Žádost evidována pod č. ………………………

Obec Volevčice, Volevčice čp.22, 434 01 pošta Most
IČO: 00 266 175
Bankovní spojení: ČS a.s. Most, č.ú. 1041424349/0800
Telefon: 476 110 032, e-mail: urad@volevcice.cz

ŽÁDOST
o poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu Obce Volevčice na
domácí čističku odpadních vod v maximální výši 75.000,--Kč na rodinný dům
v k.ú.Volevčice
Údaje o žadateli /ích/:
Žadatel:
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………
Datum narození: ……………………………………………………………………………………………
Adresa bydliště: ………………………………………………………………………………………………
Telefon: …………….............................e-mail: .......................................................

Žadatelka:
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………
Datum narození: ……………………………………………………………………………………………
Adresa bydliště: ………………………………………………………………………………………………
Telefon: …………….............................e-mail: .......................................................
Požadované částka:

…………………………………………………………………………………

Číslo bankovního účtu žadatelů: ………………………………………………………………......
Doba, v níž má být dosaženo účelu: ……………………………………………………………..

Odůvodnění žádosti:

…………………………………………………………………………………….

Termín uvedení ČOV do provozu:

………………………………………………………….

Čestně prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že:
a) jsem se seznámil/a s 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
zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
d) ke dni podání žádosti nebyl na majetek žadatele prohlášen konkurz, neprobíhá
konkurzní řízení nebo vyrovnávací řízení a nebo návrh na prohlášení konkurzu nebyl
zamítnut pro nedostatek majetku;
e) ke dni podání žádosti nemám vůči obci Volevčice závazek 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 před jejich
poskytnutím,

………………………………….
podpis žadatele

…………………………………….
podpis žadatelky

Ve Volevčicích dne: ………………………………….

Potvrzení přijetí žádosti po ověření vlastnictví v katastru nemovitostí:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Za obec přijal dne:
……………….........................................................................................

Žádost projednána v zastupitelstvu obce dne ………………………………………..

Žádost schválena / neschválena usnesením č. ………………………………………..

Smlouva projednána v zastupitelstvu obce dne …………………………………….

Smlouva schválena / neschválena usnesením č. ………………………………………

