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Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
lfl WfI4WU UII

ustivp19j00a!u

v rámci průzkumu využití dotací pro města a obce se Vás dovolujeme dotázat s odkazem na zákon
č.106/1999 Sb.
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1. Využívá Vaše obec aktivně finanční prostředky z dotaci?

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 vaší obci vybudována kanalizace?

Pokud jste na jednu z otázek odpověděli "ANO", rádi bychom Vás oslovili s nabídkou nezávazné
konzultace v možnosti získání dotace pro rok 2019/2020. Jsme společnost Confin Parter s.r.o., která
se dotačním poradenstvím zabývá již od roku 2005 a naší specializaci je zIskání dotace
pro vybudování vodovodní či kanalizační infrastruktury, což bylo a je stále velmi aktuálni téma, viz
přiložené odkazy níže.
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Za naší spdečností stojí již několik spokojených obcí, které naše služby využily a dále nás doporučují.
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

· Multifunkčního sportovního hřiště

' Rekonstrukci komunikace

· Rekonstrukci či výstavbu chodníků

· Atd.

Dale je možné naší společnost využít k administraci výběrových řIzení či k zajištěni technického
dozoru stavebníka/BOZP.
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Bližší informace naleznete na naších webových stránkách http://www.conňn-partner.cz/. V případě
zájmu nás neváhejte kontaktovat.

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

S pozdravem,

www.conňn-partner.cz
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vážený pane,

.Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona Č. 106/1999 Sb. ze dne 8.7.2019 Vám sdělujeme
následujÍcÍ:

1. Ano, naše obec využívá aktivně finanční prostředky z dotací.

2. Ano, plánujeme investice, na které se snažíme zÍskat dotace.

3. Ano, v naší obci je vybudován vodovod (je v majetku a ve správě společnosti TEPVOS spol.
S r.o.)

4. Ano, v naši obce je vybudována kanalizace (je v majetku a ve správě společnosti TEPVOS spol.
S r.o.)
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S pozdravem

Ing. arch. Eva Holásková
vedoucí odboru
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