Příloha č. 2 Programu Města Nový Jičín na zachování a obnovu kulturních památek - obecná část

ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU MĚSTA NOVÝ JIČÍN
Název programu podpory Města:

Program Města Nový Jičín na zachování a obnovu kulturních památek
Název projektu:

I. Identifikační údaje žadatele*
Název/obchodní firma/jméno a
příjmení:

IČ/Datum narození:

Právní forma:

DIČ/č. průkazu
totožnosti:

Sídlo/adresa bydliště:
Obec:

PSČ:

Ulice:

č. p.

Telefon:

e-mail:

Mobil:

web:

* žadatel uvede údaje podle zápisu v katastru nemovitostí (vlastník kulturní památky fyzická/právnická osoba)

II. Bankovní údaje
Peněžní ústav (název a adresa):
Číslo účtu žadatele:

Kód banky:

III. Osoba odpovědná za realizaci projektu
Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon, mobil:

IV. Projekt
Cíl projektu - záchrana, obnova, údržba, rekonstrukce, oprava, restaurování památky apod. (v případě delšího textu
přiložte jako samostatnou přílohu žádosti)

Název kulturní památky:
Rejstříkové číslo památky v Ústředním seznamu
kulturních památek ČR:
Místo realizace projektu (ulice, č.p.):
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Termín zahájení projektu:
Termín ukončení projektu:
Využití kulturní památky:
Závazné stanovisko orgánu státní památkové
péče**:
** uveďte číslo jednací a datum vydání závazného stanoviska, které se vztahuje na práce, které jsou předmětem žádosti

Celková plánovaná výše uznatelných výdajů na projekt v Kč:

Požadovaná výše dotace:

Procentuální účast poskytovatele na
uznatelných výdajích:

Jiné zdroje financování uznatelných
výdajů v Kč:

Procentuální účast žadatele na uznatelných
výdajích:

Navrhovaný postup realizace projektu (konkrétní popis jednotlivých kroků a prací, které budou prováděny k dosažení cíle
v souladu s přílohou č. 1 této žádosti "Rozpočet projektu") :

Odůvodnění žádosti ( včetně důvodů realizace záchrany nebo obnovy památky a podrobného popisu současného stavu) :
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V. Seznam příloh žádosti
1 Rozpočet projektu.
2 Prostá kopie dokladu osvědčujícího vlastnické právo ke kulturní památce; jde-li o nemovitost: kopii výpisu z katastru
nemovitostí a kopii snímku katastrální mapy případně geometrického plánu, které nejsou starší 3měsíců v den předložení
těchto dokladů poskytovateli (neakceptovatelným dokladem jsou informace vytištěné z internetu); jde-li o movitou
kulturní památku, je možno doklad o vlastnictví kulturní památky nahradit čestným prohlášením.

3 Prostá kopie závazného stanoviska vydaného podle § 14 odst. 1 nebo 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v
platném znění, k obnově (restaurování) kulturní památky.
4 Prostá kopie smlouvy se zhotovitelem obnovy nebo nabídka kvalifikované právnické nebo podnikající fyzické osoby
na provedení obnovy kulturní památky, jejímž obsahem je specifikace rozsahu, termínu provedení a ceny obnovy (v
případě předložení nabídky bude smlouva se zhotovitelem obnovy předložena poskytovateli před uzavřením smlouvy
o poskytnutí dotace). Rozsah obnovy musí být specifikován položkovým rozpočtem s výkazem výměr a konkretizací prací,
na jejichž úhradu bude dotace použita.
5 Jde-li o movitou kulturní památku, bude součástí žádosti specifikace způsobu její ochrany před poškozením, zničením
nebo odcizením.
6 Fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky a případně jejich částí podle druhu a rozsahu
zamýšlených obnovovacích prací včetně fotodokumentace umístění objektu jako celku v území nebo krajině.
7 Prostá kopie restaurátorského záměru, jedná–li se o restaurování kulturních památek, které jsou díly výtvarných umění
nebo uměleckořemeslnými pracemi.
8

Prostá kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení
běžného účtu žadatele, na který může být dotace zaslána.

VI. Upozornění
Příjemce dotace nese odpovědnost za respektování pravidel EU v oblasti poskytování finančních prostředků ve smyslu čl. 107
a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie. V případě, že Evropská komise dospěje k závěru, že poskytnuté finanční
prostředky představují nepovolenou veřejnou podporu, je příjemce povinen dotaci (veřejnou podporu) vrátit, a to včetně
úroků.

VII. Čestné prohlášení žadatele
Čestně prohlašuji, že ke dni podání této žádosti:
(dle skutečnosti použijte zaškrtávací políčko, zaškrtnutím pole žadatel stvrzuje souhlas se zněním čestného prohlášení)

c údaje uvedené v žádosti jsou úplné a pravdivé a že nezatajuji žádné okolnosti důležité pro její posouzení
c jsem se seznámil a souhlasím se všemi podmínkami dle směrnice č. ………/2015 Poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Města Nový Jičín schválené usnesením zastupitelstva města č. …../…../2015 ze dne …. …..
2015 a dle Programu Města Nový Jičín na zachování a obnovu kulturních památek
c nemám vůči Městu Nový Jičín žádné finanční a jiné závazky
c jsem c nejsem plátce DPH
tuto daň si v projektu c mohu c nemohu uplatnit formou nároku na odpočet DPH
c nejsem v úpadku a ani nebyl podán návrh na úpadek
c projekt nebude spolufinancován z jiné dotace poskytnuté z rozpočtu Města Nový Jičín
Zásadní změny, které v uvedených údajích nastanou, oznámí žadatel písemně do 8dnů ode dne, kdy nastaly, poskytovateli.
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VIII. Souhlas se zpracováním osobních údajů (v případě žadatele - fyzické osoby)
Souhlasím: (dle skutečnosti použijte zaškrtávací políčko, zaškrtnutím pole žadatel stvrzuje souhlas se zněním níže uvedených
skutečností)

c se zařazením do databáze poskytovatele dotace a zveřejněním svého jména, příjmení, adresy, názvu projektu a výše
poskytnuté dotace,
c se zpracováním osobních údajů obsažených v této žádosti ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v
platném znění, za účelem administrace žádosti o dotaci, uzavření veřejnoprávní smlouvy a kontroly plnění podmínek
smlouvy,
c se zveřejněním výsledků dotačního řízení Města na úřední desce Města Nový Jičín.
Tento souhlas uděluji poskytovateli a zpracovateli, Městu Nový Jičín se sídlem Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, IČ
00298212, pro všechny osobní údaje obsažené v této žádosti, a to po celou dobu 10let ode dne udělení souhlasu. Všechny
uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Jméno, příjmení, datum a podpis žadatele: ………………………………………………………………………………………

V

dne:

Jméno, příjmení a podpis
osoby oprávněné zastupovat žadatele

Jméno, příjmení a podpis
osoby odpovědné za realizaci projektu

Jméno, příjmení a podpis
žadatele
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