SBÍRKA NA POMOC JIHOMORAVSKÝM OBCÍM
Obec Svojšín jako člen republikového Sdružení místních samospráv (dále jen SMS ČR) se zapojuje
do inciativy na pomoc jihomoravským obcím postiženým ničivou živelnou pohromou. Program SMS
ČR a České spořitelny, a.s., na přímou a adresnou podporu obcí, transparentní účty a další
informace naleznete na webových stránkách obce Svojšín. 30. června 2021 schválilo Zastupitelstvo
obce Svojšín finanční pomoc ve výši 20 000 Kč poskytnutou přímo z rozpočtu naší obce. Zároveň
prosíme, abyste se i vy dle svých finančních možností a uvážení zapojili do finanční pomoci
postiženým obcím, a to navrhovanou formou daru. Darovací smlouvy budou sepisovány na našem
obecním úřadě. Darované finanční prostředky budou následně po 15. srpnu 2021 (posun termínu)
převedeny na transparentní účet vybrané obce nebo rozděleny mezi více postižených obcí.
Děkujeme za vaši pomoc.

DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU STAVEBNÍCH ÚPRAV NEMOVITOSTÍ
V CENTRÁLNÍ ČÁSTI OBCE
Stejně jako v předešlých letech je vyhlášen dotační program na podporu stavebních úprav
nemovitostí v centrální části obce pro rok 2021. Smyslem programu je pomoc občanům, kteří vlastní
nemovitost v centrální části obce. Předpokladem je, že se budou podílet na dosažení žádaného
architektonického vzhledu návsi jako celku. Tohoto cíle lze dosáhnout dodržováním určitých zásad
stanovených v architektonickém návrhu, zpracovaném stavebním architektem. Tento zpracovaný
návrh je k dispozici na obecním úřadě. V případě potřeby může obec zprostředkovat podrobný
návrh architekta pro konkrétní nemovitosti. Při dodržení zásad spočívá podpora obce ve finančním
příspěvku, který odpovídá části nákladů na potřebné opravy a rekonstrukce. Maximální výše dotace
činí na fasády 1 m2 200 Kč, na okna 1 ks 3 000 Kč a ploty 1 m2 50 Kč s tím, že dotace nemůže být
poskytnuta u téhož objektu na stejný účel opakovaně. Celkový objem finančních prostředků
vyčleněných v rozpočtu obce na podporu stanoveného účelu pro rok 2021 činí 40 000 Kč. Více
informací naleznete na
www.svojsin.cz/urad/dotacni-program-obce-1/.

MOBILNÍ APLIKACE V OBRAZE
Aplikace „V OBRAZE“ vám přináší přehled aktualit z webu naší obce, upozorní vás
na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si
prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce obce.
Představujeme pomocníka pro každého, kdo chce zůstat stále
informovaný, sledovat, co se děje v jeho okolí, zkrátka, kdo chce zůstat
v obraze.
Jak si aplikaci stáhnout z Google play nebo z App store?
1) Ve svém telefonu si otevřete aplikaci Google play nebo App store.
2) Do vyhledávacího okna zadejte název „V OBRAZE“.
3) Klikněte na instalovat.
4) Po nainstalování klikněte na položku otevřít (povolit oznámení).
5) Po otevření přidejte svou obec. Lze sledovat i více obcí a měst.
6) Po výběru obce se data z webu automaticky nahrají do aplikace.
Aplikaci si můžete stáhnout také pomocí QR kódu.

