Příloha č. 1
Žádost o dotaci
Dle Programu na zvelebení vzhledu obce Křimov
Obecní úřad Křimov
Podatelna
Křimov č.p.1
430 01 Chomutov

1. Žadatel (vlastník nemovitosti):
Jméno, příjmení: ………………………………………………………………………………
Datum narození: …………………………….. Telefon: ………………………………………
Adresa: …………………………………………………………………………………………
Číslo účtu: ……………………………………………………………………………………..
2. Identifikace nemovitosti:
Adresa nemovitosti: …………………………………………………………………………..
Číslo popisné (evidenční)*1 ……………………….. Číslo parcelní …………………………
Katastrální území: …………………………………………………………………………….
Číslo listu vlastnictví: ……………….. Typ vlastnictví: …………………………………….
3. Akce:
Název akce: …………………………………………………………………………………
Požadovaná výše dotace: ……………………………………………………………………
Termín zahájení prací: ………….………… Termín dokončení prací:……………………..
Přesný popis prací: ………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Nemovitost slouží – neslouží*1 k ekonomické činnosti.
Žadatel je - není *1

plátce DPH, pokud je žadatel plátcem DIČ: …………………………….

Žadatel uplatní odpočet DPH: ano - ne*1.
Předpokládané celkové náklady na akci: ……………………………………………………….
4. Souhlasy spoluvlastníků (je-li nemovitost ve vlastnictví více vlastníků):
Souhlasím jako spoluvlastník nemovitosti s výše uvedenou akcí:
Jméno, příjmení: ………………………………………………. Podpis: ………………………
Jméno, příjmení: ………………………………………………..Podpis: ………………………
Jméno, příjmení: ……………………………………...………..Podpis: ………………………
5. Souhlas se zpracováním údajů:
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, uděluji souhlas, se zpracováním osobních údajů žadatele, který
žádá o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Křimov a to pro vnitřní potřebu Obecního úřadu v
Křimově související s vyřízením žádosti o poskytnutí Dotace z rozpočtu obce Křimov.

Datum:
*1

…..……………………………..
podpis žadatele

nehodící se škrtněte
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Nastane-li jakákoliv změna údajů uvedených v této žádosti, je žadatel povinen neprodleně
tyto změny písemně oznámit Obecnímu úřadu Křimov.
Seznam příloh:
- doklad osvědčující vlastnické právo žadatele k nemovitosti (fotokopie)
- kopie stavebního povolení nebo jiného správního aktu, pokud jej požaduji jiný právní
předpis
- odborné stanovení ceny stavebních prací a dodávek. Při provádění prací svépomocí odborný
odhad na nákup materiálu s členěním podle jednotlivých druhů materiálů a uvedením
potřebného množství, včetně jednotkových cen položek a celkové ceny,
- fotodokumentaci současného technického stavu nemovitosti nebo jejích částí podle druhu a
rozsahu prací, ke kterým se váže žádosti o dotaci,
- v případě, že je žadatel zastupován, plná moc s vyznačením rozsahu právních jednání, ke
kterým zmocnitel zplnomocňuje zmocněnce, včetně řádného uvedení data, jmen a podpisů.
K některým právním jednáním, nemůže vlastník zmocnit další osobu – dotace je zasílána
výhradně na účet vlastníka, na fakturách a dokladech je vždy uveden vlastník v zastoupení
zmocněncem.
- čestné prohlášení (příloha č. 2).
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