PŘÍLOHA Č. 1
k programu pro poskytování dotací na podporu výstavby domavních čistíren odpadních vod
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV
1) Identifikace žadatele
Jméno a příjmení
žadatele/žadatelů
Adresa trvalého bydliště,
kontaktní adresa (není-li
shodná s adresou trvalého
bydliště)
Datum narození
Telefonní spojení, e-mail
Bankovní spojení, č. účtu

2) Identifikace místa stavby, pro níž je likvidace odpadních vod řešena
Parcelní číslo pozemku

Katastrální území

3) Parcelní číslo, na kterém je (bude) umístěna ČOV
Parcelní číslo pozemku Katastrální území

Vlastník

Vlastník

4) Způsob likvidace odpadních vod před stavbou ČOV a odůvodnění žádosti
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5) Požadovaná výše dotace v Kč (nejvýše 80 tis. Kč) ..……………………………………..
6) Předpokládaný (skutečný) termín uvedení DČOV do provozu …………………………….
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Žadatel prohlašuje, že se seznámil s dotačním programem a s podmínkami pro poskytování
dotace a svým podpisem s nimi vyslovuje souhlas.
Dále žadatel prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé a nezamlčel žádné
skutečnosti, které by měly nebo mohly mít vliv na poskytnutí dotace.
V …………………………………… dne ………………………………

………………………………….
podpis žadatele/žadatelů

Nezbytné přílohy žádosti o poskytnutí dotace:
doklad prokazující vlastnictví žadatele k nemovitosti určené k bydlení nebo rekreaci
v k.ú. Mistrovice u Nového Oldřichova, Nový Oldřichov, tzn. výpis z katastru
nemovitostí (postačí tištěný výstup z portálu www.cuzk.cz)
čestné prohlášení o bezdlužnosti žadatele (resp. žadatelů) vůči Obci Nový Oldřichov (v
případě více vlastníků nemovitosti se vyžaduje splnění podmínky bezdlužnosti vůči Obci
Nový Oldřichov od všech vlastníků)
rozpočet zpracovaný projektantem stavebních a technických úprav v konkrétní cenové
soustavě užívané ve stavebnictví (tento rozpočet bude podkladem pro posouzení žádosti
a stanovení výše příspěvku)
povolení příslušného vodoprávního úřadu
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Pro poskytnutí dotace na DČOV vybudované v minulosti ( v případech, kdy DČOV byla
uvedena do provozu před podáním žádosti o poskytnutí dotace, avšak ne dříve než 1. ledna
2001) :
Nezbytné přílohy žádosti o poskytnutí dotace:
doklad prokazující vlastnictví žadatele k nemovitosti určené k bydlení nebo rekreaci
v k.ú. Mistrovice u Nového Oldřichova, Nový Oldřichov, tzn. výpis z katastru
nemovitostí (postačí tištěný výstup z portálu www.cuzk.cz)
čestné prohlášení o bezdlužnosti žadatele (resp. žadatelů) vůči Obci Nový Oldřichov (v
případě více vlastníků nemovitosti se vyžaduje splnění podmínky bezdlužnosti vůči obci
Nový Oldřichov od všech vlastníků)
kopie smlouvy o dílo se zhotovitelem DČOV a projektantem, případně jiný doklad
prokazující, že stavba DČOV byla prováděna v souladu s platnou legislativou ( např.
znalecký posudek, posudek technického dozoru apod.)
daňové doklady prokazující výši skutečně uhrazených nákladů vynaložených na stavbu
DČOV (Poskytovatelem budou uznány pouze náklady, které splňují podmínky tohoto
programu. V případě, že žadatel nemá k dispozici potřebné daňové doklady, je možné je
nahradit znaleckým posudkem prokazujícím cenu prováděné stavby v rozsahu, v němž je
poskytována dotace dle tohoto programu, zpracovaným znalcem v oboru oceňování
stavebních prací)
doklady prokazující legitimitu provedení stavby DČOV, povolení příslušného
vodoprávního úřadu, povolení vodoprávního úřadu k užívání stavby. ( U staveb, u nichž
nebude prokázána legitimita provedení stavby, nebude dotace poskytnuta.)
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