Příloha č. 1

Formulář žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
města Jindřichův Hradec na podporu výstavby technické a
dopravní infrastruktury
Údaje o žadateli
Název/Jméno a příjmení

IČ

DIČ

Datum narození

Tel.

Email:

Bydliště
Ulice a číslo
fyzické osoby popisné
nebo
sídlo
právnické
osoby
Obec, PSČ
Kontakt
Bankovní
spojení

Peněžní
ústav

Žadatel
je
plátcem DPH

Č. účtu

ANO/NE*

V případě, že
je
žadatel
Mám/nemám* nárok na odpočet DPH.
plátcem DPH
Osoba
Jméno, příjemní, funkce, kontakt (telefon, email)
oprávněná
jednat
jménem
žadatele

*nehodící se škrtněte.
Údaje o žadateli dle z. č. 250/2000 Sb. je-li žadatelem právnická osoba
Osoba
jméno, příjmení
zastupující
PO: jedná-li se
o více než 2 bydliště
osoby, uveďte
ostatní
tel.

funkce
datum
narození
e-mail
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v samostatné jméno, příjmení
příloze

Osoby
s
podílem
v této PO:
jedná-li se o
více než 2
osoby, uveďte
ostatní osoby
v samostatné
příloze

funkce

bydliště

datum
narození

tel.

e-mail

jméno
a
příjmení/název

Forma
právní
osobnosti

bydliště/sídlo:
výše podílu v %

IČ/DIČ

jméno
a
příjmení/název

datum
narození
Forma
právní
osobnosti

bydliště/sídlo:
výše podílu v %

PO, v nichž má název:
přímý
podíl:
jedná-li se o
více než 1 sídlo:
osobu, uveďte
ostatní
v samostatné výše podílu v %
příloze

IČ/DIČ

datum
narození
Forma
právní
osobnosti

IČ/DIČ
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Údaje o projektu/podporované činnosti, která je předmětem žádosti o podporu
Název projektu
Termín zahájení
realizace projektu

Termín
předpokládaného
ukončení realizace
projektu
(kolaudace)

Místo realizace
(p. č., kat. území)
Celkové uznatelné
náklady projektu
dle položkového
rozpočtu (v Kč)
Požadovaná výše
dotace (v Kč)
Projekt rozdělen
do etap?

ANO/NE

Podrobný popis projektu (účel, odůvodnění, technické údaje o předmětu podpory – parametry)
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Finanční rámec (rozpočet projektu)*
Plánované výdaje v Kč
Vodovodní řad (vodovod)
Kanalizační řad (splašková kanalizace)
Dešťová kanalizace
Chodník, komunikace
Veřejné osvětlení
Celkové
uznatelné
projektu (v Kč)

náklady

*Žadatel vyplňuje ceny včetně DPH, v případě, že nemá nárok na odpočet DPH či je neplátcem DPH.

Naplnění účelu
Jednotka
Vodovodní řad
Kanalizační řad (splašková)
Dešťová kanalizace
Chodník, komunikace
Veřejné osvětlení

Očekávaný výsledek

bm
bm
bm
m2
ks
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Níže uvedené vyplňuje žadatel v případě rozdělení projektu do etap.
Název etapy č. 001: (např. vodovod a kanalizace)
Popis (předmět etapy):

Termín zahájení etapy č. 001
Termín realizace ukončení etapy
(předpokládaný termín vydání
kolaudačního rozhodnutí, resp.
kolaudačního souhlasu na část
dokončené infrastruktury)
Termín předložení etapové zprávy
s žádostí o platbu (do 30 kalendářních
dnů ode dne ukončení realizace etapy)

Finanční rámec etapy č. 001
Celkové uznatelné náklady
etapy č. 001

100%

Dotace z rozpočtu města

50%

Soukromé
spolufinancování příjemce

50%
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Název etapy č. 002:
Popis (předmět etapy):

Termín zahájení etapy č. 002
Termín realizace ukončení etapy
(předpokládaný termín vydání
kolaudačního rozhodnutí, resp.
kolaudačního souhlasu na část dokončené
infrastruktury)
Termín předložení závěrečné zprávy
s žádostí o platbu (do 30 kalendářních dnů
ode dne ukončení realizace etapy)

Finanční rámec etapy č. 002
Celkové uznatelné náklady
etapy č. 002

100%

Dotace z rozpočtu města

50%

Soukromé spolufinancování
příjemce

50%

Údaje za jednotlivé etapy (harmonogram, finanční rámec) musí odpovídat hodnotám uvedeným za celý
projekt, tj. harmonogram musí časově navazovat a odpovídat hodnotám uvedeným v tabulce Údaje o projektu.
Součet částek za jednotlivé etapy se musí rovnat částkám za celý projekt – viz údaje uvedené v tabulce Údaje o
projektu.
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Přílohy žádosti:
1) Doklad o právní subjektivitě v případě právnických osob ne starší než 90 dnů (výpis
z obchodního rejstříku či obdobné evidence);
2) Prohlášení o finančním zajištění akce, která je předmětem žádosti o podporu;
3) Čestné prohlášení žadatele, že v době podání žádosti nebo v době, kdy má být veřejná
finanční podpora poskytnuta, nemá vůči poskytovateli finanční podpory dluhy po lhůtě
splatnosti a nemá nevypořádanou a nevyúčtovanou dotaci či návratnou finanční výpomoc
poskytnutou v předchozím období a není vůči jeho majetku vedena exekuce;
4) Čestné prohlášení žadatele v případě právnické osoby, že se nenachází v likvidaci či
v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů;
5) Čestné prohlášení v případě právnické osoby, že nevykonává jako předmět své
podnikatelské činnosti výstavbu rodinných domů a infrastruktury;
6) Výpis z rejstříku trestů ne starší 90 dnů;
7) Smlouvu o zřízení a vedení bankovního účtu (lze nahradit výpisem z účtu);
8) Doklad o prokázání vlastnických vztahů (výpis z katastru nemovitostí ne starší 90 dnů,
snímek z katastrální mapy);
9) Platné stavební povolení na výstavbu infrastruktury;
10) Projektovou dokumentaci infrastruktury ověřenou příslušným stavebním úřadem;
11) Podrobný položkový rozpočet podepsaný zpracovatelem.

V …………………………………., dne ………………………………..

……………………………………………………
podpis žadatele
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