Dokumenty požadované k doplnění žádostí před
věcnou kontrolou
Doložení povinných příloh k žádosti dle čl. 16 bod 1.2.
Číslo žádosti
Identifikace žadatele
Jméno/název:

Příjmení:

Funkce:

Email:

IČ/RČ:

DIČ:

Telefon:
Adresa
trvalého
bydliště/sídla:

Kontaktní osoba žadatele
Příjmení:

Jméno:

Telefon:

E-mail:

Identifikace nemovitosti (školy, sociálního nebo zdravotního zařízení), která je předmětem žádosti
Název:

Právní forma:

Katastrální území:
Číslo listu
vlastnictví:
Ulice:

číslo k. ú.:

Obec:

PČS:

Číslo parcely:
Č.p.:

Žadatel vyplní silně ohraničené sekce. Povinný údaj.

POTŘEBNÉ DOKUMENTY K VĚCNÉ KONTROLE:
* Projektovou dokumentaci dle čl. 11 s položkovým rozpočtem (výkaz výměr).
Případně již proplacené faktury za projektovou dokumentaci a další.
Stavební povolení nebo ohlášení s nabytím právní moci, dokládá žadatel, jehož projekt podléhá
povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení. Pokud je již vydáno, jinak se doloží k akceptaci
žádosti.
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* Četné prohlášení o čerpání či nečerpání z veřejných zdrojů. V případě čerpání žadatel doplní
informace o rozdělení uznatelných výdajů dle jednotlivých veřejných zdrojů sloužících k financování
realizace opatření.
Doklad o projednání stavebního záměru s příslušným orgánem památkové péče – předkládá se
pouze u památkově chráněných budov, kterým příslušný orgán památkové péče stanoví, že u
jmenovaných konstrukcí obálky budovy nelze realizovat podporované opatření standardními postupy,
případně stanoví-li další podmínky omezující provedení podporovaných opatření. Postačí prostá kopie
dokumentu.
LP je oprávněno stanovit další požadavky na doložení údajů a dokladů.
* Povinný údaj. Žadatel zaškrtne doložený dokument.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ:
Prohlašuji, že




údaje uvedené a doložené doklady v této žádosti jsou pravdivé, úplné a nezkreslené, a že jsem
žádné podstatné údaje nezamlčel. Rovněž prohlašuji, že o podporu na přípravu a realizaci
podpořených opatření žádám pouze jednou pro daný typ podpořeného projektu. Jsem si
vědom, že nepravdivost tohoto prohlášení může mít za následek sankce vyplývající z
příslušných právních předpisů, včetně trestu v důsledku naplnění skutkové podstaty trestného
činu úvěrového podvodu;
mé právo nakládat s nemovitostí není omezeno např. soudcovskou či exekutorskou zástavou,
není nařízena exekuce či příkaz k prodeji předmětu podpory a předmět podpory není
předmětem insolvenčního řízení či zajištění věci dle § 78 a násl. zákona č. 141/1961 Sb. trestní
řád, ve znění pozdějších předpisů (zástavy z důvodu hypotéky a půjčky pro úpravu předmětu
podpory nejsou na závadu);

Uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů.
Podrobnější informace o zpracování osobních údajů najdete na internetových stránkách programu nebo
v příloze č. 1.

V……………………..

dne……………………
………………………..
Podpis žadatele (oprávněné osoby)
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