
 

A. Žádost o dotaci  

v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu obnovy kulturního 
dědictví 

 

I. Žadatel: 

V případě právnických osob: 

Obchodní firma nebo název:  ......................................................................................................   

Právní statut žadatele:……………………………………………….. ........................................  

Sídlo: ...........................................................................................................................................   

IČO:  ............................................................................................................................................   

zapsán v obchodním rejstříku nebo jiném veřejném rejstříku vedeném 
…………………………………………………………...………………..……………………. 
v oddílu …..….. vložka……… 

E-mail, příp. telefonní spojení:……………… ..........  ................................  ................................  

Plátce DPH: ano / ne1    a    mohu / nemohu1 v rámci čerpání dotace dle svých aktivit plně či 
částečně uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu 

Bankovní spojení, č. účtu:…………… .....................  ................................  ................................  
 

V případě fyzických osob: 

Jméno, příjmení:  ....................................................................................................................... ..  

Datum 
narození:…………………………………………………………………………………………
………… 

Adresa bydliště: ................................................................................................................... …....  

IČO bylo-li přiděleno:  ............................................................................................................ …  

E-mail, příp. telefonní spojení:……………… ..........  ................................  ................................  

Plátce DPH: ano / ne1    a    mohu / nemohu1 v rámci čerpání dotace dle svých aktivit plně či 
částečně uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu 

Bankovní spojení, č. účtu:…………… .....................  ................................  ................................  

(dále jen „žadatel"). 

 

 

II. Předmět žádosti a identifikace stavby/movité věci mimořádné kulturní hodnoty 

                                                           
1 Nehodící se škrtněte 



Název…………………………………………………………………………………………… 

adresa,…………………………………………………………………………………………... 

parcelní číslo………………………………rejstříkové číslo památky……….……….……….. 

využití před obnovou…………………………………………………………………………… 

a po obnově…………………………………………………………………………………….. 

 

Stručný popis obnovy, účel, pro který chce žadatel dotaci využít: 
…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Požadovaná částka:……………………………………...…………………………………….. 

Doba, v níž má být dosaženo účelu:…………………………………………………………… 

Odůvodnění žádosti, specifikace vztahu věci k městu Jindřichův Hradec: 
……...…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Předpokládané náklady (rozpočet) projektu: 

 Kč  

Celkový náklad podle smlouvy o  
dílo, případně objednávky 

  

Uznatelné náklady    

Podíl vlastníka na uznat. nákladech  ……………….% 

Podíl vlastníka na celkových 
nákladech dle smlouvy o dílo, 
případně objednávky 

  

Požadovaná dotace  (v celých tisících Kč) 

 

 

 



III. Čestné prohlášení žadatele: 

Žadatel tímto čestně prohlašuje, že níže uvedené údaje stanovené § 10a odst. 3 písm. f) 
zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, jsou pravdivé a úplné. 

 

IV. Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu 
zastoupení  
(§ 10a odst. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 250/2000 Sb.)2: 

titul, jméno, příjmení:  .................................................................................................................   

datum narození: ...........................................................................................................................   

trvalé bydliště:  ............................................................................................................................   

jednající: a) jako jeho statutární orgán / b) na základě udělené plné moci 1 

 

V. Identifikace osob s podílem v právnické osobě, která je žadatelem (§ 10a odst. 3 písm. 
f) bod 2 zákona č. 250/2000 Sb.)2: 

titul, jméno, příjmení:  .................................................................................................................   

datum narození: ...........................................................................................................................   

trvalé bydliště:  ............................................................................................................................  

 

název právnické osoby:  ..............................................................................................................   

sídlo: ............................................................................................................................................   

IČO:  ............................................................................................................................................  

 

VI. Identifikace osob, v nichž má právnická osoba, která je žadatelem, přímý podíl, a 
výše tohoto podílu (§ 10a odst. 3 písm. e) bod 3 zákona č. 250/2000 Sb.)2: 

název právnické osoby:  ..............................................................................................................   

sídlo: ............................................................................................................................................   

IČO:  ............................................................................................................................................   

výše podílu v této právnické osobě:  ....................................................................................... ....  

 

 

 

                                                           
2 Vyplní se jen v případě, že je žadatel právnickou osobou. V případě potřeby uveďte další osoby na samostatný list  



VII. Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zveřejněním aktivity/akce  

- Žadatel o dotaci souhlasí se zpracováním jeho (osobních) údajů za účelem administrace 
předmětné žádosti o dotaci poskytovatelem dotace, a to v souladu s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a dalšími příslušnými právními 
předpisy. 

- Žadatel si je vědom svých práv podle Nařízení, zejména práva být informován o zpracování 
svých osobních údajů, práva na přístup k osobním údajům, práva na opravu, výmaz a 
přenositelnost osobních údajů a práva vznést námitku proti jejich zpracování. 

- Žadatel souhlasí s možným zpřístupněním nebo zveřejněním této žádosti v plném znění, jakož 
i všech úkonů a okolností s touto žádostí souvisejících.  

 
 
VIII. Prohlášení  
Prohlašuji, že všechny poskytnuté informace v předložené žádosti jsou pravdivé.   
 

Seznam příloh (povinné součásti žádosti)  

- Čestné prohlášení žadatele (součást žádosti) včetně podpisu  
- Originál dokladu prokazující oprávnění jednat jménem žadatele (jmenování jednatele, 

zmocnění spoluvlastníků apod.)  

- Čestné prohlášení o zajištěném spolufinancování včetně podpisu 

- Doklad o vedení bankovního účtu žadatele. 

- Doklad nebo prohlášení o vlastnictví ne starší 6 měsíců 

- Stanovisko nebo vyjádření orgánu památkové péče a projekt, příp. dokumentace 
(popis prací), na jehož podkladě bylo stanovisko nebo vyjádření vydáno, případně 
povolení k restaurování a doklad o zajištění součinnosti restaurátora, pokud je 
potřebná k obnově. U věcí, které nejsou prohlášeny za kulturní památku a nenachází 
se na území ochranného pásma MPR, bude stanovisko orgánu památkové péče 
nahrazeno popisem kulturní hodnoty věci a popisem udržovacích či restaurátorských 
prací na této věci přímo v textu žádosti.   

- Kopie stavebního povolení nebo jiného dokladu vydaného příslušným stavebním 
úřadem 

- Doklad o výběru dodavatele (v rozsahu požadavků zákona o zadávání veřejných 
zakázek anebo v rozsahu požadavků vnitřních předpisů žadatele, pokud jdou nad 
požadavek zákona) a smlouva o dílo s dodavatelem, příp. písemná objednávka 
doložená písemnou akceptací, jejíž součástí je rozpočet, propočet nebo návrh 
restaurování vyhotovený odbornou firmou. 

- Fotodokumentace současného stavu. 
 

V ……………………… dne …………… 

………………………………………………………………… 

Podpis osoby oprávněné jednat za právnickou osobu a razítko 
subjektu / žadatele 1 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE K ŽÁDOSTI O DOTACI Z DOTAČNÍHO PROGRAMU NA PODPORU 

OBNOVY KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ROCE 2021 



 

V souladu s podmínkami pro žadatele o poskytnutí podpory v rámci výše uvedené žádosti o dotaci v 

rámci dotačního programu města Jindřichův Hradec prohlašuje tímto níže uvedený subjekt: 

 

Název organizace / jméno a příjmení fyzické 
osoby: 

 

Sídlo organizace/ adresa fyzické osoby:  
IČO/ narození:  

Jméno, datum příjmení, datum narození a 

bydliště statutárního zástupce oprávněného 

jednat za organizaci: 

 

 

- není v konkurzu nebo v likvidaci, nemá své záležitosti spravovány prostřednictvím soudů, 

nevstoupil do jednání o uspořádání dluhů se svými věřiteli, nepozastavili jeho činnosti a není 

v analogické situaci vznikající z podobného postupu stanoveného právními předpisy, není 

vůči němu vedeno exekuční či insolvenční řízení, 

- není v řízení na vyhlášení bankrotu, likvidace, správy ze strany soudů, uspořádání s věřiteli 

anebo podobného postupu upraveného v právních předpisech ani nebyl pravomocně 

odsouzen za úmyslný trestní čin,  

- má splněné veškeré povinnosti týkající se zaplacení příspěvků na sociální zabezpečení či 

pojistného zdravotního pojištění podle zákonných ustanovení,  

- má splněné veškeré registrační, ohlašovací nebo uhrazovací povinnosti v oblasti daní podle 

zákonných ustanovení  

- jeho statutárními orgány nejsou tytéž fyzické osoby, které byly nebo jsou statutárními orgány 

jiného subjektu, jenž má dluh po splatnosti vůči městu Jindřichův Hradec nebo jím zřizované 

organizaci,  

- nemá dluh po splatnosti vůči městu Jindřichův Hradec nebo jím založené či zřizované 

organizaci,  

- má řádně vyúčtované a uzavřené předchozí veřejnoprávní smlouvy s městem Jindřichův 

Hradec do termínu uvedeném ve smlouvě, 

- osoby, které jsou jeho statutárními orgány, nejsou v konkurzu nebo v likvidaci, není proti nim 

vedeno exekuční či insolvenční řízení, nebyly pravomocně odsouzeny za úmyslný trestný čin, 

mají splněné veškeré povinnosti týkající se zaplacení příspěvků na sociální zabezpečení či 

pojistného zdravotního pojištění podle zákonných ustanovení, mají splněné veškeré 

registrační, ohlašovací nebo uhrazovací povinnosti v oblasti daní podle zákonných 

ustanovení, nemají dluh po splatnosti vůči městu Jindřichův Hradec nebo jím založené či 

zřizované organizaci, mají řádně vyúčtované a uzavřené předchozí veřejnoprávní smlouvy s 

městem Jindřichův Hradec do termínu uvedeného ve smlouvě, 

- není ani nebylo proti němu vedeno správní či trestní řízení ve věci porušení zákona č. 

20/1987 Sb., o státní památkové péči, ani zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném 

znění ani nebyl pro porušení uvedených zákonů pravomocně odsouzen,  

- je osoba odpovědná za kulturní památku (resp. kulturní hodnoty), 



- obnovu památky bude provádět v souladu s požadavky zákona č. 183/2006, stavební zákona, 

- provádění obnovy kulturní památky bude průběžně konzultovat se specialisty z Národního 

památkového ústavu v součinnosti s pracovníkem věcně a místně příslušného obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností a bude dbát jejich rad s cílem zajistit co nejvyšší úroveň 

prací z hledisek státní památkové péče. 

- každý kulturně cenný nebo archeologický nález, který se učiní při obnově kulturní památky, 

ohlásí bez zbytečného odkladu Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu.  

 

Prohlašuji tímto, že údaje v tomto prohlášení obsažené jsou úplné, pravdivé a nezkreslené, že jsem si 

vědom právních následků jejich nepravdivosti, neúplnosti či zkreslenosti, a to včetně, a to zejména 

dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění, a zákona č.40/2009 Sb., trestní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

 

Datum a místo podpisu čestného prohlášení: 

 

Jméno a příjmení statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné jednat za právnickou osobu 

nebo žadatele jako fyzické osoby  

 

 

 

Podpis:       Razítko subjektu:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPOLUFINANCOVÁNÍ 
 



za účelem poskytnutí dotace na podporu obnovy kulturního dědictví   
z rozpočtu města Jindřichův Hradec 

 

Níže uvedený subjekt čestně prohlašuje: 

 

Já, níže podepsaný žadatel tímto prohlašuji, že mám a budu mít v případě získání 

požadované dotace zajištěny dostatečné finanční prostředky pro úspěšnou realizaci projektu 

(dál jen projekt), na který žádám o poskytnutí dotace z Dotačního programu města 

Jindřichův Hradec na podporu obnovy kulturního dědictví v roce 2021 ve smyslu 

žádosti o dotaci, jejíž součástí je toto čestné prohlášení, jakož i k úhradě všech uznatelných 

nákladů projektu nutných k jeho úspěšné realizaci. 

 
Datum a místo podpisu čestného prohlášení: 
 

Jméno a příjmení statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné jednat za právnickou osobu nebo 
žadatele jako fyzické osoby  
 

 

Podpis:       Razítko subjektu:  
 
 
 
 
 
 

Název organizace / jméno fyzické osoby: 
 

Sídlo organizace/ adresa fyzické osoby:  

IČO/ datum narození:  

Jméno, příjmení, datum narození a bydliště 
statutárního zástupce oprávněného jednat za 
organizaci: 

 

Název projektu:  


