Dokumenty překládané k akceptaci a podpisu smlouvy
o poskytnutí příspěvku
Doložení povinných příloh k žádosti dle čl. 16 bod 1.3.
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.:

Aktuální bankovní spojení
Předčíslí účtu

Číslo účtu

Kód banky

Žadatel vyplní silně ohraničené sekce. Povinný údaj.

DOKUMENTY POŽADOVANÉ K AKCEPTACI:
* Uzavřenou smlouvu o dílo na plnění veřejné zakázky na realizaci Opatření, včetně položkového
rozpočtu.
Smluvní doklady/objednávky na autorský a technický dozor nad prováděním stavby, pokud
stavba podléhá zákonu č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
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Případně další objednávky a faktury za provedené práce - pokud žadatel žádá o příspěvek na
uznatelný náklad.
Stavební povolení nebo ohlášení s nabytím právní moci, dokládá žadatel, jehož projekt podléhá
povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení (pokud nebylo doloženo dříve)
Jiné.
Název dalších doložených dokumentů: …………………………………………………..
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 tomto formuláři 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
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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