Městský úřad Sedlčany, Odbor sociálních věcí,
nám. T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany, tel. ústředna 318 822 742

Podací razítko:

Agenda/spisová značka: SOC/PKO/............../2018/

ŽÁDOST
o poskytnutí finančního daru v rámci opatření ke zmírnění dopadu poplatkové povinnosti
v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Sedlčany č. 3/2013 o poplatku za
komunální odpad

I. Žadatel/ka
Jméno a příjmení: ...............................................................
Datum narození: .........................................................

Telefon: .................................

Rodinný stav: ...................................

Trvalé bydliště: ........................................................................

PSČ: ..................................

II. Čestné prohlášení
Výše uvedený/á žadatel/ka čestně prohlašuje, že uvedené údaje jsou pravdivé, je jediným
uživatelem nemovitosti na území města, kde žije osaměle a kde vzniká komunální odpad.
Sociální a majetkové poměry neumožňují žadateli/ce řešit své bydlení jiným způsobem.

III. Souhlas
Tímto výše uvedený/á/ žadatel/ka uděluje souhlas ke vstupu pracovnici MěÚ Sedlčany oprávněné úřední osobě Odboru sociálních věcí do obydlí, do domácnosti, ve které žije, za
účelem provedení návštěvy v uvedené věci.
Dále uděluje souhlas se zpracováním údajů, ve znění pozdějších předpisů (dle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů) pro účely jejich
zpracování správcem v uvedené věci.
Tento souhlas uděluje až do doby skartace spisové dokumentace.

V ...................................................

Dne: ....................... Podpis: .......................................

IV. Vyjádření oprávněné úřední osoby
Údaje žádosti byly prověřeny v dostupných veřejných informačních zdrojích a provedenou
návštěvou pracovnicí MěÚ Sedlčany - oprávněnou úřední osobou Odboru sociálních věcí
přímo v domácnosti žadatele/ky.

Závěr: Žádost doporučujeme ke kladnému vyřízení

Datum: ..............................

ANO -

NE

Podpis oprávněné úřední osoby: ................................................

V. Vyjádření rady města Sedlčany

Žádost byla projednána Radou města Sedlčany dne: ................................................................

Závěr: Žádost doporučena ke kladnému vyřízení

ANO - NE

Návrh na finanční dar ve výši: …...………………………. Kč pro rok 2017

Usnesení RM č. ................................................. ze dne: .........................................................

Podpis: .....................................................................

VI. Darovací smlouva
S žadatelem/kou byla uzavřena dle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů dne: .................................................

