Č estné ProhláŠ e ni ž adatele o podporu v rež imu de minimis
date! - prfiemce podpory

Název:

obec Bí lence

Sí d!o/ adresa:

Bí lence 45, 43O 01 Bí lence
0026L793

Statutární zástupce:

Mgr. Petra Kubániková, starostka

Žadatel prohlaš uje , ž ejako ú č etníobdobí použ í vá

1.

x

kalendá ní rok.

2.

Podni

1

ropoiené s ž adatelem o

ru

Žadatel o podporu se považ uje za propoj en , s jin mi podniky, pokud
i tyto subjekty mezi
sebou mají někter z následují cí ch vztahu:
a) jeden Subjekt vlastní ví ce než 50 o/ o htasovací ch práv, která
nálež ejí akcionárť rm nebo společ ní kť lm,
v jiné m subjektu;
b) jeden subjekt má Právo jmenovat nebo odvolat ví ce než 50
% č lenť rsprávní ho, rí dí cí honebo
dozorč í hoorgánu jiné ho subjektu;
c) jeden subjekt má Právo uPlatňovat ví ce než 50% vliv v jiné m
subjektu podle smlouvy uzavrené s
subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve
stanovách tohoto subjektu;
93_1V'
d) jeden subjekt, kter je akcioná em nebo spoleění kem jiné ho subjektu,
ovládá sám, v souladu
s dohodou uzav enou s jinlimi akcioná i nebo společ ní ky dané ho subjektu,
ví ce než 50 % hlasovací ch
práv, nálež ejí cí chakcioná m nebo společ ní krim,v dané m
subjektu.
SubjektY, které mají s Žadatelem o podporu jaklikoli vztah uvedenl pod pí sm.
a) až d) prost ednicfuí m
iednoho nebo ví ce dalŠ Í chsubiektť r, se také považ $í za podnik propojen
s ž adatelem o podporu.

Do vliČ tu Podnikť r ProPojen ch P í mo č i zprost edkovaně se ž adatelem podporu
o
se zahrnují osoby
zaPsané v základní m reoistru Právnicklich osob, podnikají cí chfyzickych
osob'a orgán verelne rnoci
("registr osob") v souladu se zákonem ó. 111t2OOg
so., Ó záklajní ch registrech, vJ znení pozdějš í ch
p edpisť t.

Žadatel prohlaš uje, ž e

X

není Ve V Š euvedené m smyslu propojen s jinlim podnikem.

obchodní firma

sí dlo/ adresa

podniku/ n ázevljmé no a prljmení

3.

Žadatel prohlaŠ uje, Že podnik (Žadatel) v souč asné m a2

x

nevznik! spojení m podnikť r č i nabytí m podniku.

D

nabYtí m (fÚzí slouČ ení ma)p evzaljměn

i

lč oloatum narození

p edcházejí cí ch rjč etní ch ooaonicn

ní ž euvedené ho/ ch podniku/ ť r:

podnikatele deÍ inované ho v zákoně č .8gt2o12Sb.,
obč ansk il zákoní k.
podniku naleznete v METoDlCKÉ pŘÍ nuč cr
k aplikáci pojmu ,jeden podnik,,
Pravidel-Podpory de minimis na stránkách uoaé ,","r".,,),,r,,,,r= .
r.q:TŤ
:
"
62 zákona Č , 12512008 Sb., o P eměnách.obchodnicrr spoĚcnŇi
a druž stev, ve znění pozdějš í ch
p edpisti (dále jen ,,zákon o p eměnách obchodní ch
společ nosií á or"iš i""'l.
]

::r_:*
l:11_o1azovat
t'llzsl lnTormace
o propojené m

Viz

obchodní firma
podniku/ n ázevtjmé no a pr',jmení

V š e uvedené změny spoč í vají cí vespojení č i nabytí

!
ů

I CO/ datum

Sí dlo/ adresa

narození

podnikť t

podpor malé ho rozsahu.
;sou již zohledněny v Centrální m registru
podpor
malé ho rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrální m registru

predcházejí cí ch č etní chobdobí ch
ž adatelprohlaš uje, ž e podnik (ž adatel) v souč asné m a 2

4.
x

nevznikl rozdělení m (rozš těpení m nebo odš těpení m5) podniku,

obchodní firma
podniku/ n ázevlimé no a prí j] není

ap

v

lCO/ datum

sí d lo/ ad resa

narození

minimis použ ita6
evzaljeho č innosti, na něž byla d í ve poskytnutá podpora de

š e uvedené změny spoč í vají cív rozdělení podnikť l

!
ú

podpor malé ho rozsahu.
isou již zohledněny v centrální m registru
podpor
malé ho rozsahu.
neisou zohledněny v centrální m registru

5.Podniku(Žadateli)bylypidělenynás-ledujÍ cí qiu-eposkytnuté )podpory:
ělánkť r 107 a 108
o
5.í podpora dle r.rarlleŇkbrir" tÉ u) e. ilogrŽors ie oňe rc1z.zoilg Použ ití Komise (Es) č ,
í
zení
Na
dle
nebo
Smlouvy o rungování Evropskě uňr9 na podpory 99 ryniry9,
r 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis
pduziii
ělánk
o
p.š
in""
2007
oneio.
ze
1535/ 2007
produktť t:
v produkč ní modvětví zemědělsk ch

Žadatel- p í jemce podpory

X

neobd rž el

Poskytovatel podpory
obchodní firma /
název / jmé no

V š e podpory

Datum

poskytnutí
podpory7

ze dne 18.12-2013 o použ ití č lánk 107 a 108
5.zPodpora dle Narí zení Komise (EU) ě...
nebo dle narí zení komise (ES) č .
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis,

Viz

61 zákona o p eměnách obchodní ch společ ností a druž stev
vir.é zns raxona ó p eměnách obchodní ch společ ností a druž stev
u pokud
í ve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se
by na základě p evzat ch č inností nebylo mož né d
vlastní h_o kapitálu nov ch Podnikť r k datu t] Č inku
hodnoty
podpora poměrn m ,pr"-oÉ * na základé ,:,č etní
e, 1p,oatzo13 a nahrazují cí hona í zení Č '
rozdělení (viz č l, s oáš t.-ó na í zení romise-iĚÚ) é . uÁlnols,

a

u

,

, 3'"?l'f'JJ"kytnutí podpory se rozumí den vzniku právní ho nároku na podporu de minimis, tedY den Úč innosti
p í sluš nésmlouvy,
které ho je podpora poskytována, zpravidla den uzav ení
E

právní ho ť rkonu, na zai< taác

poskytnutí podpory, kurzy
pro p epoč et se použ ije měnové ho kurzu Evropské centrální banky platné ho ke dni
jsou zve ejněny v Ú ední m věstní ku Evropské Unie,

87512007 ze dne 24. č ervence 2007 o použ ití ělánkť r 87 a 88 Smlouvy o
v odvěfuí rybolovu a o změně na í zení (ES) ě. 186012004.

ES na podporu de minimis

Žadatel- p í jemce podpory

X

neobdĚel

(na í zení m Kemise (ES) ě- 8-5/ 2007) ve v š i30-000 ,

Poskytovatel podpory
obchodní firma /
lČ o:
název / jmé no

Datum
poskytnutí
podpory7

V š e podpory
VKč

V8

Gelkem
5.3

a} -E] -isem
b) [ nejsem subjektem pť rsobí cí mv oblasti silniění dopraw ve smyslu ustanovení Na í zení
Komise (EU) ě, 140712013 ze dne 18.12.2013 o použ ití ělánk 1O7 a 108 Smlouvy o
fungování Evropské unie na podporu de minimis.

a)

Podpora dle Na í zení Komise (EU) č . 140712013 ze dne 18.12.2013 o použ ití ělánkť r 107 a 1O8
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle na í zení Komise (Es) č .
1998/ 2006 ze dne 15. prosince 2006 o použ ití č lánkť r 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimisy
odvěfuí silnič n í dopraw,

,Žadatel- p í jemce podpory
neobdĚel
rž el
fi neobd

Poskytovatel podpory
obchodní firma /
lč o:
název / jmé no

Den poskytnutí
podpory7

V š e podpory
VKč

VB

Celkem

b) Podpora dI e Narí zení Komise (EU) č . 140712013 ze dne 18.12.2013 o použ ití č lánkť r 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle na í zení Komise (ES) č .
199812006 ze dne 15. prosince 2006 o použ ití č lánk 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis
v ostatní ch odvětví ch.

Žadatel- p í jemce podpory

E] -neebe* et
X obdĚe! v rozhodné m období podporu de minimis v celkové vliš i 2511,38 a tato
nep esahuje limit stanoven Na í zení m Komise (EU) č . 14o7t2o13 ve v š i200.oo0 .
Poskytovatel podpory
obchodní firma l
lČ o:
název / jmé no
Usteckli kraj

Celkem

708921 56

Datum
poskytnutí
podpory7
31 .10.201 8

V š e podpory
VKč

V8

65100,00

2511 ,38

65100,00

2511 ,38

vl š e

6.

podpora dle Naří zení Komise (EU) ě. 36012012 ze dne 26. dubna 2012 o použ ití č lánkŮ1O7 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udí lenou podnikŮm poskytují cí m
služ by obecné ho hospodářské ho zájmu.
Žadatel

X

-

pří jemce podpory

neobdrž el
ýš e

Poskytovatel podpory
obchodní firma /
lČ o:
název / jmé no

V š e podpory

Datum

poskytnutí
podpory7

vKč

v8

Ge!kem
7.

Subjekt č inn ve ví ce oblastech
pokud subjekt (p í jemce) podniká ve ví ce sledovanlich oblastech (dle r zn ch na í zení na
podporu de minimis), je p idělení podpory v dané oblasti plně v odpovědnosti poskytovatele, kten
o podpo e rozhoduje. Je mož no poskytnout podporu jednomu podniku podle ví ce na í zenÍ ,
maximálně do limitu 2o0 ooo EUR v rozhodné m období . Podpory pro zemědělskou prvov robu a
pro rybolov se do tohoto limitu naěí tají .
Subjektu (p í jemci) poskytují cí mu služ bu obecné ho hospodá ské ho zájmu je moŽno poskytnout
podporu de minimis podle ví ce na í zení maximálně do limitu 500 000 EUR v rozhodné m obdObÍ .
podpory pro zemědělskou prvov robu, rybolov a pro ostatní odvětví poskytnuté na základě
na í zení ě, 14O7l2O13 se do tohoto limitu naěí tají .

8.

Žadatel ní ž esv m podpisem

- potvrzuje, ž e v š e uvedené daje jsou p esné a pravdivé a jsou poskytovány
- ie zavázuje ktomu, ž e v p í padě změny p edmětn ch ridajť r v pr běhu
-

dobrovolně;
administrativní ho

procesu póskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané
podpory o změnách, které u něj nastaly;
Š ouirtaŠ se
í zpracování m sv ch osobní ch dajť r obsaž en ch v tomto prohláš ení ve smYslu
zákona ě. 1oil2ooo Sb., o ochraně osobní ch ridaj , ve znění p. p., za ěelem evidence
podpor malé ho rozsahu v souladu se zákonem é . 215t2004 Sb,, o pravě někten ch vztahť t
v oblasti ve ejné podpory a o změně zákona o podpo e yÝzkumu a vlivoje, v_e znění p. p.
Tento souhlás u'octu;i správci a zpracovatelig, kterYm je Ústeck kraj, pro vš echny ridaje
obsaž ené v tomto proňláš ení , a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si
je ž adatelvědom sv ch práv podle zákonaé ,10112000 Sb., o ochraně osobní ch Údaj
.

Datum a mí sto podpisu

15.7.2020 Bí lence

Jmé no a podpis osoby
oprávněné zastupovat

Mgr. Petra Kubániková

ž adate!e

/ fuá

Správcem je koordinač ní orgán ve smyslu zákona ó, 215t2OO4 Sb,, o ť rpravě některyich vztahť r v oblasti ve ejné
po-á-p-y o'rměně zákona ďpodpo e vyizkumu a v voje, ve znění p. p., zpracovatelem je poskytovatel PodPory

9

"
de minimis,

4

RbS-Obec Bílence

Stránka č. l

V pis z Registru ekonomick

z.

1

ch subjektri ČSÚ v ARES

(Datum aldualizace dalab áze : 30. 6.202a)
Tento u!'pis má pouze informativní charakter, v pis nemusí obsahovat nejaktuálnéjšídaje a nemá žádnou právní moc.

Základní udaje

lčo: oozotzgs

obchodnifirma: obec Bílence
statistická právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města prahy
datum

vzniku: 1.7.1973

sidlo:

43001 Bílence 45
_ Bílence
CZ0422 - Chomutov

zú.l: sozga0

okres:

Klasifikace ekonomickl ch činnosti - C1NACE
841

10: Všeobecné činnosti verejné správy

Statistické udaje
institucionální sektor: podle ESA2010 13130 - Místnívládní instituce
velikostní kat. dle počtu zam.: 6 - 9 zaměstnancrj

Tento vypis byl porízen prost ednictvím /S ÁRES dne 8.7.2020 v 14:53:24
Copyrighí O 2020, Ministersfua financí ČR, ares@mfcr.cz

httP://wwwinfo.mfcr.czlcgi-birVares/darv_res.cgi?ico:002

61793&jaryk:cz&xml:l

8.7.2a20

obec Bílence

Bílence 45,4300t Bílence, te|.776 781 681, IČO 00261793,
e-mail : obec.bilence@volny.cz, vwyw.bilence.cz

Bílence 06. 11. 2018

VÝPIS Z USNESENÍ
z ustanovujícího jednání zastupitelstva obce Bílence konaného dne 31. 10. 2018

Usnesení č. 5/]:

Zastupitelstvo obce Bílence volí dlouhodobě uvolněnou starostkou obce
Mgr. Petru Kubánikovou, trvale bytem Bílence, Voděrady 25.

i

ú.u,

l/íá,

Mgr. Pétra

.

,

česxÝ

sTATlsTlcKY

uŘao

PoSKYTNUTí Úo1.1Ů
vÝpts úpalůz REGlsTRu osoB pRo oRcÁttv vrŘe.lruÉ ruoct
(NA

ZAKLADĚ

5

ZÁKoNA č. 111i2009 Sb,. o áKLADNicH REGlsTREcH, ve zruĚrui PoZDĚJšicH pŘEoptst])

ldentifikace ední osoby využívajícíreferenění ridaje

z registru osob:

Orgán verejné moci;

00261

Dtivod a učel (čj.):

CzechPOlNT@office,V pis udajťr z registru osob pro orgány ve ejné moci,Žádosti o dotaci

Kód a název agendy:

A102 - Základní registr - registr osob

Činnostní(agendová}

CR43357

Jméno a príjmeni
u ední o oby:

PETRA KUBÁNIKOVÁ

role:

793 - Obec B ílence|43001 |Bílence

Využíyanrreíe_n au_udaE Elegistru_
1,

V

psp_b:

pis z registru osob

tČo:

0026 1 793

právní forma:

B01 i Obec

Právní stav osoby:
Datové schránky:

3rmbups - 10 - datová schránka orgánu verejné moci

2. Registrace

OVM registrující:

00007064 - Ministerstvo vnitra

Agenda registrující:

A325 - Editace vybran ch subjektú v gesci MV do ROS

Název osoby:

obec Bílence

Místo pod n ikáni/S ídlo

:

č.p. 45

430 01 Bílence

Počátek registrace/
Datum vzniku:

- nedefinovan

Konec registrace/
Datum zániku:

P erušení/pozastavení
činnosti:
3, Statutárni orgán

Poradí Jméno, P í'mení/lČO,Název
1
PETRA KUBANIKOVA

ádost: 30ae4l]2d-53e9_46fe-á6ff-c

1

38ed 1025eb Fid:

Adresa mista pobytu/Sidlo
Voděrady 25
430 01 Bílence

Strana: 1

i

1

Čestnéprohlášení o bezdlužnosti
Název:
Síd!o/adresa:
lG:
Statutárni zástupce:

Zadate! - p íjemce podpory
Obec Bílence
Bílence 45,430 01 Bílence
00261793
Mgr. Petra Kubániková, starostka

pro ričely posouzení oprávněnosti čerpat finančníprost edky v rámci Fondu Ústeckého kraje
podávám za žadatele dotace toto

čestnéprohlášení
v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenČní
ízení,v němž bylo vydáno rozhodnutí o ripadku, nebo insolvenění návrh nebyl
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k rjhradě nákladťr insolvenčního ÍzenÍ, nebo
nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačujícínebo byla zavedena
vťrčimajetku žadatele neprobíhá, nebo

nucená správa podle zvláštních právních p edpisťt;

žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestn čin, jehož skutková podstata souvisí
s p edmětem podnikání žadatele, nebo pro trestn čin hospodá sk , nebo trestn Čin
proti majetku, jde-li o právnickou osobu musí tento p edpoklad splňovat statutární
orgán nebo každl člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem Žadatele Či
členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento p edpoklad
splňovat statutární orgán nebo každl člen statutárního orgánu této právnické osoby;

u místně príslušnéhofinančníhorjradu a okresní správy sociálního zabezpeČenía
zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádnénesplacené závazky po lh tě splatnosti;
žadatel nemá žádné závazky po lhťrtě splatnosti vťrčistátním fondťrm, p iČemŽ za
závazky vťrčistátním fondťrm se považujíi závazky vťlčiStátnímu fondu Životního
prost edí, Státnímu pozemkovému ri adu a Celní správě, za vypo ádání nelze
považovat posečkání úhrady dlužn ch závazků;
žadatel nemá žádnézávazky po lh tě splatnosti vťrčirozpoČtu kraje, tzn. nap . Že
bylo ve stanoveném termínu p edloženo rádné vyričtovánív p ípadě, že byly Žadateli
finančníprostredky v p edchozích obdobích poskytnuty.
vťrčižadateli, ani vťrčižádnémupodniku ve skupině podnikťr (pokud je Žadatel
součástískupiny podnikťr, se kter mi je propojen, včetně podnikťt zahraniČních),
nebyl vystaven inkasní p íkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelnépodpory, kten
dosud nebyl splacen

V BíIencíchdne 3.B.2020

podpis

Prohlášení právnické osoby k vlastnické struktuře
dle § 10a) odst. 3f zákona č.25Ol2000.Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů

Fond Ústeckého kraie

Zadatel - p íjemce podpory
Název:

obec Bílence

SídIo:

Bí|ence 45, 430 01 BíIence

lC:

00261793

Statutární zástupce:

Mgr. Petra

1)

Ku bá

n

iková, sta rostka

Seznam osob s podílem v této právnické osobě

Název/jméno
Nejsou - není relevantní, pro obec nep ipadá v uvahu.

2|

Pod:n

%l

Seznam osob, v nichž má tato právnická osoba podíl
( p rís pěvkové o rg a nizace žadate e se n e uvád ěj )
l

í

Název/jméno
Nejsou.

Pod:n l,%l

V Bílencích dne 3.8.2020

fuí^a
/,,

,

Mgr. Petra t<uOa/{<ová, starostka

podpis statutárního zástupce (r:azítko)

FUK_0396-20

FoNp úsrecxÉHoKRAJE - INDlvIouÁlNí

ooucr

m#mt* - id*r"e tit"ekat:rli w#a3*

štrti - pD

Název projektu:

_1.

Název právnické
pravní forma:

,

oANO

Plátce DPH:

IC::

obec nebo městská část
používanéučetníobdobí:

oNE

00261793

kalendá ní rok

K*rttmíEt{lá lJ mj*

Obec: . Bítence

43001

Osoba zastupující právnickou osobu:

Jméno a p íjmení: ,Petra Kubániková

zastoupení

Funkce: istarostka

i

Právní drlvod
;
(Jmenováninebovolbapii,tu:ng,morgánem):.vot"!..1zastuP!te!stvgm-ob
Osoba odpovědná za zpracování žádosti:

Jméno a p
Telefon:

íjmení::Rostislav
722091410

Mareš
E-mai[:

Fu
i

p

roj ekty@

kce: i man ažer projektu
:V

n

rostislavm ares . com

rtť*rrrte{* * pr*jmkť*

Popis
i

projektu

čet projektu):

P edmětem projektu je zpracování záktadní projektové dokumentace, která je nezbytná pro p ípravu rekonstrukce

:barokního zámku ve Škrti,kteryi je památkově chráněny7m objektem ve vlastnictví Obce Bílence a kten je nevyužitli
: a je cetkově ve velmi špatném technickém stavu. V rámci projektu bude po ízena komptetní projektová
, dokumentace stávajícího stavu objektu, provedeno odborné posouzení jeho stavebně technického stavu a navĚeny
: nezbytné práce pro zabezpečení objektu po stránce stavebně technické tak, aby nedocházelo k datšímu zhorŠování
ijeho stavu. Dokumentace bude zpracována za r]časti odborníkrj v oboru statiky, hydrogeologie, památkové péČei
:odborníkr] zajišt'ujícíchposouzení stavu d evěn;ich konstrukčníchprvkri st echy, strop a podtah. V stedná
: dokumentace bude podkladem pro datšífázi projektové p ípravy, která již není součástítohoto projektu a která
,bude zahrnovat vypracování projektu samotné kompletní rekonstrukce a využitíobjektu. obec počítás kompletní
: rekonstrukcí objektu a jeho využitím pro společenskéa kulturní rlčety s využitím prost edkri EU v rozpoČtovém

,období 2O21 až2027.

Oduvodnění projektu (Vychozí situace vedoucí k podání žádosti):
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je dtouhodobě ve špatném technickém stavu a Obec Bítence nemá prost edky na jeho záchranu a
obnovu. Pro projektovou p ípravu, která je nutnou podmínkou p ípravy íyzickérekonstrukce, neexistuje žádn jinyí
ivhodnli dotačnítitut než Fond Ústeckého kraje. Projektová p íprava je p itom nutnou podmínkou pro zajiŠtění
'financování stavby. Škrte, část obce Bílence, [ežína obou b ezích Chomutovky 9,7 kilometru jihov5íchodně od
,chomutova. od začátku t ináctého století pat ita Škrlecisterciáckému ktášteru v oseku, u kterého ztjstala s
,někotika kratšími p estávkami až do roku ,l850. Kdy zdejšítvrzvznikla a kdo ji postavil, není známo. První zmínka o
, ní je až z roku 1621, kdy byla po porážce stavovského povstání zkonfiskována Bohuslavu z Michalovic a vrácena
, klášteru v Oseku. Pak z ejmě zanikla a na jejím místě postaviti cisterciáci v polovině osmnáctého století mal
, barokní zámek s opatskou kaplí. Jeho budova stojí dodnes u mostu p es Chomutovku. Hospodá ská stavení, která na
,htavní objekt navazovala, však již zmizela. Zachovaná část je dvoupodlažní a pridorys má tvar písmene "L". Prrjčetí
,zámečku je orientováno do návsi a bylo privodně pětiosé. Po roce 1948 objekt postupně chátral a takol1i je i dnešní
, stav. Dlouhodobyim cílem obce je obnova objektu zámku včetně z ízeni kulturně společenského centra. Obec
iOUlet<t zámku
1

Vyistupy projektu (lJved'te konkrétnía pokud možno kvantifikované vystupy projektu):

lPrájári""a J"r,"r""t"le stávajícího ituuu oU;"t tu včetně odborného posouzení stavebně technického stavu
ch konstrukcí v rozsahu posouzení statiky a hydrogeotogie, stavu d evěn ch konstrukcÍ, posouzení z pohtedu
'vešken
]památkové ochrany a odborného návrhu technick ch opat ení pro zajištěníobjektu proti zhoršování jeho stavu.
Termín finančníhoukončeníprojektu

Datum konání akce/akcí

od:
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NEINVEST|ČNí

lNVEsTlČNí ČÁsr
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Celkové náklady:

požadovaná částka:
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Zdrole dofinancování vlastního podílu projektu
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Vlastní prost edky žadatele
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Název akce/činnosti
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2019
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iČestnéprohtášení o poskytnuté podpo

e malého rozsahu

lde minimis z jiného čtenskéhostátu EU v rozhodném období;
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Prohlašuji, že ridaje uvedené v této žádosti a jejich p ítohách jsou pravdivé, žadatel nečerpá a ani nežádá o finanční
prost edky na totožn projekt z jinyich finančníchzdrojri Ústeckého kraje a žadatet se seznámil s podmínkami
poskytnutí dotace včetně podmínek pubticity a použitílogomanuálu.
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Komerční banka, a. s,, se sídlem v Praze,1, Na příkopě 33
_^ala,,^^_.(
zastoupena

Evou §oltoÝoll; pověřenýn pracovníkern KB pob . Ctonutov

A klient - právnická osoba

B klient -íllzická osoba

názevlobchodní jméno majitele účtu

jméno a příjmení majitele úětu

Obeo Bí,lence

(dále jen banka)

název úětu
adresa trvalého bydliště

název úětu

Obec Bí,lenae
místo podnikání

sídlo

Bíleaao 430

lěo

0[,

w261793

1čo

doklad osvěděující vznik právnické osoby

oprávnění k podnikatelské činnosti

statutární orgán (rodnó čísloa průkaz totožnosti

majitel účtu(rodné ěíslo a průkaz totožnosti)

zépis a ustarnrJí,cí,bo zasedd&í
zastupítolstva
člena(ů))

žát nranttšcr

o? ?89648 .l§
ť.8l 92 ol 29/064
uzavírajípodle §7OB

a následujících ustanovení obchodního zákoníku č.513/1991 Sb.

tuto

smlouvu:
1)

Banka zřídí a povede klientovi úěet: 2)
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- běžný
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1)

číslobankovního spojení oznámí banka majiteli účtubuď při uzavření smlouvy, nebo nejpozději do 10 pracovních dnů

2) nehodícíse škňněte (vyp|ní klient)

vedeníúčtu:
a) maiitel účtubude s prostředky na účtědisponovat písemnými příkazy podepsanými podle
PodpisoWch vzorů

2) Dohodnutý způsob

Předávánípříkazů formou kompatibilních médiínebo datovou komunikačnísítíbude v přitpadě vytvoření
technických podprínek sjednáno zvláštní dohodou.
b) majite! riětu bude jednotlivé a hromadné příkazy k úhradě/inkasu a automatické převody předávat

poboěce

pracovních dní před iejich splatností
c) způsob předávání zpráv o zúčtování:2)
BÍle.nc9..Í.l9.,9}.
- poštou na adresu:
.... .......
...

1)

-rrn§§§tkffi9

d) periodlclta předávání zpráv o ztlčtování: 2)
- denně.(po každémpohybu na účtě)

-eř8

-§ěÉhč

_fiÉ*aFr*rrtáffibfo,.,

3t

e) banka bude zůstatek na účtóúročlt

- měsíěně

'

_lfifrffiě

-ffi
f) pro

tento úěet platí: 2)

_@úryffiŤr

.....9]*,?.:.t{}.......,..
ěíslo:
zavazujídodžovat Podmínky pro zřízenl a vedení běžnéhotíětu v československé
měně vydané bankou, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, a řídit se Všeobecnými podmínkami
vydávanými Komerčníbankou.
4) Za poskytnuté služby banka účtujemajiteli úětu poplatky a odměny dle platného sazebníku odměn a cen
vydávaného bankou.
5) Obě smluvní strany berou na vědomí, že disponovat s finaněními prostřed}<y na úětě, který je předmětem této
smlouvy, mohou jedině osoby, jejichž podpis je uveden v podpisovém vzoru, kteý tvořísoučást této smlouvy
a kten/ je uložen u Komerění banky.
- platné Podpisové vzory k rlčtu

3) Obě smluvnístrany se

ill
NcE

I

Razítko a podpis majitele účtu4)

v ......,qn9g'!+.!._o.yř.,....,, one

banka

L.L993

Razítko a podpis osoby, která
smlouvu jménem Komerčníbanky, a. s,

V

...,

9}9í*3.?.Yi...........

5.L.L993

vyplní
i
nehodící se škrtněte (vyplní klient)
3)nehodící se škrtněte (vyplní banka)
4)
viz pgdmínky pro zřízení a vedení běžného ričtu v ěeskoslovenské měně - úvodníčást: vysvětlenípojmů
'}

2}

6

dnŮ
) Banka realizuJe úhrady do zahranlěí do L2 praeo,vníeh
po obdrženípiatebního příkazu rnaJltele úětu. Ílhrady Jsou
prováděny kursem devlza prodeJ operativního dne, Platební
příkazy došlépo operativním dnl Be provádí kureen následuJícího dne.
únraay ze zahranič í připí,še banka na tiěet kl ienta do
8 ,pracovních dnŮ ode dne, kdy moh].a c óev{zovými pro§tředky
nakládat, kurser d,eyiaa nákup tohoto dnc a ÚroěÍ 'dnem valuty
z,ahrantění banky + 2 kal-endářní dny,

v chomutově

dne

\f,-
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