Žádost o poskytnutí dotace na podporu výstavby rodinných domů ve
správním území města Mimoň v souladu se Zásadami podpory výstavby
rodinných domů ve správním území města Mimoň schválenými
Zastupitelstvem města Mimoň
dne 17.12.2015
Vyplní finanční odbor

Žádost přijata dne:

Požadovaná částka:

Vyplní žadatel

Údaje o vlastníkovi nemovitosti, na níž je žádána účelová dotace
Trvalé bydliště: ulice, číslo popisné, obec,
PSČ

Jméno, příjmení, rodné číslo
1.
2.
3.
Číslo účtu:
Telefon, mail:

Údaje o osobách, které budou trvale hlášené v rodinném domě, na nějž je žádána
účelová dotace
Trvalé bydliště: ulice, číslo popisné, obec,
PSČ

Jméno, příjmení, rodné číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identifikace rodinného domu
Katastrální území
Číslo parcely
Ulice
Číslo popisné/orientační

Kolaudace
1

Kolaudační rozhodnutí
Číslo jednací
Datum vydání rozhodnutí
Nabytí právní moci
Vydáno kým
Kolaudační souhlas
Ze dne
Nabytí účinnosti
Číslo jednací
Vydáno kým
Protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby
Datum provedení prohlídky

Prohlášení a souhlas se zpracováním osobních údajů
1) Žadatel o dotaci čestně prohlašuje, že:
 nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Mimoň nebo vůči organizacím, u kterých je město
zřizovatelem či zakladatelem, včetně organizací, ve kterých má město Mimoň majoritní podíl
 nemá daňový nedoplatek u správce daně příslušného pro správu jeho daně z příjmu (za daňový nedoplatek se
nepovažuje částka daňového nedoplatku, který byl rozhodnutím správce daně posečkán, nebo byla povolena
jeho úhrada ve splátkách)
 nedluží pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění
 není dlužníkem v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon
 není osobou, na jejíž majetek byla nařízena exekuce nebo byl podán návrh na exekuci
 není nájemcem bytu v majetku města Mimoň nebo Mimoňské komunální a.s.
Prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v žádosti odpovídají skutečnosti a dává městu Mimoň souhlas k jejich případnému
ověření.
2) Žadatel souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů, za účelem:
a) evidence podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti
veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů
b) zpracování materiálů souvisejících s poskytnutím finanční dotace z rozpočtu města Mimoň.
Tento souhlas uděluje pro všechny údaje, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je vědom svých
práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré uváděné údaje jsou přesné a pravdivé a jsou
poskytovány dobrovolně.

V Mimoni dne
Podpisy vlastníků (žadatelů):
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
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