Obec ÚHOLIČKY
Formulář na podávání návrhů projektů pro participativní rozpočet obce
Ročník I/2019
Název projektu:

Moštárna na Habří
Popis projektu:
Projekt spočívá v pořízení velkokapacitního lisu na ovoce, který by byl ve vlastnictví obce a byl by umístěn v prostorách
technických služeb Na Habří. V době dozrávání ovoce by byl tento lis v předem určených časech k dispozici obyvatelům
Úholiček. Primárně by tedy moštování probíhalo jak společenská akce. Za provoz lisu a jeho následné čištění by
zodpovídal svolavatel akce. Tím by byl navrhovatel projektu, případně někdo, kdo by byl navrhovatelem projektu
pověřen. V případě zájmu by bylo možné zapůjčit lis i pro čistě soukromé využití. V takovém případě by se postupovalo
jako při zapůjčování jiného zařízení v majetku obce. Za údržbu a vyčištění by zodpovídal ten, komu bylo zařízení
zapůjčeno. Dlouhodobé uskladnění lisu by bylo v prostorách technických služeb na Habří.

Odůvodnění a přínos projektu:
Moštování by bylo další příležitostí společenského setkávání a zároveň by umožňovalo občanům zužitkovat
přebytky ovocné úrody. Po dohodě s vlastníky by se mohl přidat i sběr ovoce na pozemcích, kde se nachází
dlouhodobě nesklízené ovoce.
Umístění projektu:
Prostory technických služeb Na Habří by bylo místem uskladnění lisu, vlastní moštování tedy tamtéž, nebo
poblíž na vhodném místě, nejlépe v blízkosti kontejneru na bioodpad, kam by se umisťovaly již
nezpracovatelné zbytky.
(trvale, dočasně, termín, jde-li o jednorázovou akci)
Trvale

Předpokládané náklady:
Pořizovací: 9 000 Kč

Roční udržovací (jde-li o stavbu či zařízení):
500 – 2 000 Kč elektřina a údržba dle intenzity využití

Jméno navrhovatele (při více navrhovatelích uveďte v příloze včetně podpisu a kontaktních údajů):
Pavel Soper
Adresa:
K Divadlu 81, Úholičky
Kontakt:
775 046 796
Email: soper@seznam.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Prohlašují tímto, že jako navrhovatel projektu
v rámci participativního rozpočtu obce Úholičky tímto uděluji souhlas se zpracováním svých osobních identifikačních
údajů.
Tyto osobní údaje budou zpracovávány správcem za účelem komunikace s navrhovatelem projektu a za účelem
propagace projektu v rámci participativního rozpočtu obce Úholičky. Tyto osobní údaje budou zpracovávány správcem
po dobu aktivní účasti mnou navrženého projektu v procesech participativního rozpočtu, nejdéle však 5 let.
Zpracovávání osobních údajů je prováděno správcem. Potvrzuji, že jsem byl informován ve smyslu §11 zákona č.
101/2000 Sb., o tom, že:
• mám právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, doplnění nebo výmaz; popř.
omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů
• mám právo odvolat kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů, tím však není dotčena zákonnost zpracování
založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, souhlas lze odvolat zasláním dopisu nebo e-mailu na OÚ
Úholičky
• mám právo podat stížnost u dozorového úřadu
• poskytnutí osobních údajů je dobrovolné
• poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem správce, v případě neposkytnutí osobních údajů není možné
podat návrh projektu v rámci participativního rozpočtu
• za účelem propagace projektu může dojít k pořizování fotografických a audiovizuálních záznamů mé osoby

V Úholičkách
Dne:

7. 9. 2019

Podpis:

Seznam příloh (foto, výkresy, obrázky):

Kontaktní osoba za obec Úholičky: Alojz Šula, tel. 724 090 094, e-mail a.sula@seznam.cz

