
Poskytovatel: 

Obec Stonava 

Č. p. 730, 735 34 Stonava  

IČO: 00297658 

DIČ: CZ00297658 

Obec Stonava bude zpracovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytně nutná k dosažení účelu jejich zpracování. Touto dobou se 
rozumí: doba nezbytná k vyřízení žádosti o dotaci a její vypořádání. Vaše osobní údaje jsou vedeny a zabezpečeny v souladu se zákonem č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016, 

obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

Žádost o poskytnutí dotace z Programu k poskytnutí dotace na úhradu stočného 

občanům obce Stonava na rok 2021 

1. Identifikace žadatele: 

Žadatel – fyzická 

osoba: 
 

Jméno a příjmení:  

Adresa bydliště:  

Datum narození:  

2. Předmět žádosti: Žádám o proplacení stočného za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 na 

základě předloženého vyúčtování služeb spojených s bydlením. 

3. Požadovaný způsob vyplácení dotace: bankovním převodem / hotově  

4. Číslo účtu a kód banky:  

5. Dotace pro rok: 2021 

6. Účel, na který chce žadatel dotaci použít: Úhrada nákladů na stočné 

7. Doba, v níž má být 

dosaženo účelu:  
rok 2021 

8. Požadovaná částka 

dotace: 
 

9. Počet osob:  

10. Telefonní číslo:  

11. Odůvodnění žádosti: 

Proplácení stočného pro občana s trvalým pobytem v obci Stonava, který není napojen na 

kanalizační síť ve vlastnictví obce Stonava.  

12. Seznam příloh 

k žádosti: 

Potvrzení o úhradě stočného za období od 1.1.2020 do 

31.12.2020, vyúčtování služeb spojených s bydlením za období od 

1.1.2020 do 31.12.2020.  

Prohlášení žadatele: 

1. Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s dokumentem „Program k poskytnutí dotace na úhradu 

stočného občanům obce Stonava“ schváleným na 22. zasedání Zastupitelstva obce 

Stonava dne 3. 6. 2021. 

2. Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v předložené žádosti jsou pravdivé a odpovídají 

skutečnosti. 

3. Prohlašuji, že ke dni podání této žádosti nemám žádné nevyrovnané závazky vůči 

poskytovali dotace. 

Ve  Stonavě Dne   

     

     

Podpis žadatele  

 


