
                                                                                            Příloha č.2  k UR14_0038 
Žádost o grant na                   

Opravu domovního fondu na území Prahy 1 
pro rok 2014 

 

Údaje o žadateli   (vyhovující označte ����)  
fyzická osoba více vlastníků  

(ideální 
spoluvlastnictví) 

SVJ       
 (podílové 

spoluvlastnictví) 

právnická osoba 
IČO 

     

 
ulice č. or.:   čp.:   katastr: 
    

 

počet osob s trvalým 
bydlištěm 

celkový počet bytů celkový počet nebytů 

   

 
 
Záměr  opravy: (nehodící se škrtněte)                                       náklady v Kč 
Střecha               
Okna  
Fasáda  
Klempířské prvky  
Výtah  
jiné  
Celkem předpokládaná částka na opravu  
Váš vlastní podíl financování max.  
Požadovaná částka od ZMČ Praha 1 (max. 50%)  

 
Osoby oprávněné jednat za žadatele (dle výpisu z obchodního rejstříku nebo 
jiného dokladu) - jméno, telefon, email (tiskacím písmem): 
 
 
1............................................................................................................................... 
 
2............................................................................................................................... 
 
3............................................................................................................................... 
 
Bankovní spojení pro vyplacení grantu:  ............................................../................. 
(vyplňte s velkou pečlivostí obzvláště v případech více účtů subjektu nebo správcovství subjektu, který o grant žádá!) 
 
 
 



                                                                                            Příloha č.2  k UR14_0038 
Žádost o grant na                   

Opravu domovního fondu na území Prahy 1 
pro rok 2014 

 
Přílohy: (dodržte pořadí a označení příloh)                                                                       

Příloha č. 1. Výpis z katastru 
Příloha č. 2. Výpis z obchodního rejstříku 
Příloha č. 3. Schválení žádosti o grant ze strany vlastníka (ů) 
Příloha č. 4. Stavební  povolení nebo ohlášení k opravě 
Příloha č. 5. Výkaz výměr (slepý rozpočet plánované opravy) 
Příloha č. 6. Nabídky 3 a více dodavatelů  
Příloha č. 7. Protokol o výběru nejvhodnější nabídky 
Příloha č. 8. Časový harmonogram akce 
Příloha č. 9. Fotodokumentace stávajícího stavu - fotografie 
                      Fotodokumentace stávajícího stavu - CD 
Příloha č.10.Doklad o trvale hlášených osobách  
Příloha č.11.Čestné prohlášení o dosud poskytnutých grantech a dotacích 
z jiných zdrojů 
Příloha č.12. Čestné prohlášení o zajištění financování 
Příloha č.13. Čestné prohlášení de minimis 
 
 
Čestné prohlášení: 
Vlastník objektu svým podpisem stvrzuje, že 
• není dlužníkem MČ Praha 1 s dluhem po lhůtě splatnosti, 
• s ním nebylo zahájeno správní řízení ve věci porušení Zákona o státní 

památkové péči, 
• akceptuje Podmínky a pravidla pro poskytování, užití a vyúčtování 

mimořádných jednorázových příspěvků (grantů)  na Opravu domovního 
fondu na území Prahy 1 pro rok 2014, 

• souhlasí s uveřejněním všech údajů týkajících se grantového řízení na 
webových stránkách Prahy 1, 

• všechny v žádosti uvedené údaje jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. 
 
 
 
 
V Praze dne                                     pověřená osoba 1 ......................................................  

 

                                                         pověřená osoba 2          ...................................................... 

 

pověřená osoba 3          ...................................................... 

 podpis (y  dle OR) 
     


