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Ing. Michael Canov
Starosta mesta Chrastavy
námestí 1. máje
Chrastava463 31

Vec: Strucné predstavení principu Smlouvy o spolupráci s mestem Chrastava

ProQram ..Fond pro Vítkov"

Spolecnost EEH S.r.o. po celý rok 2005 vedla jednání se zástupci mesta Chrastavy, jenž vedla
ke sbližování predstavo konecné podobe projektu a o podobe další spolupráce mezi našimi
subjekty. Výsledkem techto jednání bylo 22. února 2006 verejné setkání s obcany obce Vítkov
a predložení návrhu Smlouvy o spolupráci. K této smlouve se budou moci všichni obcané
Vítkova vyjádrit do 17. brezna 2006 na matrice mesta Chrastavy.

Smlouva o spolupráci obsahuje založení "Fondu pro Vítkov" s tím, že provozovatel na základe
uzavrené Smlouvy o spolupráci s mestem Chrastavou po dobu provozování veží WE vyclení
ze svého zisku rocne cástku 1. mil. korun ceských urcenou k podpore rozvoje obce Vítkov.
Prostredky budou z "Fondu pro Vítkov" cerpány na základe rozhodnutí rídících orgánu "Fondu
pro Vítkov" v nichž má Osadní výbor ve Vítkove svého zástupce, který je jako jediný clen
orgánu "Fondu pro Vítkov" oprávnen predkládat návrhy smerování investic s tím, že tyto
návrhy predkládá ke schválení na základe usnesení Osadního výboru ve Vítkove. Program je
urcen zejména pro níže vyjmenované úcely:

. k podpore ekologické výstavby a osvety v obci Vítkov
k podpore individuální výstavby bydlení urceného k trvalému bydlení a rekonstrukci
objektu ve vztahu k ekologii v obci Vítkov - nevztahuje se na objekty urcené k rekreaci
k podpore rozvoje cestovního ruchu v obci
k podpore informacního systému v obci
k podpore zdroju pitné vody
k podpore rozvoje venkovské infrastruktury
k podpore všech verejne prospešných zarízení, neziskových organizací a zájmových
sdružení provozujících své aktivity v obci Vítkov, jenž prispívají významným
zpusobem k rozvoji a životu v obci.
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V Liberci dne 23. února 2006.
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Vypracoval:Jan Cerven- jednatel spolecnosti EEH S.r.o.

E EHs. r. o.
Václavice 327

463 34 Hrádek nad Nisou


