Obec Ořechov
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664 44 Ořechov

Tel.: +420 547 225 131
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E-mail: obec@orechovubrna.cz
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IČO: 00282278
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Číslo účtu: 94-7317641/0710, ČNB

Žádost o poskytnutí programové dotace obce Ořechov na akumulaci a využití
srážkové vody pro rodinné a bytové domy na území obce Ořechov pro rok _____
A. ÚDAJE O ŽADATELI
Fyzická osoba
Jméno a příjmení:							Datum narození:
Trvalý pobyt:
Bankovní spojení (č. účtu a kód banky):
Telefon nebo e-mailová adresa:
Právnická osoba 				
Název (přesný název dle stanov):
IČ: 				
Zástupce žadatele:
Sídlo žadatele:
Bankovní spojení (č. účtu a kód banky):
Telefon nebo e-mailová adresa:

B. ÚDAJE O REALIZACI PROJEKTU
Název projektu: Akumulace a využití srážkové vody pro rodinné/bytové domy 		
Místo realizace (ulice, č. p.):
Termín zahájení:				

Termín předpokládaného ukončení:

Celkové náklady:				

Požadovaná částka z rozpočtu obce:

C. PODROBNÝ POPIS PROJEKTU:

Odůvodnění žádosti – zde sdělte Váš konkrétní záměr využití srážkové vody

Vzor: Dotace bude použita na pořízení nádrže na zadržování srážkové vody ze střechy rodinného/bytového domu a její následné využití pro zálivku zahrady nebo jako užitková voda určená na praní či splachování toalet.

D. SOUHRNNÝ ROZPOČET PROJEKTU:
Náklady projektu celkem (Kč):
Vlastní zdroje celkem (Kč):
Požadovaná dotace na 100 % ceny nádrže (Kč):
Ostatní zdroje financování celkem (Kč):

E. VÝDAJE PROJEKTU
zde podrobně rozepište, o jaký typ nádrže se jedná (označení nádrže, celkový objem v m3, výrobce, prodejce, aktuální výše nabízené ceny apod.)
Konkretizovat lze také formou přiložené kopie nabízené nádrže z webových stránek či reklamního letáku.

F. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Žadatel tímto závazně prohlašuje, že splňuje podmínky stanovené v Pravidlech programové dotace obce Ořechov
na poskytnutí podpory na akumulaci a využití srážkové vody pro rodinné a bytové domy na území obce Ořechov a že
bude dodržovat ustanovení těchto Pravidel schválených zastupitelstvem obce Ořechov 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 se zpracováním a shromažďováním osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 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

dne:

Žadatel (jméno a příjmení, titul)

Podpis žadatele

