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Tuto stranu nepřekrývejte žádnými deskami, papírem s úvodem apod.! 

Údaje o žadateli     
Fyzická osoba  

 

RČ: 

Více vlastníků 
(ideální spoluvlastnictví) 

RČ pověřeného zástupce: 

SVJ       

 

IČO: 

Právnická osoba 

 

IČO (mimo SVJ!): 

     

 

ulice   č. p.    č. or.    PSČ a Název katastr. území 
 

 

   

 

počet osob s 
dlouhodobým pobytem 

celkový počet 
bytů 

celkový počet dlouhodobě 
obsazených bytů 

   

 

Záměr  opravy: (nehodící se škrtněte ev. doplňte)             náklady v Kč  vč. DPH 
Střecha               

Okna  

Fasáda  

Výtah  

vnitřní opravy:  

jiné:  

Celkem za opravu (součet všech částek)  

Požadovaná částka od ZMČ Praha 1 (max. do 50%)  

 

Osoba oprávněná jednat za dům - jméno, telefon, email (tiskacím písmem): 
(vč. osob, které mají plnou moc k jednání, zastupování a k podpisu smluv - ověřenou plnou moc přiložte za tuto žádost) 
 

1.kontaktní osoba nemovitost :.......................................... telefon:.............................................. 

email: ............................................................................................................................................ 

2.kontaktní osoba za realizační firmu:.......................................................................................... 

telefon: .................................email: ............................................................................................. 

Bankovní spojení pro vyplacení grantu*: ......................................./......................  
 

* Vyplňte s velkou pečlivostí! Obzvláště v případech více účtů subjektu nebo správcovství subjektu, který o grant žádá! 
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Dodejte přílohy k této žádosti: podrobné instrukce viz. Podmínky 2022 (dodržte pořadí a 

označení příloh, které připojte za tento formulář žádosti a spojte jakoukoliv tkanicí nerozebiratelným způsobem. 

Každou přílohu označte výrazně pořadovým číslem) 

                                                                
Příloha č. 1. kopie výpisu z katastru nemovitostí 
Příloha č. 2. kopie výpisu z obchodního rejstříku (neplatí pro fyzické osoby) 
Příloha č. 3. kopie 1. strany výpisu z vašeho účtu, který bude příjmový pro grant 

Příloha č. 4. originál (ověřená kopie) souhlasu s grantem (např.zápis ze schůze SVJ vč. prezence) 

Příloha č. 5. kopie závazného stanoviska památkářů OPP MHMP 

Příloha č. 6. kopie vyjádření stavebního úřadu MČ P1 (stanovisko, stavební povolení nebo 
ohlášení k opravě, nebo sdělení stavebního úřadu, že ani jedno není třeba) 

Příloha č. 7. originály (ověřené kopie) naceněných porovnatelných nabídek 3 a více dodavatelů 

Příloha č. 8. originál protokolu o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele vč. platných podpisů 

Příloha č.9. a) fotodokumentace počátečního stavu domu před opravou - tisk fotografie 

                     b) fotodokumentace počátečního stavu domu před opravou - CD, DVD, flash 

Příloha č.10. Čestné prohlášení o dostatku Vašich finančních zdrojů na celou opravu 

Příloha č.11. Čestné prohlášení, že více jak 50% plochy nemovitosti  slouží k dlouhodobému 
bydlení a  o tom, kolik bytů je užíváno ke sdílenému ubytování formou AirBnB a 
obdobných platforem a kolik to činí % celkové bytové plochy domu. 

 
Vlastník (spoluvlastníci) objektu svým podpisem stvrzuje /í, že: 

 

 nemá vůči MČ Praha 1 závazek po době splatnosti (např. dluh) 

 není s Městskou částí Praha 1 v soudním či jiném sporu  
 není ve sporu (exekuce, daňové záležitosti aj.) se státními úřady ČR 

 s ním nebylo zahájeno správní řízení ve věci porušení Zákona o státní památkové péči 
 akceptuje Podmínky pro poskytování, užití a vyúčtování dotačního programu resp. 

mimořádných jednorázových příspěvků (grantů) na opravu domovního fondu na 
území Prahy 1 pro rok 2022 

 souhlasí s uveřejněním všech údajů týkajících se grantového řízení na webových 
stránkách Prahy 1 příp. v tiskové podobě 

 všechny v žádosti uvedené údaje jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti 
 souhlasí se zasláním grantu na účet uvedený v této žádosti. 

 

 

V Praze dne                                  ......................................................  

 

...................................................... 

 

.....................................................                              

podpisy  (dle Obchodního rejstříku, dle plné moci, ap.) 
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