
ŽÁDOST o poskytnutí nevratného finančního příspěvku 
 z rozpočtu obce Staňkovice (IČ:00236446) 

 

Žadatel (vlastník nemovitosti): 

Jméno a příjmení:  ………………………….  ………………………………………, narozen/a: ……………………..……………. 

Bydliště: ……………………………………………………………………, kontaktní telefon / email: .........…………………… 

Adresa nemovitosti, u které se nachází domovní čistírna odpadních vod, ke které přísluší tato žádost 
(dále také jek jako ČOV): ……………………………………………………………………………………………………………………. 
(v případě, že je adresa shodná s adresou bydliště, nevyplňujte) 
 
Na základě „Výzvy ČOV“ obce Staňkovice, dle usnesení č.11/2018-2022, ze dne 31.3.2021, žádám 
tímto o finanční příspěvek ve výši ………………………………. Kč na ČOV, vybudovanou pro osobní / rodinnou 
potřebu a není určena k podnikání. V současné době nemám možnost připojení na veřejnou čistírnu 
odpadních vod. 
 

Přílohy žádosti: 
- povolení k užívání stavby / kolaudační rozhodnutí, vydané vodoprávním odborem Městského 

úřadu Kutná Hora – při podání žádosti musí být stavba ČOV funkční 
- situační nákres s umístěním ČOV a délce potrubí 
- faktura od dodavatele ČOV a další doklady o souvisejících nákladech na materiál a služby 

 
                            počet přiložených dokumentů 

Souhlasím s tím, že mají pověřené osoby, zastupující obec Staňkovice oprávnění ověřovat provozuschopnost a 
funkčnost ČOV, kterou na vyžádání doložím výsledky předepsaných technických revizí, které jsem povinen 
dodržovat dle  § 59 odst. 1 písm. k) vodního zákona. 
 

Prohlašuji, že jsem vyplnil/a veškeré údaje v této žádosti pravdivě, přesně a úplně a stavba je užívána tak, jak je 
předepsáno zákonem a uvedeno v této žádosti. V opačném případě jsem si vědom/a, že se vystavuji možným 
právním následkům a případnému vrácení tohoto finančního příspěvku. Jsem si vědom/a, že podáním žádosti 
nevzniká automaticky nárok na poskytnutí nevratného finančního příspěvku. 
 

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů 
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, v platném znění, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, uděluji tímto svůj 
souhlas ke zpracování osobních údajů uvedených v této žádosti výše uvedenému poskytovateli nevratného 
finančního příspěvku.  

 
 
V …………………………………………  dne  …………………………..  Podpis žadatele: …………………………………………… 
 
         Vyplní poskytovatel : Obec Staňkovice, IČ:00236446      Předložené podklady v dostatečném rozsahu  

                                                                                                                                                                pro posouzení žádosti          ANO          NE 

Usnesením zastupitelstva obce Staňkovice č.  …………………………… ze dne …………………………………………. 
byl příspěvek dle uvedené žádosti:  
 

a) schválen ve výši …………………………………….. Kč a žadatel bude vyzván k sepsání smlouvy   

o poskytnutí uvedeného příspěvku 

b) neschválen a žadatel bude písemně vyrozuměn 

 
Bližší informace o ochraně osobních údajů na https://stankovice.com/povinne-informace-gdpr/ 
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