ŽÁDOST O DOTACI NA ROK 2019
Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové Město nad Metují
Identifikace žadatele (vlastníka objektu)
Jméno a příjmení / Název organizace
Datum narození (fyzická osoba)/ IČO (právnická osoba)

Adresa (obec, ulice, č.p.)

Statutární zástupce (u právnické osoby)
Telefon
E-mail
Bankovní spojení (číslo účtu, kód banky)

Identifikace objektu
Adresa (ulice, č.p.)

Katastrální území
Parcelní číslo

Název akce

Předpokládaný termín realizace (od – do)

Stručný popis obnovy
(specifikace zamýšlených prací obnovy, jejich zdůvodnění)
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)

Celkové náklady akce v Kč *
)

Uznatelné náklady v Kč*

Požadovaná dotace (max. do výše 30% uznatelných
)
nákladů) *
)

Vlastní podíl žadatele v Kč*

*) Žadatel, který není plátcem DPH nebo je plátcem DPH, ale nemá nárok na odpočet DPH na vstupu, uvádí částky včetně DPH.

ANO – dokládám
NE - nerelevantní

Povinné přílohy
u fyzických a právnických osob

snímek katastrální mapy s vyznačením nemovitosti
technický popis rozsahu prací, výkresy (příp. projektová dokumentace)
stanovisko státní památkové péče stavebního úřadu v Novém Městě nad Metují, je-li k dané akci
vyžadováno – kopie
stavební povolení, souhlas s ohlášením stavby nebo jiné vyjádření místně příslušného stavebního
úřadu, je-li právními předpisy vyžadováno – kopie
čestné prohlášení žadatele
položkový rozpočet prací od vybraného uchazeče včetně výkazu výměr k jednotlivým položkám,
součástí položkového rozpočtu je krycí list – rozpočet musí být rozdělen na uznatelné
a neuznatelné náklady, dále musí být vyčísleno DPH, je-li to adekvátní
doklad o výběru zhotovitele (vyhodnocení poptávky)
doklad o zřízení běžného účtu žadatele, popř. výpis z běžného účtu – kopie
fotodokumentace aktuálního stavu nemovitosti nebo její části týkající se dané obnovy
plná moc - v případě zastupování spoluvlastníka nemovitosti zplnomocnění k zastupování, včetně
ověřených podpisů

u právnických osob navíc

identifikaci osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení
identifikace osob s podílem v této právnické osobě
identifikace osob, v nichž má přímý podíl, a výši tohoto podílu
kopie dokladu o přidělení IČO
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Prohlášení žadatele:
Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé a že v případě poskytnutí dotace z Programu obnovy objektů
historické či architektonické hodnoty města Nové Město nad Metují budu postupovat v souladu se Zásadami pro
poskytnutí dotace z rozpočtu města v rámci programu obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové
Město nad Metují a v souladu s uzavřenou Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace na danou akci.
Dále prohlašuji, že souhlasím se zpracováním osobních údajů poskytovatelem dotace s ohledem na zákon
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a se zveřejněním údajů uvedených
v žádosti a také úkonů a okolností s touto žádostí souvisejících, nepodléhajících ustanovení zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Byl(a) jsem poučen(a) o účelu zpracování svých osobních údajů a seznámen(a) s konkrétními podmínkami, jimiž se
zpracování
řídí.
Detailní
informace
o
zpracování
osobních
údajů
jsou
dostupné
na
adrese:
http://www.novemestonm.cz/obcan/poskytovani-informaci/gdpr-1/.
Dále prohlašuji, že (zakřížkujte vhodnou variantu):
nejsem plátcem DPH
jsem plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním obnovy nemám nárok
na odpočet DPH na vstupu
jsem plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním obnovy mám nárok
na odpočet DPH na vstupu

V

dne

Podpis žadatele, popř. razítko
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