Žádost o poskytnutí zápůjčky a uzavření smlouvy o zápůjčce dle
zásad pro poskytování zápůjčky na realizaci výměny kotle

Žadatel*
Jméno žadatele

Příjmení žadatele

Rodné číslo

Číslo bankovního účtu

*vlastník rodinného domu, spoluvlastník rodinného domu, popř. vlastník bytové jednotky v rodinném domě

Místo trvalého pobytu žadatele
Ulice

Číslo popisné

Číslo orientační

Obec

Část obce

PSČ

Kontakt
Telefon

E-mail

Místo realizace (identifikace rodinného domu/bytové jednotky, kde bude realizována výměna kotle)
Ulice

Číslo popisné

Číslo orientační

Obec

Část obce

PSČ

Čestná prohlášení žadatele
Před podpisem žádosti si pečlivě pročtěte následující tvrzení, která svým podpisem prohlašujete!
Prohlašuji, že:
 mám vypořádány závazky vůči statutárnímu městu Karviná,
 vyplněním a podpisem této Žádosti a Čestného prohlášení beru na vědomí, že statutární město
Karviná se sídlem 733 01 Karviná - Fryštát, Fryštátská 72/1, IČO: 00297534, coby správce osobních
údajů, zpracovává uvedené osobní údaje, a to za účelem zpracování Žádosti a uzavření Smlouvy, a
to po dobu, která je nezbytná pro splnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení
Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
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není vůči mně v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného
orgánu veřejné správy na plnění, které by mohlo být důvodem exekuce, a že takovéto exekuční
řízení nebylo zahájeno.
nemám k datu podání žádosti evidovány žádné závazky po splatnosti u finančního
úřadu, vůči státu, u orgánu veřejné správy, u peněžního ústavu apod.
nebyl vůči mně podán návrh na zahájení insolvenčního řízení a neexistují žádné skutečnosti, které
by umožňovaly či vedly k zahájení insolvenčního řízení na můj majetek z hlediska zákonných
předpokladů, a to ani v dohledné budoucnosti nejméně 1 roku.

Datum:………………………………………

…….………………………………………….
podpis

Pro účely ověření splnění podmínek pro poskytnutí zápůjčky, vypořádání závazků vůči statutárnímu
městu Karviná, zprošťuji mlčenlivosti pracovníky správce daně - úřední osoby Odboru ekonomického
Magistrátu města Karviné, k poskytnutí informací o evidovaných splatných pohledávkách, při jejichž
správě se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zejména
o pohledávkách na místních poplatcích a pokutách za přestupky (peněžitá plnění v rámci dělené
správy).

V Karviné dne: …………………………………………
.............................................................
Jméno a podpis žadatele
Příloha č. 1 k žádosti: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje včetně
Žádosti o poskytnutí dotace
Příloha č. 2 k žádosti: Souhlas s inkasem

