
Městský úřad Bohumín 
Odbor majetkový 
Masarykova 158 
735 81 Nový Bohumín 
     

Žádost o poskytnutí finanční návratné výpomoci/dotace* z rozpočtu města 
Bohumína na financování výstavby nově zřizovaných zařízení pro likvidaci 

odpadních vod 
 
 
 

Jméno a příjmení žadatele 
 

 

Rodné číslo žadatele 
 

 

Adresa trvalého pobytu žadatele  
(ulice, číslo popisné/orientační, PSČ, 
katastrální území)  

 

 
Místo realizace (identifikace rodinného domu/stavby pro bydlení, kde bude realizována finanční 
návratná výpomoc/dotace, pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu žadatele): 
Ulice, číslo popisné/orientační, PSČ, 
katastrální území 

 

 
 
Telefon  

Kontaktní e-mail  

 
 
Číslo bankovního účtu  

Kód banky  

 
 
Požadovaná výše dotace (až do výše 50.000Kč) 

 

 
 
Doklady:(faktura, daňový doklad, kopie stavebního povolení nebo územního souhlasu atd.) 
 

 
 



Požadovaná výše návratné finanční výpomoci (až do výše 50.000 Kč) 

 

 
 

Doklady:(kopie stavebního povolení nebo územního souhlasu atd.) 
 

 
* Podtrhněte požadované 
 
Seznam příloh: (přiložené zaškrtněte) 
K žádosti pro výpomoc/dotaci: 
o písemný souhlas spoluvlastníků a souhlas vlastníka pozemku, je-li odlišný od vlastníka domu 
o plná moc v případě zastupování žadatele jinou fyzickou nebo právnickou osobou 
 
 
Čestná prohlášení žadatele: 
1. Žadatel podpisem žádosti vyjadřuje souhlas s budoucí kontrolou předmětu výpomoci.  
2. Žadatel podpisem žádosti prohlašuje, že nemovitost uvedená v části „Místo realizace“ není 

omezena exekutorským zástavním právem, soudcovským zástavním právem nebo zástavním 
právem zřízeným ve prospěch příslušných orgánů pro pohledávky na daních, pojistném na 
sociální zabezpečení nebo pojistném na veřejné zdravotní pojištění.  

3. Žadatel podpisem žádosti prohlašuje, že se řádně seznámil s „Programem poskytnutí finanční 
výpomoci/dotace* z rozpočtu města Bohumín na financování výstavby nově zřizovaných 
zařízení pro likvidaci odpadních vod v souladu se zákonem“,   porozuměl jeho obsahu a 
uvedené údaje jsou pravdivé. Dále si je vědom, že uvedení nepravdivých údajů bude 
znamenat ztrátu dotace, finanční výpomoci a postih ve smyslu platných právních předpisů. 

4. Žadatel prohlašuje, že v době podání žádosti o finanční návratnou výpomoc nezahájil stavební 
práce související s předmětem žádosti.  

5. Žadatel o finanční návratnou výpomoc prohlašuje, že do 6 měsíců od podpisu smlouvy doručí 
kopii uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod s provozovatelem kanalizace. 

 
Prohlášení ke zpracování osobních údajů:  
Souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v této žádosti ve smyslu zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem podání a 
vyřízení žádosti o dotaci a poskytnutí finanční návratné výpomoci včetně jejího splácení. Zároveň 
jsem si vědom/a svých práv podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
Všechny uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. 
 
 
V Bohumíně dne……………………………. 
 
 
 
Podpis žadatele ……………………………  
 
 
 



Ověření zajistí pracovníci MěÚ Bohumín: 
 
Kontrola splnění podmínek z výpisu z katastrálního úřadu pověřeným pracovníkem 
odboru majetkového 
 
a) žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba mající nemovitost ve společném jmění manželů 
b) žadatel není v insolvenčním  řízení 
c) nemovitost není zatížena exekucí a není soudně omezeno nakládání s nemovitostí 
d) u žádosti o návratnou finanční výpomoc, žadatel nemá uzavřenou smlouvu o odvádění 

odpadních vod kanalizací 
 
  
Ověřil dne:                             
 
 
Jméno a podpis: 
 
 
 
Vyjádření finančního odboru 
 
Žadatel nemá vůči městu Bohumín závazky po lhůtě splatnosti.  
 
 
Ověřil dne:                               
 
 
Jméno a podpis: 
 
 
Vyjádření odboru správy domů 
 
Žadatel nemá vůči městu Bohumín závazky po lhůtě splatnosti.  
 
 
Ověřil dne:                               
 
 
Jméno a podpis: 
 
 
Vyjádření odboru životního prostředí a služeb - vodoprávního úřadu 
 
 
Ověřil dne: 
 
 
Jméno a podpis: 


