
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE 

Adresa bydliště (fyzická osoba) / sídlo (právnická osoba)

Datum narození (fyzická osoba) / IČO (právnická osoba)

Statutární zástupce (právnická osoba)

Katastrální území Parcelní číslo pozemku

E-mailFax

I. Název akce

II. Údaje o žadateli

Jméno a příjmení (fyzická osoba) / Název (právnická osoba)

IV. Stručný popis akce (zám ěru obnovy objektu)

PŘÍLOHA č. 1 

III. Údaje o objektu, na n ějž je žádáno o dotaci

Ulice Číslo popisné

(Bližší specifikace zamýšlených prací, jejich zdůvodnění a předpokládaný přínos realizace akce - možno připojit 
jako samostatnou přílohu.)

Pravidel Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Mnichovo Hradiště na obnovu nepamátkových
objektů nacházejících se na území městské památkové zóny Mnichovo Hradiště

Popis současného využití a stavebně-technického stavu objektu

název banky

Telefon

Bankovní spojení: číslo účtu žadatele

úplná adresa banky
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V dne

•

•

•

•

•

V. Předpokládaný časový harmonogram realizace akce

Termín zahájení

Způsob realizace (označte křížkem):

Termín ukončení

dodavatelsky svépomocí 

VI. Předpokládané náklady na realizaci akce

Vlastní finanční podíl žadatele

Celkové náklady na realizaci akce (doložit přílohou)

VII. Požadovaná výše dotace v K č 

položkový rozpočet, cenová nabídka dodavatele, příp. jiný dokument dokládající předpokládané celkové
náklady realizace akce

(Maximálně 50 % předpokládaných celkových nákladů, nejvýše však 100.000,- Kč)

Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v této žádosti  jsou pravdivé.

podpis žadatele

Povinné p řílohy žádosti:

kopie závazného stanoviska příslušného orgánu státní památkové péče k navrhované akci

čestné prohlášení o vypořádání závazků vůči zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení,
finančnímu úřadu a městu Mnichovo Hradiště

doklad o pověření zvoleného zástupce žadatelů v případě, že má objekt více vlastníků (plná moc, souhlas
apod.)

kopie dokladu (povolení, souhlas) příslušného stavebního úřadu pokud jej vyžaduje zákon č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel může dle vlastního uvážení přiložit fotografie nebo další relevantní dokumenty k předmětné akci.

Aktivity žadatele při obnově dotčeného objektu v předcházejících letech
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