ŽÁDOST
o poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu Obce Vělopolí z programu
„Domovní ČOV 2020“

Údaje o žadateli
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………...
Datum narození: ……………………………………………………………………………………………….
Adresa bydliště: ………………………………………………………………………………………………
Telefon: .............................................

e-mail: .................................................

Údaje o výši dotace a realizaci záměru stavby ČOV
Požadovaná výše dotace: …………………………………………………………………………………….
Číslo bankovního účtu žadatele: ………………………………………………………………....................
Označení ČOV číslem stavebního objektu dle souhlasu ze dne 17.3.2020: …………………………….
Označení pozemku/ů, na kterém/ých má být stavba ČOV zřízena a jehož/jíž je žadatel vlastníkem:
…………………………………………………………………………………………………………………...
Předpokládaná doba, v níž žadatel požádá o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby ČOV,
která je specifikována v souhlasu ze dne 17.3.2020: ………………………………………………………
Odůvodnění žádosti s uvedením důvodu pořizování ČOV dle bodu 2.1 Zásad k dotačnímu programu
„Domovní ČOV 2020: ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...

Čestné prohlášení žadatele
Čestně prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že:
a) jsem se seznámil se Zásadami k dotačnímu programu „Domovní ČOV 2020“ a s veškerými
podmínkami poskytnutí dotace, o kterou žádám,
b) všechny informace uvedené v žádosti a jejich přílohách jsou pravdivé – jsem si vědom/a své
trestní odpovědnosti a povinnosti vrátit poskytnuté finanční prostředky v případě úmyslného uvedení
nepravdivých údajů,
c) souhlasím s nakládáním s mými osobními údaji uvedenými v žádosti o dotaci dle obecně
závazných právních předpisů, zejména dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,

d)

ke dni podání žádosti nebyl zjištěn úpadek žadatele,

e)

ke dni podání žádosti nemám vůči obci Vělopolí dluh po splatnosti,

f)
ke dni podání žádosti nemám dluh vůči finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám či okresní
správě sociálního zabezpečení,
g) v souladu s ust. § 2 a 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, bude v případě potřeby
poskytovateli dotace umožněna kontrola skutečností rozhodných pro hospodaření
s veřejnými prostředky.

V ……………………… dne ……………

_____________________________________
podpis/y žadatele/ú

Vyplní poskytovatel dotace
Potvrzení přijetí žádosti po ověření vlastnictví v katastru nemovitostí: …………………………………
Za obec přijal dne ………………..........................................................................................................
Žádost projednána zastupitelstvem obce dne ………………………………………………………………
Žádost schválena / neschválena usnesením č. ……………………………………………………………..
Smlouva projednána zastupitelstvem obce dne ……………………………………………………………
Smlouva schválena / neschválena usnesením č. …………………………………………………………..

