Název programu:

Program obnovy venkova - 19POVU1
Název projektu:
Žádost o dotaci na rok:

Číslo žádosti:
2019
Údaje o žadateli o dotaci

Název právnické osoby/jméno
a příjmení žadatele o dotaci:
IČO:
DIČ:
Plátce DPH:
Právní forma:
Adresa bydliště* nebo
sídlo**:

Obec:
Ulice:
PSČ:
ORP:

Doručovací adresa:

Obec:
Ulice:
PSČ:

Bankovní spojení:
WWW stránky:
Kontaktní osoba:

Email:
Telefon:

Osoba(y) zastupující žadatele o dotaci s uvedením právního důvodu zastoupení:
Osoby s podílem v žadateli o dotaci:
Osoby, v nichž má žadatel o dotaci přímý podíl a výše tohoto podílu:
* „Bydlištěm“ se rozumí ve smyslu ustanovení § 80 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam s
výhradou změnou okolností trvale.
** „Sídlem“ se rozumí adresa, pod kterou je právnická osoba zapsána v obchodním rejstříku nebo obdobném veřejném rejstříku nebo adresa, kde
právnická osoba skutečně sídlí, pokud se tato osoba do těchto rejstříků nezapisuje.
*** „Podílem“ se rozumí obchodní podíl definovaný v ustanovení § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích).

Osoby oprávněné k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace:

Údaje o projektu

Název projektu:
Cíl(e) projektu:

Odůvodnění žádosti,
obsah projektu a přínos
pro KHK:
Partneři projektu:
Zahájení projektu:
Ukončení projektu:

Rozpočet
Rozpočet - POV11 Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura
Investiční výdaje:
Celkové výdaje:
Požadovaná dotace:
Položky:
Neinvestiční výdaje:
Celkové výdaje:
Požadovaná dotace:
Položky:
Přehled financování realizace účelu
Celkové výdaje účelu:
Celková požadovaná dotace na účel:
Celkové vlastní výdaje účelu:
Procento dotace z celkových výdajů
účelu:

Investiční výdaje:
Osobní výdaje:
Ostatní neinvestiční výdaje:
Rozpočet - POV12 Obnova památkového fondu
Neinvestiční výdaje:
Celkové výdaje:
Požadovaná dotace:
Položky:
Přehled financování realizace účelu
Celkové výdaje účelu:
Celková požadovaná dotace na účel:
Celkové vlastní výdaje účelu:
Procento dotace z celkových výdajů
účelu:

Investiční výdaje:
Osobní výdaje:
Ostatní neinvestiční výdaje:

0,00 Kč

Rozpočet - POV13 Obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrží
Investiční výdaje:
Celkové výdaje:
Požadovaná dotace:
Položky:
Neinvestiční výdaje:
Celkové výdaje:
Požadovaná dotace:
Položky:
Přehled financování realizace účelu
Celkové výdaje účelu:
Celková požadovaná dotace na účel:
Celkové vlastní výdaje účelu:
Procento dotace z celkových výdajů
účelu:

Investiční výdaje:
Osobní výdaje:
Ostatní neinvestiční výdaje:
Rozpočet - POV14 Nakládání s odpady
Investiční výdaje:
Celkové výdaje:
Požadovaná dotace:
Položky:
Neinvestiční výdaje:
Celkové výdaje:
Požadovaná dotace:
Položky:

Přehled financování realizace účelu
Celkové výdaje účelu:
Celková požadovaná dotace na účel:
Celkové vlastní výdaje účelu:
Procento dotace z celkových výdajů
účelu:

Investiční výdaje:
Osobní výdaje:
Ostatní neinvestiční výdaje:
Přehled financování realizace žádosti

Účel
POV11 Občanská
vybavenost, veřejná
prostranství a infrastruktura

Celkové výdaje

Požadovaná dotace

č
0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

POV14 Nakládání s odpady
Celkem

Procento
požadované dotace
z celk. výdajů

0,00 K

POV12 Obnova
památkového fondu
POV13 Obnova a technické
zajištění stávajících vodních
nádrží

Vklad žadatele

0,00 Kč

Typy výdajů požadované dotace

Účel

Investiční výdaje

Osobní výdaje

Ostatní neinvestiční
výdaje

Celková požadovaná
dotace

POV11 Občanská
vybavenost, veřejná
prostranství a infrastruktura
POV12 Obnova
památkového fondu

0,00 K

0,00 K

POV13 Obnova a technické
zajištění stávajících vodních
nádrží
POV14 Nakládání s odpady

0,00 K

Celkem

0,00 Kč

0,00 K

Ostatní údaje, parametry a přílohy
POV11 Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura
Doplňující údaje
Počet obyvatel k 31.12.2017:
Připravenost akce:
Akce obnovy vesnice schválena v
orgánech :
Místo realizace
ORP:
Popis realizace a rozpis aktivit účelu
POV12 Obnova památkového fondu
Doplňující údaje
Počet obyvatel k 31.12.2017:
Místo realizace
ORP:
Popis realizace a rozpis aktivit účelu
POV13 Obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrží
Doplňující údaje
Počet obyvatel k 31.12.2017:
Místo realizace
ORP:
Popis realizace a rozpis aktivit účelu
POV14 Nakládání s odpady
Doplňující údaje
Počet obyvatel k 31.12.2017:
Místo realizace
ORP:
Popis realizace a rozpis aktivit účelu

Kdy:

Přílohy žádosti o dotaci

č. Název přílohy
1. Kopie výpisu z bankovního účtu (stačí titulní strana s
indentifikací majitele účtu)
2. Položkový rozpočet projektu

Popis přílohy žádosti o dotaci
Povinná příloha

Účel

Povinná příloha

POV11

3. Stavební povolení (příp. souhlas s ohlášením, ČP nepodléhá SP ani ohlášení, požádáno o stavebí povolení,
doklad o ohlášení)
4. Digitální fotografická dokumentace přemědmětu žádosti celkový pohled
5. Digitální fotografická dokumentace přemědmětu žádosti snímek 1
6. Digitální fotografická dokumentace přemědmětu žádosti snímek 2
7. Digitální fotografická dokumentace přemědmětu žádosti snímek 3
8. Obnova varhan - odborné posouzení stavu varhan a jejich
historické a umělecké hodnoty
9. Položkový rozpočet projektu

Povinná příloha

POV11

Povinná příloha

POV12

Povinná příloha

POV12

Povinná příloha

POV12

Povinná příloha

POV12

Povinná příloha

POV12

Povinná příloha

POV12

10. Restaurování - kopie povolení MK pro restaurátora a CN
projektčních a stavebních prací
11. Výpis z katastru nemovitostí, nebo doklad či čestné
prohlášení o vlastnictví předmětu dotace (příp. písemný
souhlas všech spoluvlastníků)
12. Závazné stanovisko proinstančního orgánu státní
památkové péče - netýká se historických varhan, které
nejsou prohlášenou kulturní památkou
13. Cenová nabídka projekčních prací zhotovená odborně
způsobilou fyzickou osobou nebo společností
14. Fotodokumentace stávajícího stavu vodní nádrže

Povinná příloha

POV12

Povinná příloha

POV12

Povinná příloha

POV12

Povinná příloha

POV13

Povinná příloha

POV13

15. Právní vztah k vodní nádrži

Povinná příloha

POV13

16. Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, z hlediska plánu
oblasti povodí
17. Stanovisko správce toku, pokud je nádrž na vodním toku
nebo s vodním tokem souvisí
18. Stanovisko věcně a místně příslušného vodoprávního
úřadu
19. položkový rozpočet projektu

Povinná příloha

POV13

Povinná příloha

POV13

Povinná příloha

POV13

Povinná příloha

POV14

Čestné prohlášení
Žadatel o dotaci tímto čestně prohlašuje, že:
1. veškeré údaje v žádosti a přílohách jsou pravdivé a nezkreslené,
2. všechny registrační údaje uvedené v Dotačním portálu Královéhradeckého kraje (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz) jsou ke
dni podání této žádosti o dotaci aktuální,
3. byl seznámen s podmínkami daného dotačního programu i s aktuálním zněním Zásad pro poskytování dotací a darů z
rozpočtu Královéhradeckého kraje (dále jen „zásady“) a bere obsah těchto dokumentů na vědomí,
4. splnil veškeré podmínky pro podání žádosti o dotaci do daného dotačního programu Královéhradeckého kraje stanovené
daným dotačním programem a zásadami,
5. není v úpadku nebo likvidaci, nebyla na něho uvalena nucená správa, neuzavřel dohodu o vyrovnání s věřiteli, nebyl mu
uložen zákaz činnosti ani se nenachází v podobné situaci vyplývající z příslušných právních předpisů České republiky,
6. na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, není předmětem jednání vedoucích ke vstupu do likvidace, uvalení nucené správy,
nebyl podán návrh na vyrovnání s věřiteli ani se nenachází v podobné situaci vyplývající s příslušných právních předpisů České
republiky,
7. vůči němu není evidován:
a. nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ani na příslušném penále, na pojistném na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ani na příslušném penále,
b. nedoplatek na dani, ani na příslušném penále,
8. nemá nevyrovnané závazky vůči Královéhradeckému kraji po termínu jejich plnění,
9. plní povinnosti vyplývající z příslušných ustanovení právních předpisů České republiky,
10. právnická osoba - proti statutárnímu zástupci žadatele o dotaci (statutárním zástupcům, pokud z příslušného zákona, statutu
organizace či podobného dokumentu vyplývá, že statutárních zástupců je více než jeden) není zahájeno nebo vedeno trestní
řízení a nebyl (nebyli) odsouzen/i pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele o dotaci nebo
pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku,
Žadatel o dotaci tímto poskytuje Královéhradeckému kraji údaje uvedené v této žádosti o dotaci k jejich zpracování za účelem
administrace předmětné žádosti o dotaci Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, a to v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Žadatel o dotaci tímto dává souhlas se zveřejněním svého názvu a sídla/jména, příjmení a bydliště, názvu projektu, účelu, na
který chce žadatel o dotaci požadovanou dotaci použít, i výše případně poskytnuté dotace na internetových stránkách
Královehradeckého kraje.
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vlastnoruční podpis osoby
oprávněné k podpisu

