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Žádost o poskytnutí dotace
společní žadatelé - fyzické osoby
 Program 4 - Podpora výstavby nových studní

Údaje o společných žadatelích:

žadatel č. 1
Jméno a příjmení:  
Datum narození:
Adresa bydliště:  
Bankovní spojení, má-li žadatel zřízen bankovní účet:  
Číslo účtu: 
E-mail:
Telefon:

zástupce žadatele (je-li žadatel zastoupen zástupcem na základě plné moci)
Jméno a příjmení:  
Datum narození:
Adresa bydliště:  
E-mail:
Telefon:

žadatel č. 2
Jméno a příjmení:  
Datum narození:
Adresa bydliště:  
Bankovní spojení, má-li žadatel zřízen bankovní účet:  
Číslo účtu:
E-mail:
Telefon:

zástupce žadatele (je-li žadatel zastoupen zástupcem na základě plné moci)

Jméno a příjmení:  
Datum narození:
Adresa bydliště:  
E-mail:
Telefon:

žadatel č. 3
Jméno a příjmení:  
Datum narození:
Adresa bydliště:  
Bankovní spojení, má-li žadatel zřízen bankovní účet:  
Číslo účtu:
E-mail:
Telefon:

zástupce žadatele (je-li žadatel zastoupen zástupcem na základě plné moci)

Jméno a příjmení:  
Datum narození:
Adresa bydliště:  
E-mail:
Telefon:

Požadovaná částka:

30.000 Kč pro žadatele č. 1
30.000 Kč pro žadatele č. 2
30.000 Kč pro žadatele č. 3

Účel, na který chce žadatel dotaci použít:

výstavba nové studny a činnosti spojené se zahájením zásobování vodou z nové studny

Doba, v níž má být dosaženo účelu:

- 31.12.

Odůvodnění žádosti:

Nová studna byla vybudována žadatelem č. ___ na pozemku parc. č. ________________, v katastrálním území ____________________________ a bude zásobovat pitnou vodou tyto budovy/pozemky:

	_______________________________________ ve vlastnictví žadatele č. 1,
	_______________________________________ ve vlastnictví žadatele č. 2,
	_______________________________________ ve vlastnictví žadatele č. 3


v katastrálním území ___________________________.

Povolení k užívání nové studny bylo vydáno ____________________ (uvede se název správního orgánu, který povolení vydal) dne _____________ pod č.j. __________a nabylo právní moci dne _____________.









Výdaje vynaložené na činnosti spojené s vybudováním nové studny a zahájením zásobování budovy/pozemku vodou z nové studny:

Popis činnosti:
Výše výdajů vynaložených na provedení činnosti (v Kč):
inženýring

čerpací zkouška

vrtání (kopání)

vystrojení čerpadlem

elektroinstalace

vodovodní přípojka (ze studny do budovy/na pozemek)

rozbor vody z nově vybudované studny


Přílohy:
potvrzení o zřízení bankovního účtu žadatelů, kteří mají zřízen bankovní účet zřízen 
	plná moc – v případě zastoupení žadatelů či některého z nich zástupcem na základě plné moci
	kopie dokladů o úhradě nákladů uvedených v žádosti 
	ověřená kopie pravomocného dokladu o povolení k užívání nové studny

Den vyhotovení žádosti: ________________	
	
          _________________________
                                                                                                       podpis žadatele č. 1
                                                                                                                  nebo 
                                                                                         podpis osoby zastupující žadatele č. 1
	  na základě plné moci


		_________________________
                                                                                                       podpis žadatele č. 2
                                                                                                                   nebo 
                                                                                           podpis osoby zastupující žadatele č. 2
	  na základě plné moci


		_________________________
                                                                                                       podpis žadatele č. 3
                                                                                                                  nebo 
                                                                                           podpis osoby zastupující žadatele č. 3
	  na základě plné moci

