Příloha č. 2
k programu pro poskytování dotací na podporu domovních čistíren odpadních vod

ŽÁDOST O PLATBU
1. Identifikace příjemce dotace
Jméno a příjmení příjemce dotace
Adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa
(není-li shodná
s adresou trvalého bydliště)
Datum narození
Telefonní spojení, e-mail
Bankovní spojení, číslo účtu

2. Smlouva o poskytnutí dotace číslo………. ze dne ………… schválená Zastupitelstvem
obce Volfartice usnesením č. ……..
3. Přiznaná maximální výše dotace v Kč dle smlouvy o poskytnutí dotace: …………
4. Požadovaná výše dotace v Kč v souladu s podmínkami programu (max. 100%
doložených uznatelných nákladů, nejvýše však limit uvedený ve smlouvě o poskytnutí
dotace):…………….

Příjemce dotace prohlašuje, že všechny údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou úplné
a pravdivé a nezamlčel žádné skutečnosti, které by mohly mít vliv na výplatu poskytované
dotace.

Volfartice, dne………………………………..
…………………………………………….
podpis příjemce, příjemců dotace
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Nezbytné přílohy žádosti o platbu:
Pro nově budované DČOV:
o Projektová dokumentace skutečného provedení stavby DČOV v rozsahu, který
jednoznačně popisuje provedené úpravy v souvislosti s realizací DČOV a jejich
technické řešení; v případě, že stavba byla provedena zcela v souladu se schválenou
projektovou dokumentací, může být projektová dokumentace skutečného provedení
DČOV nahrazena prohlášením technického dozoru či projektanta stavby o souladu
provedených prací se schválenou projektovou dokumentací. (Tento dokument bude
zásadním podkladem pro posouzení žádosti a platbu.)
o Kopie smlouvy o dílo se zhotovitelem DČOV a projektantem, případně jiný doklad
prokazující, že stavba DČOV byla prováděna v souladu s platnou legislativou (např.
znalecký posudek, posudek technického dozoru apod.).
o Daňové doklady prokazující výši skutečných nákladů vynaložených na stavbu DČOV.
o Protokol o uvedení zařízení do provozu vydaný zhotovitelem
Pro DČOV vybudované v minulosti (v případech, kdy DČOV byla uvedena do provozu před
podáním žádosti o poskytnutí dotace, avšak ne dříve než dne 1. ledna 2011):
V tomto případě není třeba dokládat žádné další doklady nad rámec dokladů, které jsou
součástí žádosti o poskytnutí dotace.
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