Příloha č.1

Dotační program z rozpočtu obce:
Podpora vybudování neveřejných částí domovních přípojek splaškové kanalizace v
obci Mariánské Radčice

ŽÁDOST O DOTACI
Název projektu



Identifikační údaje žadatele
Žadatel - jméno fyzické osoby
nutno uvést všechny vlastníky rodinného domu

Adresa
(sídlo/bydliště)

ulice
č. popisné
obec
PSČ

Datum narození žadatele
Telefon
E-mail
Bankovní spojení žadatele
(předčíslí účtu - číslo účtu / kód banky)
Kontaktní osoba pro projekt:
pokud se neshoduje s osobou žadatele
Telefon
E-mail

 Územní údaje
Stavba, pro kterou
adresa
bude kanalizační přípojka
řešena
číslo parcely

 Termín realizace projektu
Zahájení (den, měsíc, rok)
Ukončení (den, měsíc, rok)

 Stručný popis realizace projektu (včetně vyjádření o využití bývalé jímky a řešení dešťových vod)

 Financování projektu
Celkem (v Kč)

Podíl (v %)

Požadovaná dotace - uznatelný náklad
Vlastní podíl žadatele
Celkem na projekt

100 %



Souhlas se zpracováním osobních údajů



Žadatel tímto uděluje souhlas společnosti Obec Mariánské Radčice, se sídlem Komenského 4, 435 32
Mariánské Radčice, IČ: 00266078, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), zpracovávala tyto jeho osobní údaje:


jméno a příjmení (název společnosti)



adresa trvalého pobytu (adresa sídla společnosti)



e-mail



telefonní číslo



datum narození



bankovní spojení



Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat za účelem administrativního zpracování této žádosti včetně
všech příloh, dále za účelem archivace žádosti o dotaci z rozpočtu obce Mariánské Radčice včetně všech
příloh a pro případnou kontrolu účelu a využití této dotace. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po
dobu 10 let.



S výše uvedeným zpracováním uděluje žadatel svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to
například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Obec Mariánské Radčice.



Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i
tito zpracovatelé:




Případní další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné
době společnost nevyužívá.

Žadatel bere na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má právo:


vzít souhlas kdykoliv zpět,



požadovat po Správci informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,



požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,



vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,



požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,



v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit
se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VII. Prohlášení
Prohlašuji, že všechny údaje, které jsem uvedl (a) v žádosti, jsou pravdivé.
Nedílnou součástí této žádosti jsou povinné přílohy dle přiloženého seznamu.
Datum:
Jméno a příjmení žadatele

Podpis, popř. razítko

Přílohy k žádosti o dotaci:
1/ Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu: kopie aktuálního výpisu z katastru
nemovitostí včetně katastrální mapy v daném roce, toto lze nahradit výtiskem z internetové
evidence katastru nemovitostí.
2/ Doklad o možnosti provádět stavbu (územní rozhodnutí s vyznačením právní moci, územní
souhlas), resp. jeho kopie.
3/ Projektová dokumentace stavby v rozsahu souhrnná technická zpráva nebo technická zpráva a
situace stavby s vyznačením technické infrastruktury, na kterou je požadována podpora. Pokud byla
projektová dokumentace vypracována na základě plné moci udělené obci Mariánské Radčice, není
tato příloha podmínkou.
4/ Písemný souhlas spoluvlastníků rodinného domu – v případě zplnomocnění ostatních vlastníků
rodinného domu, originál (vzor na webových stránkách obce Mariánské Radčice).
5/ Doklad o zřízení bankovního účtu: kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu nebo originál
potvrzení banky. V případě požadavku úhrady nákladů přímo na účet realizační firmě je třeba dodat
souhlasné prohlášení příjemce dotace s úhradou nákladů přímo na účet realizační firmy.
6/ Daňový doklad úhrady skutečných uznatelných nákladů za realizaci stavby. V případě, že jsou
náklady příjemcem dotace již uhrazeny, bude daňový doklad doložen výpisem z účtu či příjmovým
dokladem, který tuto úhradu potvrdí. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti
stanovené zákonem.
7/ Čestné prohlášení o vyrovnání veškerých finančních závazků k rozpočtu Obce Mariánské
Radčice (tzv. bezdlužnosti), originál.

