Obec Černava
Černava 80
362 21
IČ: 00573205

Poskytovatel dotace:

Razítko a podpis úřadu:

Obec Černava
362 21 Černava 80
IČ: 00573205
Telefon: 352 925 253, 725 051 051
Email: cernava@volny.cz
Datová schránka: 4jeauyt

Datum přijetí:

Žádost o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Černava
Název dotačního titulu:

Realizace malých domovních ČOV

1. Identifikační údaje
Obec
Adresa

□ Černava

□ Rájec

Číslo popisné

Žadatel
Příjmení
Jméno
Titul
Další údaje o žadateli
Název banky, kód banky
Číslo účtu
Telefon
Email

2. Údaje o nemovitosti ke které se akce vztahuje
Katastrální území

□ 620017 - Černava

□ 620033 - Rájec u Černavy

Číslo stavební parcely

3. Údaje o pozemku kde se akce realizuje
Katastrální území
Číslo dotčených parcel

□ 620017 - Černava

□ 620033 - Rájec u Černavy

4. Obsah žádosti – výstavba ČOV
Počet osob v domácnosti
Předpokládaný termín zahájení
Předpokládaný termín ukončení
Předpokládaný rozpočet v Kč
Požadovaná dotace v Kč
Nakládání s odpadovou vodou

□ vodoteč

□ vsak

□ nádrž s rozstřikem

Předpokládaný typ ČOV
Počet ekvivalentních osob ČOV

5. Přílohy
Kopie výpisu z bankovního účtu *

□ ANO □ NE

Umístění stavby v katastrální mapě *
Fotografie místa stavby – původní stav

□ ANO □ NE
*

□ ANO □ NE

Projekt

□ ANO □ NE

Stavební povolení

□ ANO □ NE
□ ANO □ NE
□ ANO □ NE
□ ANO □ NE
□ ANO □ NE

* - povinné

Žadatel o příspěvek prohlašuje, že:
1. Všechny vyplněné údaje jsou pravdivé.
2. U něj neprobíhá insolvenční řízení, v němž je řešen jeho úpadek nebo hrozící úpadek nebo že nebylo rozhodnuto o
jeho úpadku.
3. Nemá splatný dluh po lhůtě splatnosti vůči poskytovateli.
4. Má vyrovnány veškeré závazky vůči poskytovateli.
5. Nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin.
6. Akceptuje znění vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, která je zveřejněna na internetových stránkách
obce v rámci vyhlášení programu pro příslušný rok.
V Černavě

Podpis:

Dne: ___/___/_______

