Žádost o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu Města Nýřany (registrace žádosti)
dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění
a v souladu s Pravidly pro poskytování účelového příspěvku z rozpočtu Města Nýřany
na vybudování domovní čistírny odpadních vod (DČOV) schválenými zastupitelstvem 6.6.2018

Žadatel – RODINNÝ DŮM
1. majitel nemovitosti
Jméno a příjmení
Datum narození
1a

Trvalé bydliště
Bankovní spojení
Kontaktní údaje

Název banky
Číslo účtu
Telefon
E-mail

Další spolumajitel nemovitosti
1b

(v případě výhradního vlastnictví jednoho majitele ponechejte prázdné)

Jméno a příjmení
Datum narození
Trvalé bydliště
Žadatel – BYTOVÝ DŮM
Název
Právní forma

Společenství vlastníků jednotek - družstvo

(nehodící se škrtněte)

Sídlo (úplná adresa)
1c

Bankovní spojení

Název banky
Číslo účtu
Jméno a příjmení
Funkce

Statutární orgán

Kontaktní adresa
Telefon
E-mail

2

Počet trvale bydlících osob (na adrese žadatele)
Údaje k nemovitosti, jež má být napojena na DČOV

3

Číslo popisné
Číslo parcelní
Katastrální území (nehodící se škrtněte)

Nýřany

-

Kamenný Újezd

-

Doubrava

-

Kamenný Újezd

-

Doubrava

Údaje k nemovitosti, kde bude umístěna DČOV
4

Číslo parcelní
Katastrální území (nehodící se škrtněte)

5

Nýřany

Předpokládané náklady na pořízení, osazení a napojení DČOV
na nemovitost

Kč

6

Předpokládaný měsíc a rok zahájení stavební akce (DČOV)

7

Předpokládaný měsíc a rok ukončení stavební akce (DČOV)

8

Požadovaná výše dotace

Kč

Žadatel svým podpisem potvrzuje, že
9

a

na výstavbu DČOV nečerpá příspěvek z jiných finančních zdrojů

b

příjemce příspěvku, ale i osoby trvale žijící v nemovitosti nejsou dlužníky Města Nýřany
příspěvek bude použit jen na pořízení, osazení a napojení DČOV na nemovitost, na
kterou je příspěvek žádán
ručí za správnost a pravdivost údajů v této žádosti, včetně eventuálních příloh

c
d

Žadatel bere na vědomí, že
10

a

na poskytnutí příspěvku není žádný právní nárok

b

na neúplně vyplněnou žádost nebude brán poskytovatelem zřetel

11

Žadatel prohlašuje, že
se seznámil s „Pravidly pro poskytování účelového příspěvku z rozpočtu Města Nýřany
a
– zbudování ČOV“ a že s nimi souhlasí

12

Žádost musí být podána:
osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Nýřany na adrese:
a
Městský úřad Nýřany, Benešova třída 295, 330 23 Nýřany (1. patro)
osobně v kanceláři ekonomického odboru na adrese:
b
Městský úřad Nýřany, Benešova třída 295, 330 23 Nýřany (1. patro)
prostřednictvím České pošty na adresu:
c
Městský úřad Nýřany, ekonomický odbor, Benešova třída 295, 330 23 Nýřany
d elektronicky se zaručeným podpisem prostřednictvím podatelny MěÚ Nýřany

13

Spoluvlastníci nemovitosti dle bodu 1b souhlasí s proplacením účelového příspěvku žadateli.

Podpis žadatele

Razítko (pokud jej žadatel používá)

Podpis ostatních spoluvlastníků nemovitosti
Nýřany, dne ………………………………………
Povinné přílohy:
1. Aktuální výpis z katastru nemovitostí na nemovitost vztahující se k žádosti
2. Kopie výpisu z rejstříku společenství vlastníků jednotek či z obchodního rejstříku orazítkovaná
a podepsaná statutárním orgánem žadatele
3. Kopie smlouvy o vedení bankovního účtu u peněžního ústavu podepsaná (případně
orazítkovaná) žadatelem

