládající subjekt    
Jednota (župa) IČ:
Adresa: PSČ: Okres:

Název akce/ stavby:

Místo akce/ stavby - Alokace v území Okres:
Ulice/ č.p. Obec: PSČ:

Kontaktní osoba pro akci: tel:
fax: mobil: e-mail:

2. Harmonogram přípravy a realizace akce / stavby
Název etapy Datum zahájení Datum ukončení

Vypracování návrhu investičního záměru (žádosti o dotaci)
Realizace akce / stavby

3. Rozhodující projektové parametry staveb - budov - je nutné vždy uvést minimálně 5 parametrů
Název parametru Měrná jednotka Novostavba Rekonstrukce

Obestavěný prostor ( dotčený stavbou ) m3

Zastavěná plocha (dotčená stavbou) m2

4. Rozhodující projektové parametry staveb - sportovních ploch - vždy uvést minimálně 3 parametry
Název parametru Měrná jednotka Novostavba Rekonstrukce

Plocha hřiště (dotčená stavbou) m2

5. Bilance investičních potřeb a zdrojů financování akce / stavby                            Aktuální rok 2009
Název ukazatele Kč v mil. na 3 des. místa

Náklady pořízení stavebních objektů  - Novostavby
Náklady obnovy stavebních objektů - Rekonstrukce
Náklady na stroje, zařízení a inventář - SZNR pouze samostatné strojní investice 
Investiční náklady celkem
Vlastní finanční zdroje žadatele  ( jednoty )
Systémově určené výdaje státního rozpočtu - Požadovaná dotace
Dotace z rozpočtu obce
Dotace z rozpočtu kraje
Souhrn investičních zdrojů

Vypracoval:
telefon:
dne:

Razítko a podpis:

VZOR VYPLNĚNÍ údajů pro formuláře ISPROFIN
pouze pro žádosti předkládané prostřednictvím Orla ústředí (   tento vzor nepřikládat     k     žádosti)  
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1. Předkládající subjekt    
Jednota (župa) Orel jednota Brno IČ: 544833
Adresa: Brno, Pellicova 2c PSČ: 602 00 Okres: Brno-město

Název akce/ stavby: Orel-Brno-Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení

Místo akce/ stavby - Alokace v území Okres: Brno-město
Ulice/ č.p. Pellicova 2c Obec: Brno PSČ: 602 00

Kontaktní osoba pro akci: Petr Mulíček tel: 543244880
fax: 543244882 mobil:  e-mail: petr.mulicek@orel.cz

2. Harmonogram přípravy a realizace akce / stavby
Název etapy Datum zahájení Datum ukončení

Vypracování návrhu investičního záměru (žádosti o dotaci) 1.5. 2008 3.8. 2008
Realizace akce / stavby 1.6. 2009 30.11. 2009

3. Rozhodující projektové parametry staveb - budov - je nutné vždy uvést minimálně 5 parametrů
Název parametru Měrná jednotka Novostavba Rekonstrukce

Obestavěný prostor ( dotčený stavbou ) m3 1289
Zastavěná plocha (dotčená stavbou) m2 91
Plocha rekonstruované střechy m2 112
Plocha rekonstruované fasády m2 87
Plocha výměny oken ( 8 ks ) m2 29
Délka kanalizační přípojky DN 200 bm 21
Délka plynové přípojky bm 15
Plynový kotel  36 KW ks 1

4. Rozhodující projektové parametry staveb - sportovních ploch - vždy uvést minimálně 3 parametry
Název parametru Měrná jednotka Novostavba Rekonstrukce

Plocha hřiště (dotčená stavbou) m2 7999
Plocha komunikací - dlažby (dotčených stavbou) m2 245
Plocha plotu - výška 3 m (dotčeného stavbou) m2 150
Délka vodovodní přípojky k zavlažování bm 41

5. Bilance investičních potřeb a zdrojů financování akce / stavby                            Aktuální rok 2009
Název ukazatele Kč v mil. na 3 des. místa

Náklady pořízení stavebních objektů  - Novostavby ( výstavba hřiště ) 1,600
Náklady obnovy stavebních objektů - Rekonstrukce ( reko. šaten ) 3,000
Náklady na stroje, zařízení a inventář - SZNR pouze samostatné strojní investice 0
Investiční náklady celkem 4,600
Vlastní finanční zdroje žadatele  ( jednota ) 0,300
Systémově určené výdaje státního rozpočtu - Požadovaná dotace 4,000
Dotace z rozpočtu obce 0,300
Dotace z rozpočtu kraje 0
Souhrn investičních zdrojů 4,600

Vypracoval: Petr Mulíček
telefon: 543244880
dne: 3.8. 2008

Razítko a podpis:
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mailto:kratkyp@cstvtj.cz

