Obec Koberovy
Program podpory výstavby technické infrastruktury
ŽÁDOST O DOTACI - 2. KOLO
NÁZEV PROJEKTU - viz Potvrzení o schválení
záměru finančním výborem

I. Identifikační údaje žadatele

Žadatel - jméno fyzické osoby nutno uvést všechny
vlastníky rodinného domu
Právní statut (forma) žadatele
Adresa
(sídlo/bydliště)
Nutné uvést všechny
vlastníky

ulice
č. popisné / č. orientační
obec
PSČ

Datum narození žadatele
nutné uvést všechny vlastníky
Telefon
E-mail

Bankovní spojení
žadatele

Název banky
Číslo účtu

Vlastník je plátce DPH

ANO / NE nehodící se škrtněte

Kontaktní osoba:
pokud se neshoduje s osobou žadatele
Telefon
E-mail
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II. Územní údaje

Stavba, pro kterou
bude likvidace vod
řešena*

adresa

Místo realizace
projektu, kde bude
umístěna ČOV

adresa

číslo parcely

číslo parcely

* pokud je ČOV určena pro více rodinných domů, uvést údaje o všech domech
III. Předpokládaný termín realizace projektu
Zahájení (den, měsíc, rok)
Ukončení (den, měsíc, rok)

IV. Stručný popis realizace projektu

V. Závazné parametry projektu
Název parametru
1.

ČOV

Jednotka

Hodnota parametru

ks

2

VI. Financování projektu
Upozornění: způsobilými výdaji jsou pouze investiční výdaje spojené s fyzickou realizací projektu.

Celkem (v Kč)
Požadovaná dotace
Vlastní podíl žadatele
Celkem na projekt

VII. Prohlášení
Prohlašuji, že všechny údaje, které jsem uvedl (a) v žádosti, jsou pravdivé.
Nedílnou součástí této žádosti jsou povinné přílohy dle přiloženého seznamu /viz str. 4/.

Datum:
Jméno a příjmení žadatele
Podpis, popř. razítko

Přílohy k žádosti o dotaci:
1. Seznam příloh.
2. Potvrzení o schválení projektového záměru finančním výborem obce (soulad
s koncepcí odkanalizování obecní části), originál.
3. Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu: kopie aktuálního
výpisu z katastru nemovitostí včetně katastrální mapy z roku 2019, tj. výpisu
z internetu.
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4. Doklad o možnosti provádět stavbu (stavební povolení s vyznačením právní moci,
souhlas s ohlášením stavby nebo územní souhlas), kopie.
5. Projektová dokumentace stavby v rozsahu souhrnná technická zpráva nebo technická
zpráva a situace stavby s vyznačením technické infrastruktury, na kterou je
požadována podpora. Dokumentace bude obsahovat položkový rozpočet od
projektanta nebo stavební firmy, kopie.
6. Plná moc – v případě zplnomocnění ostatních vlastníků RD, event. dalších osob
(pokud nebylo doloženo v rámci 1. kola), originál (vzor na webových stránkách).
7. Doklad o zajištění povinné finanční spoluúčasti: čestné prohlášení žadatele, originál.
8. Doklad o zřízení bankovního účtu: kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu nebo
originál potvrzení banky.
9. Potvrzení o vyrovnání veškerých finančních závazků k rozpočtu obce,
tzv. bezdlužnosti (vzor na webových stránkách), originál.
10. Potvrzení Finančního úřadu, že podnikající fyzická osoba nemá daňové nedoplatky a
penále (ne starší než 3 měsíce), originál.
11. Potvrzení od zdravotní pojišťovny, že podnikající fyzická osoba nemá nedoplatky a
penále na nemocenském pojištění zaměstnanců (ne starší než 3 měsíce), originál.
12. Potvrzení od správy sociálního zabezpečení, že podnikající fyzická osoba nemá
nedoplatky a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti (ne starší než 3 měsíce), originál.
13. Podepsané a pravdivě vyplněné čestné prohlášení, že v uplynulých dvou fiskálních
letech a v současném fiskálním roce neobdržel či obdržel podporu de minimis ve
smyslu NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis
publikované v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem L 352/1 dne 24. 12. 2013).
Tato příloha se týká podnikajících fyzických osob, originál (vzor na webových
stránkách).
14. Prohlášení plátce DPH, originál (vzor na webových stránkách).
Případně další přílohy vyžádané poskytovatelem dotace.
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