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KKAARRLLOOVVIICCEE  

 
Příloha č. 1 

k dotaci v rámci programu na podporu individuálního výstavby domovních ČOV  
v Obci Karlovice a v jejích místních částech  

pro období od 1.1.2020 do 31.12.2022  
 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE KARLOVICE 
 

1) Identifikace žadatele (fyzické osoby) 

Jméno a příjmení 

 

 

Adresa trvalého bydliště, příp. 

kontaktní adresa (není-li 

shodná s adresou trvalého 

bydliště) 

 

 

 

 

 

 

Datum narození 

 

 

Telefonní spojení 

 

 

Bankovní spojení – č. ú. 

 

 

Zdůvodnění žádosti o dotaci, 

bližší specifikace stavby  
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2) Identifikace nemovitosti, pro kterou je DČOV řešena 

Parcelní číslo Katastrální území Vlastník 

 

 

  

 

3) Pozemek, na kterém bude umístěna ČOV 

Parcelní číslo Katastrální území Vlastník 

 

 

  

 

 

4) Požadovaná výše dotace v Kč (70% uznatelných nákladů, nejvýše však 70000,- Kč) 

         

je pro daný projet ………………………………………….  Kč.  

 

5) Předpokládaný termín uvedení ČOV do provozu  

………………………………………………………… 

 

 

 

Žadatel prohlašuje, že se seznámil s dotačním programem a s podmínkami pro poskytování dotace  

a svým podpisem s nimi vyslovuje souhlas.  

Čestně prohlašuji, že mám vyrovnané závazky k Obci Karlovice, a dále prohlašuji, že všechny údaje 

uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou úplné a pravdivé a nezamlčel jsem žádné skutečnosti, které 

by mohly mít vliv na výplatu poskytnuté dotace. 

Beru na vědomí, že jako žadatel o dotaci jsem povinen písemně (nejpozději do 15 dnů) oznámit Obci 

Karlovice veškeré změny údajů uvedených v žádosti, které nastanou po podání žádosti. 

 

V ……………………………………………………, dne …………………………………… 

 

         …………………………………………….. 

          Podpis žadatele 

(V případě, že se žadatel nechá zastupovat při jednání o poskytnutí dotace, předloží originál plné 

moci pro svého zástupce) 
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Nezbytné přílohy žádosti o poskytnutí dotace 
 
S podáním žádosti o dotaci: 
 

o Platné stavební povolení na DČOV – postačí kopie 

o Pokud se jedná o spoluvlastnictví nemovitosti, bude dodán souhlas ostatních spoluvlastníků 

se stavbou a žádostí o dotaci. 

 

 

 

Přílohy k žádosti o platbu poskytnuté dotace: 
 

o Technická zpráva zhotovitele DČOV s datem provedení stavby nejdříve od 01.01.2020 do 

31.12.2022 popřípadě Protokol z uvedení ČOV do provozu odborně způsobilou osobou 

s technickými parametry dané DČOV 

 

o Protokol o vlastnostech nové DČOV nelze nahradit Prohlášením o shodě  

 

o Protokol o Závěrečné prohlídce stavby vodoprávním úřadem nebo Kolaudační rozhodnutí 

vodoprávního úřadu o povolení užívání DČOV nebo sdělení vodoprávního úřadu k záměru 

započít s užíváním stavby 

 

o Daňový doklad od zhotovitele/dodavatele (s vystavením, u plátce DPH se zdanitelným 

plněním nejdříve od 01.01.2020 do 31.12.2022) a doklad o jeho úhradě (s datem nejdříve od 

01.01.2020 do 31.12.2022), kdy předmětem daňového dokladu je samotné pořízení DČOV 

v lokalitě, kde není možno se napojit na veřejnou splaškovou kanalizaci nebo jednotlivé 

komponenty uznatelných nákladů. 

 

o je-li relevantní - ověřenou plnou moc, v případě zastupování žadatele 

 

 


