
ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU MĚSTA FRÝDLANT V ROCE 2020

z Programu na obnovu nemovitostí, objektů, které se nacházejí na území Městské památkové zóny Frýdlant a na
území Památkového ochranného pásma hradu a zámku Frýdlant

Název akce:
     

I. Údaje o žadateli:

Název organizace / jméno a příjmení žadatele:      

Sídlo / adresa žadatele:
     
     
     
Adresa pro doručování:
     
     
     
Telefon:       e-mail:      

IČO/ DIČ (právnická osoba) / datum narození (fyzická osoba):      

Číslo OP (fyzická osoba):

Statutární zástupce (jen u právnických osob):      

Právní forma (u právnické osoby):      

Osoba odpovědná realizací akce:      

Telefon:       e-mail:      

Bankovní spojení (název banky, úplná adresa a číslo účtu žadatele shodné s údajem uvedeným ve smlouvě o vedení/zřízení účtu):

Název banky:       Číslo účtu:       Kód banky:      

II. Údaje o nemovitosti/objektu:

Adresa/umístění:
     
Katastrální území:       Parcelní číslo:      

Odůvodnění žádosti, popis současného technického stavu (případně využití) nemovitosti/objektu nebo jejich části, které se 
týká žádost o dotaci (lze na samostatné příloze): 

III. Údaje o akci:

Specifikace zamýšlených prací, jejich zdůvodnění a předpokládaný přínos akce (uveďte co nejpřesněji popis akce, např. 
počet m2 nové krytiny, počet vyměňovaných oken, v kterém průčelí domu apod., lze na samostatné příloze):
     

IV. Předpokládaný časový harmonogram, místo a způsob realizace akce:  

Termín zahájení:       Termín ukončení:      

Místo realizace:       Způsob realizace: 1     dodavatelsky     /    svépomocí

1 Nehodící se škrtněte
Žádost o dotaci z rozpočtu města z Programu na obnovu nemovitostí a objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice                       

            Strana 1 z 3



V. Financování akce:

Plátce DPH: ANO NE

Celkové náklady na realizaci akce v Kč:      

Výše požadované dotace v Kč:      

Vlastní podíl žadatele v Kč:      

Sdělení o případné finanční spoluúčasti jiných subjektů: 
     

VI. Jednoduchý položkový rozpočet akce (pro akce malého rozsahu, nákupu materiálu):

Na samostatné příloze:       ANO     /     NE

položka Popis                                            dodavatel
měrná 
jednotka

množství j. cena cena celkem v Kč

                                     

                                    

                                    

Náklady soupisu celkem      
U akcí realizovaných dodavatelsky bude přiložen rozpočet jako samostatná příloha 

VI. Užívání objektu k ekonomické činnosti- z důvodu ošetření smlouvy De minimis
Ano (k jaké např. pronájem)      
Ne      

VII. K provedení akce je nutné povolení stavebního úřadu, dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon)2

Ano (uveďte číslo jednací vydaného souhlasu) 

                                                                                                                                          
Otisk razítka stavebního úřadu

Ne

                                                                                                                                          
Otisk razítka stavebního úřadu

Jméno a příjmení žadatele/žadatelů 
(hůlkovým písmem)

Datum: Podpis žadatele/žadatelů:

Dotace bude poskytnuta a následně po podpisu smlouvy zveřejněna v registru De minimis.

Prohlašuji, že všechny informace uvedené v předložené žádosti a přílohách jsou pravdivé.

V       Dne      

             

Povinné přílohy žádosti:
2 Povolení stavebního úřadu, pokud je k záměru vyžadováno, je nutné mít již v době podání žádosti. Lze ho doložit i po 
podání, poslední termín doložení je však 28. 2. 2020. Stavební úřad potvrdí správnost odpovědi razítkem do příslušné 
kolonky. 



 u fyzických i právnických osob (vždy):

 kopie smlouvy o zřízení běžného účtu žadatele v některém z peněžních ústavů, případně potvrzení banky o
existenci účtu a jeho majiteli 
jednoduchý položkový rozpočet akce (od projektanta nebo zhotovitele prací), u akcí nad 300tis. Kč musí být
doložen  výběr   zhotovitele  prací   (výběrové   řízení   nebo  poptávkové   řízení  dle   zákona  č.   137/2006  Sb.  O
veřejných zakázkách)  
u prací zhotovených svépomocí budou při nákupu materiálu v hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH doloženy 3
poptávky 

 doklad o vlastnictví objektu, ke kterému se váže žádost o dotaci, čestné prohlášení o vlastnictví
 čestné   prohlášení   o   tom,   že   proti   žádnému   vlastníku,   či   spoluvlastníku,   není   vedeno   exekuční   nebo
insolvenční řízení a to v jakékoliv fázi řízení.

 kopie závazného stanoviska příslušného orgánu státní památkové péče,
 čestné  prohlášení   o   vypořádání   závazků   vůči   zdravotním  pojišťovnám,   správě   sociálního   zabezpečení,
finančnímu úřadu 

 doklad o pověření zvoleného zástupce žadatele v případě, že má objekt několik vlastníků (plná moc, souhlas
apod.), nebo je vlastník ve věci podání žádosti o příspěvek zastupován,
  fotodokumentace nemovitosti, objektu (foto konstrukcí na jejich obnovu je požadována dotace)

 u právnických osob (navíc):

 kopie dokladů, na jejichž základě došlo k vytvoření subjektu, (může být nahrazeno výpisem z Veřejného
rejstříku) 

 kopie dokladu o přidělení IČ, pokud bylo přiděleno, (může být nahrazeno výpisem z Veřejného rejstříku)
 kopie dokladu o přidělení DIČ, pokud bylo přiděleno, (může být nahrazeno výpisem z Veřejného rejstříku) 
 kopie   dokladu   o   volbě   nebo   jmenování   statutárního   zástupce   žadatele.   (může   být   nahrazeno   výpisem

z Veřejného rejstříku) 
 identifikaci osob s podílem v této právnické osobě, součástí čestného prohlášení (pro zápis do registru de-

minimis)
 identifikaci osob, v nichž má přímý podíl a výši tohoto podílu-  součástí čestného prohlášení (pro zápis do

registru de- minimis) 
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