
Příloha č. 1 
 

Žádost o poskytnutí programové dotace obce Ořechov na obnovu fasády uliční 
části rodinného nebo bytového domu nacházejícího se na území obce Ořechov 
pro rok 2019 
 

A. Údaje o žadateli: 
 

Fyzická osoba  
Jméno a příjmení  
Datum narození  
Trvalý pobyt  
Číslo účtu  
Telefon, nebo e-mailová adresa  
Právnická osoba  
Název  
Zastoupená   
IČO  
Sídlo  
Číslo účtu  
Telefon, nebo e-mailová adresa  
 
B. Údaje o realizaci projektu (obnova fasády): 
 

Název projektu1  
Místo realizace (ulice, č. p.)  
Termín zahájení  
Termín předpokládaného ukončení  
Celkové náklady  
Požadovaná částka z rozpočtu obce  
 
C. Podrobný popis projektu: 
 

Odůvodnění žádosti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

1
 např. Obnova fasády uliční části rodinného nebo bytového domu 



D. Souhrnný rozpočet projektu: 
 

Náklady projektu celkem Kč 
Vlastní zdroje celkem Kč 
Požadovaná dotace od obce Ořechov celkem Kč 
Ostatní zdroje financování celkem Kč 
 
E. Položkové výdaje projektu2 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
F. Čestné prohlášení 
 

Žadatel tímto závazně prohlašuje, že splňuje podmínky stanovené v Pravidlech programové 
dotace obce Ořechov na obnovu fasády uliční části rodinného nebo bytového domu nacházejícího 
se na území obce Ořechov pro rok 2019, a že bude dodržovat ustanovení těchto Pravidel 
schválených zastupitelstvem obce Ořechov dne 13. prosince 2018 usnesením č. …./2018 a platné 
právní předpisy ČR. Svým podpisem potvrzuje pravdivost údajů uvedených v této žádosti. 
Žadatel o programovou dotaci souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb.,        
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů, a to v rozsahu a postupem           
a v souladu s uvedeným právním předpisem a dále se zveřejněním (včetně zpracování) všech údajů 
uvedených v žádosti v informačních systémech obce Ořechov.  
Žadatel uděluje podpisem na této žádosti poskytovateli programové dotace, souhlas ke Souhlas 
se zpracováním a shromažďováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“)  a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen 
„ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů, které sdělil či sdělí v souvislosti s podáním této žádosti 
poskytovateli dotace obci Ořechov. 
Žadatel zodpovídá za úplnost, správnost a pravdivost údajů předložených v této žádosti. 
 
 
V Ořechově dne ……………………………. 
 
 
 
 
…………………………………     ……………………………… 
Žadatel (jméno a příjmení, titul)      vlastnoruční podpis žadatele 
                                                           
2
 Podrobně rozepsat konkrétní spotřebu použitého materiálu včetně jeho aktuální ceny (při realizace svépomocí), nebo 

konkretizovat dodavatelskou firmu, která má k této činnosti patřičná oprávnění. V případě potřeby doplnění 
položkového rozpočtu použít zvláštní list papíru. 


