Město Rotava
Sídliště 721 | 357 01 Rotava | Tel.: 359 574 130

Město Rotava
Příloha č. 1

Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města
Rotava na podporu individuální bytové výstavby

Žadatel1
Jméno, příjmení, titul
Datum narození
Rodné číslo
Zdravotní pojišťovna
Místo trvalého pobytu
Telefon/E-mail/číslo OP
Číslo účtu

Kód banky:

Jméno, příjmení, titul
majitele účtu
Požadovaná částka

50.000,- Kč

Účel dotace

podpora individuální bytové výstavby

Doba pro dosažení účelu

doba neurčitá
Žádost je podávána na základě vyhlášených Zásad pro poskytování finančních příspěvků
z rozpočtu města Rotava na podporu individuální bytové výstavby

Odůvodnění žádosti

Předmět žádosti – výstavba rodinného domu
RD č. p., ulice
Číslo parcely, katastrální
území

1

Vlastník stavby rodinného domu
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Čestně prohlašuji, že:











mám vypořádány závazky vůči městu Rotava,
souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
platném znění,
není vůči mně v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu
veřejné správy na plnění, které by mohlo být důvodem exekuce a takové exekuční řízení nebyl o zahájeno,
nemám k datu podání žádosti evidovány žádné jiné závazky po splatnosti u finančního úřadu, vůči státu,
orgánu veřejné správy, u peněžního ústavu apod.2
nebyl vůči mně podán návrh na zahájení insolvenčního řízení a neexistují žádné skutečnosti, které by
umožňovaly či vedly k zahájení insolvenčního řízení na můj majetek z hlediska zákonných předpokladů, a to
ani v dohledné budoucnosti nejméně 1 roku,
nejsem v likvidaci nebo v konkurzním řízení,
nemám v evidenci daní daňové nedoplatky u finančního úřadu, u celního úřadu,
nemám zachyceny nedoplatky a penále na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
nemám nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění.

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.

Datum

Podpis……………………………………
Ověřovací doložka

Seznam příloh
1.

Originál výpisu z katastru nemovitostí (ne starší 30 dnů od data podání žádosti)

2.

Ověřená kopie kolaudačního rozhodnutí/souhlasu [vztahující se ke stavbě rodinného domu dle
Čl. III. bod 3.1 Zásad, pokud kolaudační rozhodnutí/souhlas bylo vydáno dle zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu]

3.

Doklad prokazující den zápisu stavby rodinného domu do katastru nemovitostí, nevyplývá-li
tato skutečnost z výpisu z katastru nemovitostí

4.

2

Zejména mám vypořádány všechny závazky vůči finančnímu úřadu, české správě sociálního zabezpečení, celní
správě, Státnímu pozemkovému úřadu a Státnímu fondu životního prostředí ČR.
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