Žádost o finanční podporu z dotačního programu

Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické
dopravy v Jihomoravském kraji v roce
2021
(zkratka DP RC)
Evidenční číslo:

Kontrolní součet:

HaWFp

Datum doručení:
Dotčený odbor:

Odbor regionálního rozvoje

Žadatel
Z ARESu se načte název, ulice, číslo popisné, číslo orientační a PSČ.

IČ
Název/obchodní firma
Právní forma
Plátce

/neplátce

DPH

DIČ

Email
Mobil

Telefon/FAX

Bankovní spojení žadatele - majitele účtu
-

/

předčíslí účtu

číslo účtu

kód banky

Sídlo
ulice

č. popisné

č. orientační

následující položky vyplňujte postupně, jak jdou za sebou

okres
ORP1)
1)

ORP = obec s rozšířenou působností
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obec

kód ORP

pošta

PSČ

Osoba oprávněná jednat za nebo jménem žadatele (statutární zástupce)
Titul

Jméno

Příjmení

Titul za

Email
Mobil/telefon

Funkce

Přidat další oprávněnou osobu

Kontaktní osoba, zasílací adresa (nevyplňujte, je-li shodné s osobou oprávněnou
jednat za nebo jménem žadatele nebo sídlem žadatele)
Titul

Jméno

Příjmení

Titul za

Email
Mobil/telefon/FAX
Ulice

č. popisné

Obec

PSČ

č. orientační

Projekt /samostatná projektová dokumentace (vyberte)

Předpoklad financování projektu / samostatné projektové dokumentace
Pole pro zadání přepokládaného financování projektu nebo samostatné projektové
dokumentace se zobrazí pro zvolení projektu nebo samostatné projektové dokumentace.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZDLUŽNOSTI
Jako žadatel čestně prohlašuji následující skutečnosti:
� mám vypořádány veškeré závazky (dluhy) vůči poskytovateli vzniklé ze samostatné i
přenesené působnosti kraje, které nabyly právní moci a jsou splatné (tj. zejména provedl
včasnou úhradu všech splatných odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně);
� nemám neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné správy České
republiky, Evropské unie nebo některého z jejích členských států, dále zdravotním
pojišťovnám a orgánům, poskytujícím finanční prostředky na projekty spolufinancované z
rozpočtu EU;
� nenacházím se podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, v úpadku a nedošlo v jeho případě k
podání insolvenčního návrhu ani tento návrh sám nepodal a nebylo vydáno rozhodnutí o
úpadku, a to i za období tří let před podáním žádosti o dotaci;
� nenacházím se v procesu zrušení bez právního nástupce (např. likvidace, zrušení nebo
zánik živnostenského oprávnění), ani není v procesu přeměny (např. fúze společnosti,
rozdělení společnosti);
� nebyl mi soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti nebo zrušeno
oprávnění k činnosti týkající se jeho předmětu podnikání a/nebo související s projektem,
na který má být poskytována dotace;
� vůči mně (příp. vůči jehož majetku) není navrhováno ani vedeno řízení o výkonu
soudního či správního rozhodnutí ani navrhována či prováděna exekuce;
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� nemám v rejstříku trestů záznam o pravomocném odsouzení pro trestný čin, jehož
skutková podstata souvisí s jeho předmětem podnikání, paděláním či pozměňováním
veřejné listiny nebo úplatkářstvím, nebo pro trestný čin hospodářský anebo trestný čin
proti majetku podle hlavy druhé a deváté části druhé zákona č. 140/1961 Sb., trestní
zákon, ve znění pozdějších předpisů, či podle hlav páté a šesté části druhé zákona č.
40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, či jiného příslušného
právního předpisu, ani proti němu nebylo v souvislosti s takovým trestným činem
zahájeno trestní stíhání podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní
řád), ve znění pozdějších předpisů, či jiného příslušného právního předpisu; je-li
příjemce právnickou osobou, týká se prohlášení podle tohoto ustanovení také všech
osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo obdržely plnou moc za účelem
zastupování právnické osoby pro účely podání žádosti o dotaci a uzavření a realizace této
smlouvy.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE – PRÁVNICKÁ OSOBA
V souladu s ustanovením § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
čestně prohlašuji následující skutečnosti a doplňuji žádost o poskytnutí dotace z
rozpočtu Jihomoravského kraje jako žadatel právnická osoba

Identifikace osob s podílem v právnické osobě (jméno, příjmení, datum narození a
bydliště v případě fyzické osoby; název, popřípadě obchodní firma, sídlo a identifikační
číslo osoby v případě právnické osoby):
Vyplňuje pouze žadatel, který je obchodní korporací. V opačném případě žadatel nevyplňuje. Žadatel, je-li
obchodní korporací, uvede identifikaci společníků.

Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu (název, popřípadě
obchodní firma, sídlo a identifikační číslo osoby):
Vyplňuje pouze žadatel, který má přímý podíl v jiných obchodních korporacích. V opačném případě žadatel
nevyplňuje. Např. žadatel je s.r.o. a má přímý podíl v jiných obchodních společnostech. Žadatel uvede
identifikaci těchto obchodních společností a výši tohoto podílu.

K žádosti připojuji tyto povinné přílohy:
Pokud je žadatelem obec, může přílohy uvedené a) a b) článku vložit na elektronické
úložiště vyhlašovatele nebo zaslat v listinné podobě spolu se žádostí o dotaci a ostatními
přílohami. Ostatní žadatelé doloží v listinné podobě jako přílohu žádosti.
a) originál dokladu o oprávněnosti osoby jednat za žadatele (např. jmenovací listiny, zápis či
výpis ze schůze zastupitelstva obce o zvolení starosty, zápis ze schůze orgánu oprávněného volit
statutární orgán, plná moc apod),
dokládám v listinné podobě jako přílohu žádosti
je uloženo na elektronickém úložišti poskytovatele dotace
b) kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu nebo potvrzení banky o vedení účtu,
dokládám v listinné podobě jako přílohu žádosti
je uloženo na elektronickém úložišti poskytovatele dotace

c)popis projektu (originál) zahrnující zejména:
i)popis aktivit, které budou v rámci projektu uskutečněny,
ii)popis přesné lokalizace trasy nebo oblasti definované v odst. 2.4. dotačního programu s
uvedením její délky a šířky v metrech a výměry povrchu vč. mapky se zakreslenými úseky trasy
(vč. seznamu dotčených pozemků),
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iii)předběžný položkový rozpočet projektu dle jednotlivých aktivit (příloha č. 8 dotačního programu
– doporučený vzor položkového rozpočtu projektu, pokud žadatel nemá vlastní formulář o stejné
vypovídací schopnosti a formálních náležitostech),
iv)časový harmonogram projektu,
v)fotodokumentace současného stavu (před realizací projektu spolufinancovaného z dotace),
d)prostá kopie dokladu prokazujícího právo žadatele provést stavební záměr na dotčeném
pozemku či stavbě, tj. vlastnické právo, věcné právo nebo jiné právo založené smlouvou (např.
výpis z katastru nemovitostí, smlouva o právu stavby, smlouva o nájmu atd.),
e)prostá kopie zjednodušené projektové dokumentace nebo situačního plánu obsahující technické
parametry projektu,
f) prostá kopie dokladu opravňujícího žadatele provádět v rámci projektu stavební práce
(např. územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení atd.) nebo čestné prohlášení o tom,
že žádná ze staveb v rámci projektu nevyžaduje územní, případně stavební řízení nebo jiné
opatření stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – pouze pokud se žádost o dotaci týká stavebních
prací,

g)doklad prokazující spolufinancování projektu z vlastních nebo dalších (cizích) zdrojů:
i)originál čestného prohlášení u spolufinancování podílu ze svých vlastních zdrojů,
ii)prostá kopie dokladů u spolufinancování podílu z dalších (cizích) zdrojů např. prostá kopie
uzavřené smlouvy s poskytovatelem finanční podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí finanční
podpory.
Pokud se žádost o dotaci týká pouze zpracování samostatné projektové dokumentace, žadatel k
vyplněné žádosti o dotaci připojí pouze přílohy a), b), c) bod i),iii) a iv) a písm. g).

Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti jsou úplné a pravdivé a že nezatajuji
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.
Beru na vědomí, že Jihomoravský kraj, jako poskytovatel dotace, bude zpracovávat
osobní údaje žadatele o dotaci, a jeho identifikační údaje a informace o poskytnuté
dotaci mohou být zveřejněny na webových stránkách poskytovatele.
Jsem si vědom svých práv podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES uveřejněné v Úředním věstníku EU č. L 119/1 dne 4. května 2016, zejména
práva být informován o zpracování svých osobních údajů, práva na přístup k osobním
údajům, práva na opravu osobních údajů, práva na výmaz osobních údajů, práva na
přenositelnost osobních údajů a práva vznést námitku proti zpracování osobních
údajů.
Žadatel je povinen písemně (nejpozději do 15-ti dnů) oznámit poskytovateli veškeré
změny údajů uvedených v žádosti, které u žadatele nastanou po podání žádosti.
Prohlašuji, že všechny přílohy na elektronickém úložišti poskytovatele jsou aktuální.

Datum:

Podpis žadatele/osoby oprávněné jednat za nebo
jménem žadatele (příp. též otisk razítka)

Předat k odeslání
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NEVYPLŇOVAT, VYPLNÍ ADMINISTRÁTOR DOTACE Z KrÚ JMK:
Potvrzuji provedení administrativní kontroly žádosti o dotaci.
Jméno, příjmení, titul, odbor:
Datum:

strana 5 / 5

Podpis:

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, tel. 541 651 111, IČ 70888337
e-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz, www.kr-jihomoravsky.cz

