
 

Žádost o poskytnutí dotace  
na „Vybudování ČOV nebo tříkomorového septiku s dočišťovacím filtrem,, 

 

Evidenční číslo:……………………… 
(doplní obec) 

1) Údaje o žadateli  

 
Vyplní fyzická osoba: 

jméno a příjmení  

datum narození  

adresa bydliště  

telefon  e-mail   

bankovní spojení – číslo účtu  

 

2) Harmonogram projektu 
 

datum zahájení  

datum ukončení  

 

3) Základní údaje o rozpočtových výdajích na projekt 

 

Konkrétní položky: 
rozpočet rozdělte do jednotlivých položek 
  

Celkem Kč včetně 
DPH 

  

  

  

Celkem Kč včetně DPH  

Předpokládaná výše dotace (80% z uznatelných nákladů, max.80.000.-Kč)  

 
Přílohy:  
výpis z katastru nemovitostí 
kopie pravomocného stavebního povolení 
čestné prohlášení 
 
Prohlášení žadatele 
 
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuji důležité okolnosti pro posouzení 
žádosti. V případě neúplných či nepravdivých informací beru na vědomí, že jsem povinen vrátit 
poskytnuté finanční prostředky na účet obce Předslavice neprodleně.  
 
V případě, že tak neučiním, jsem si vědom, že poskytovatel bude tyto finanční prostředky vymáhat dle 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
Dne:   
 
Podpis žadatele: 
 



  

Čestné prohlášení 

 
za účelem poskytnutí dotace obce Předslavice  

na vybudování ČOV nebo tříkomorového septiku s dočišťovacím filtrem 
 
Jméno a příjmení:  
Adresa bydliště:   
Datum narození:  
 

Tímto na svou čest pravdivě prohlašuje, že 
 
1) souhlasí s podmínkami pro poskytnutí dotace obce Předslavice na vybudování ČOV nebo 

tříkomorového septiku s dočišťovacím filtrem 

2) na jeho majetek není prohlášen konkurz nebo proti němu nebylo zahájeno konkurzní nebo 
vyrovnací řízení, nebo nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku 
úpadce nebo je v likvidaci, 

3) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, 

4) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku, 

5) nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na 
pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

6) veškeré údaje uvedené v předložené žádosti jsou pravdivé, 

7) si je vědom toho, že žádná část dotace nesmí být použita na jinou činnost, než je v žádosti 
uvedeno, 

8) žadatel má ke dni podání přihlášky o dotaci vyrovnány veškeré finanční závazky vůči obci 
Předslavice 

9) souhlasí s evidencí údajů uvedených v žádosti.  

 

 

 

 

 

Datum:    

 

Podpis fyzické osoby:       
 

 


