Příloha č. 2 k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR20_0099 ze dne 04.02.2020

Žádost o dotaci na
Osazení rádio vodoměrů
na území Prahy 1
pro rok 2020
(tuto 1. stranu nepřekrývejte žádnými deskami, papírem s úvodem apod.)

č. or. č. p. katastr

ulice

Název SVJ:

PSČ

Název Bytového družstva:

IČO:

IČO:

Bankovní spojení pro vyplacení Bankovní spojení pro vyplacení
dotace:
dotace:

Údaje o žadateli
Celkový počet
jednotek, které
budou osazeny
vodoměry

Celkový počet
bytů v domě

Počet bytů,
pronajímaných –
pobyt kratší než 3
měsíce

Celkový počet
obsazených bytů
déle než 3 měs.

Počet osob
skutečně trvale
bydlících

Osoby oprávněné jednat za dům (tiskacím písmem):
(vč. osob, které mají plnou moc k jednání, zastupování a k podpisu smluv ověřenou plnou moc přiložte za tuto žádost)
jméno

funkce

telefon

1

mail

Příloha č. 2 k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR20_0099 ze dne 04.02.2020

Žádost o dotaci na
Osazení rádio vodoměrů
na území Prahy 1
pro rok 2020

Dodejte přílohy k této žádosti:
-

podrobné instrukce viz. Podmínky 2020

(dodržte pořadí a označení příloh, které připojte za tento formulář žádosti a spojte jakoukoliv tkanicí
nerozebíratelným způsobem. Každou přílohu označte výrazně přiděleným pořadovým číslem)

Příloha č. 1. kopie výpisu z katastru nemovitostí
Příloha č. 2. kopie výpisu z obchodního rejstříku
Příloha č. 3. kopie 1. strany výpisu z vašeho účtu, který bude příjmový pro grant
Příloha č. 4. kopie souhlasu s dotací (ev. zápis ze schůze SVJ, či výboru)
Oprávněné osoby, zastupující spoluvlastníky objektu svým podpisem stvrzují, že:





všechny uvedené údaje v žádosti jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti
souhlasí se zasláním dotačních prostředků na účet uvedený v této žádosti.
akceptace Podmínek pro poskytování dotačního programu
souhlas se zpracováním a uveřejněním osobních údajů, týkajících se dotačního řízení na
webových stránkách Prahy 1 příp. v tiskové podobě

V Praze dne

(pověřená) osoba 1 ........................................................................

(pověřená) osoba 2

........................................................................
podpisy (dle OR, dle plné moci, ap.)

2

