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ŽÁDOST O DOTACI 

Dotační program „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí pro rok 2018“ 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI 

název/obchodní firma / jméno a příjmení 
 

identifikační číslo / datum narození1 
 

adresa sídla / bydliště 
 

osoba oprávněná jednat jménem žadatele 
(uzavírat smlouvy) 

 

kontaktní osoba (je-li odlišná od výše uvedené 
osoby) 

 

kontaktní telefon a email 
 

název a adresa pobočky bankovního ústavu 
 

číslo účtu 
 

ÚDAJE O ŽADATELI, KTERÝ JE PRÁVNICKOU OSOBOU 

identifikace osob zastupujících žadatele s 
uvedením právního důvodu zastoupení 2 

 

identifikace osob s podílem v osobě žadatele 
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identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl, 
a výše tohoto podílu 

 

ÚDAJE K DOTACI 

požadovaná částka3 
 

účel, na který chce žadatel dotaci použít 4 
 

u žádosti na změnu způsobu vytápění dle čl. VII 
odst. 1 a 3 dotačního programu uvést: 

- spotřebu a druh původního paliva, 
- nově instalovaný spotřebič (typ a výkon), 
- počet bytových jednotek zahrnutých pro 

využití žádosti o dotaci 

 

u žádosti na pořízení solárních kolektorů dle čl. VII 
odst. 2 dotačního programu uvést: 

- velikost plochy solárních kolektorů v m2, 
- počet bytových jednotek zahrnutých pro 

využití žádosti o dotaci 

 

u žádosti na zřízení přípojky na kanalizační síť dle 
čl. VII odst. 4 dotačního programu uvést: 

- způsob likvidace odpadních vod před stavbou 
přípojky 

 

u žádosti na zřízení domovní čistírny odpadních 
vod dle čl. IV odst. 5 dotačního programu uvést: 

- způsob likvidace odpadních vod před stavbou 
čistírny odpadních vod 

 

odůvodnění žádosti 

 

 

doba, v níž má být dosaženo uvedeného účelu dle 
čl. V odst. 1 písm. c) a d) 

 

ÚDAJE O FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 

Náklady na projekt budou hrazeny: 

 pouze z dotačního programu „Podpora aktivit 
vedoucích ke zlepšení životního prostředí pro rok 
2017“ 
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 i z jiného dotačního programu statutárního 
města Frýdek-Místek5 

název jiného dotačního programu: 

 

 i z jiného dotačního programu5 

 

název jiného dotačního programu: 

poskytovatel dotace dle jiného dotačního 
programu: 

 

OSTATNÍ 

Seznam příloh k žádosti (dle čl. VII, čl. IX a čl. XV dotačního programu) 6 

 Příloha č. 1 – Popis projektu 

 Příloha č. 2 – Nákladový rozpočet projektu 

 Příloha č. 3 – Finanční vypořádání dotace 

 Příloha č. 4 – Plná moc 

 Příloha č. 5 – Souhlas druhého manžela 

 Příloha č. 6 – Souhlas podílového spoluvlastníka / podílových spoluvlastníků 

 Příloha č. 7 – Poučení subjektu údajů 

 Příloha č. 8 – Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 Příloha č. 9 – Oznámení o vrácení finančních prostředků 

Jiné přílohy: 

 Příloha č. 10 – Kopie smlouvy o zřízení účtu u bankovního ústavu 

 Příloha č. 11 – Potvrzení o likvidaci stávajícího kotle na pevná paliva (potvrzení ze sběrného dvora, 
sběrných surovin, výkupny kovů) 

 Příloha č. 12 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace z jiného dotačního programu 

Kopie dokladů o právnické osobě: 

 Příloha č. 13 – Doklad o přidělení IČ 

 Příloha č. 14 – Zakladatelské právní jednání (např. zřizovací listina) u subjektů, které nejsou 
zapsány ve veřejných rejstřících 

 Příloha č. 15 – Doklad o volbě nebo jmenování statutárního zástupce 

Jiné přílohy dle čl. VII dotačního programu: 

 Příloha č. 16 – Stavební povolení nebo sdělení k ohlášení stavebních úprav 

 Příloha č. 17 – Kolaudační rozhodnutí nebo souhlas 
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 Příloha č. 18 – Faktury 

 Příloha č. 19 – Doklady o zaplacení faktur 

 Příloha č. 20 – Revizní zpráva (u plynového zařízení revizní zpráva plynu, u elektrického spotřebiče 
revizní zpráva odběrného zařízení) 

 Příloha č. 21 – Přihláška k odběru zemního plynu / elektřiny 

 Příloha č. 22 – Protokol o vpuštění plynu/Protokol o instalaci tepelného čerpadla 

 Příloha č. 23 – Fotodokumentace odpojeného a znehodnoceného původního kotle na pevná paliva 

 Příloha č. 24 – Fotodokumentace nového zapojeného zdroje tepla 

 Příloha č. 25 – Vyjádření odboru územního a ekonomického rozvoje MMFM z hlediska plánované 
výstavby plynovodu v předmětné lokalitě 

 Příloha č. 26 – Smlouva o převedení odpadních vod do veřejné stokové sítě provozované 
oprávněnou osobou 

  Jiná příloha (uveďte jaká): 

 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE k čl. VI odst. 1 písm. a) a b):  

Prohlašuji, že ke dni podání žádosti o dotaci dle tohoto programu jsem výlučným vlastníkem / 
podílovým spoluvlastníkem / vlastníkem ve společném jmění manželů pozemku/pozemků, 
jehož/jejichž součástí je stavba užívaná k bydlení/ k podnikání/pro rodinnou rekreaci nebo jsem 
výlučným vlastníkem / podílovým spoluvlastníkem / vlastníkem ve společném jmění manželů stavby 
užívané k bydlení /k podnikání/k rodinné rekreaci, která je samostatnou nemovitou věcí, a 
nedochází ke změně vlastnických práv k nemovité věci, ke které se váže předmět podpory, což 
stvrzuji níže svým podpisem. 

 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE k čl. IX odst. 3:  

Prohlašuji, že ke dni předložení žádosti o dotaci nemám žádné neuhrazené finanční závazky po lhůtě 
splatnosti vůči poskytovateli dotace, u místně příslušného finančního úřadu, okresní správy 
sociálního zabezpečení, není omezeno právo vlastníka nakládat s nemovitou věcí (exekutorská či 
soudcovská zástava nebo vyvlastnění) a nebylo s mojí osobou zahájeno insolvenční řízení, což 
stvrzuji níže svým podpisem. 

den vyhotovení žádosti  
 

podpis žadatele/osoby zastupující žadatele7 
 

Poznámka: 
1 fyzické osoby, které jsou podnikateli, uvedou obojí 
2 současně s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek (podepisovat 

smlouvy), nelze-li je ověřit ve veřejném rejstříku 
3 dle uznatelných nákladů uvedených v nákladovém rozpočtu projektu (příloha č. 2 k žádosti) 
4 název a popis projektu nebo akce 
5v případě, že žadatel předpokládá podání žádosti nebo byla žádost o jinou dotaci podána nebo že dotace byla 

poskytnuta 
6 přílohy, které jsou součástí této žádosti, označte křížkem 
7 v případě zastoupení na základě plné moci je nutno doložit plnou moc 


