Obec Chlebičov, Hlavní 65, 747 31 Chlebičov
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ NFV Z FRB OBCE CHLEBIČOV NA ROK 2021

Údaje o žadateli

Jméno

Příjmení

Datum narození

Bydliště
Ulice

Číslo popisné

Část obce
Telefon

Obec

PSČ

Dat. schránka

Kontaktní adresa
Ulice

Přeji si zasílat poštu na kontaktní adresu
Číslo popisné

Část obce

Obec

Číslo orientační
PSČ

Případné údaje o osobě oprávněné jednat jménem žadatele (povinná příloha žádosti – potvrzení o
zmocnění jednat jménem žadatele)
Jméno
Příjmení
Titul
Místo bydliště
Datum narození

Podrobnosti o účelu NFV a další informace uveďte na následujících stranách formuláře!
(přílohy a všechny strany formuláře tvoří nedílnou součást žádosti, včetně veškerých prohlášení kdekoliv uvedených!)

Současně čestně prohlašuji, že jsem si vědom(a) trestněprávních
následků, které by mě dle § 21 Zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve
znění pozdějších předpisů, postihly v případě uvedení nepravdivých
údajů.

Dne:

Podpis žadatele nebo osoby oprávněné
jednat za žadatele:

Vyplněný formulář doručte poštou nebo osobně na
adresu:
Obec Chlebičov
Hlavní 65
747 31 Chlebičov

Ručitel

Přistupitel k závazku

Jméno

Příjmení

Datum narození

Obec

Ulice

Číslo popisné

PSČ

Požadovaná výše NFV, účel NFV, označení nemovitosti, zjednodušený finanční plán a detailní rozpis
použití požadované dotace (případně vyplňte název samostatné přílohy)

Výše NFV

Účel (uveďte číslo bodu z rozsahu účelu i text – více bodů odděleně
rozepsat)

Přesné označení nemovité věci údaji podle katastru nemovitostí
Zjednodušený finanční plán

Rozpis

Částka Kč

Výše požadované dotace včetně návrhu platebního kalendáře
Částka slovy

Návrh splátkového kalendáře, návrh zajištění
(od kdy – nejpozději k 1. 1. následujícího roku, ke kterému datu a v jaké měsíční splátce – minimálně
od 1 050 Kč/měsíc v závislosti na výši NFV)
Od kdy

Splátka k

Výše splátky

Úhrada výdajů (nákladů) za období (doba použití NFV)
Datum od

Datum do

Rozhodnutí Obce Chlebičov o této NFV potřebujeme znát k datu
Nejpozději

Odůvodnění

Předchozí NFV
Rok

Výše poskytnuté NFV

Zde uveďte přílohy, které dokládáte k ověření skutečností uvedených v žádosti

Žadatel čestně prohlašuje, že má vypořádány veškeré finanční závazky k obci Chlebičov a jejím příspěvkovým
organizacím.

Žadatel bere na vědomí, že obec Chlebičov, jako správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Bližší informace ke zpracování osobních údajů je možné dohledat
na oficiálních webových stránkách správce, v sekci Ochrana osobních údajů – GDPR.

Žadatel prohlašuje, že vůči jeho majetku nebylo a není zahájeno insolvenční řízení, nebylo vydáno rozhodnutí o
úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního
řízení, nebo nebyl zrušen konkurz proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo nebyla zavedena nucená správa
dle zvláštních předpisů.

