Prohlášení o vzniklé škodě
Já, níže podepsaný/á
Jméno a příjmení:

………..……………………………………..…………………………..…………..……..

Datum narození:

………..……………………………………..…………………………..……………..…..

Adresa trvalého bydliště:

………..……………………………………..…………………………..…………………..

Číslo účtu:

………..……………………………………..…………………………..………………....

Tel.:

……………….……..………….., e-mail:……………………….…….….……….…..

Celková částka dle doložených dokladů:………………………………..…………………………..………………....
Tímto prohlašuji, že jsem dne 24. června 2021 v důsledku živelní pohromy (tornáda) utrpěl/a níže
popsanou škodu na majetku – hrobovém zařízení.
Dále prohlašuji, že jsem vlastníkem:
hrobového zařízení umístěného na hrobovém místě č. ………………., nacházejícím se na veřejném
pohřebišti v obci Mikulčice.
Prohlašuji, že jsem dne 24. června 2021 v důsledku živelní pohromy (tornáda) utrpěl/a níže
popsanou škodu na hrobovém zařízení.
Stručný popis druhu a rozsahu poškození:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Výše uvedené skutečnosti dokládám:
a) fotodokumentací (1x foto poškození, 1x foto po opravě)
b) kopií daňového dokladu za opravu či obnovu hrobového zařízení, případně i dokladu
o úhradě platby
c) jiným způsobem ( např. cenová nabídka, kalkulace, objednávka):
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Prohlašuji, že si jsem vědom/a skutečnosti, že uvedení nepravdivých údajů může mít za následek
neposkytnutí finančního příspěvku a případně i povinnost vrátit již poskytnutý finanční příspěvek,
případně i odpovědnost trestněprávní.
Prohlašuji, že si jsem vědom/a skutečnosti, že na poskytnutí jakéhokoli finančního příspěvku na
opravu či obnovu poškozeného hrobového zařízení není právní nárok a rozhodnutí o poskytnutí,
či neposkytnutí finančního příspěvku, jakož i o případné výši poskytnutého příspěvku je
v pravomoci rady či zastupitelstva obce Mikulčice.

Prohlašuji, že si jsem vědom skutečnosti, že jednotliví zastupitelé obce Mikulčice nemají
zákonnou povinnost odůvodňovat způsob svého hlasování o poskytnutí jakéhokoli finančního
příspěvku na opravu či obnovu poškozeného hrobového zařízení.
Beru dále na vědomí, že s mými osobními údaji bude nakládáno v rozsahu mých výše uvedených
osobních údajů za účelem zpracování žádosti o poskytnutí dotace na obnovu obecního majetku
v rámci podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021
a následně za účelem uzavření případné smlouvy o poskytnutí finančních prostředků. V rámci
právní jistoty rovněž uděluji obci Mikulčice také souhlas s nakládáním s mými osobními údaji ve
výše uvedeném rozsahu.
V Mikulčicích dne ………..…………….………

………………………………….…………………………
podpis vlastníka hrobového zařízení

Já, níže podepsaný/á
Jméno a příjmení:

………..……………………………………..…………………………..…………..……..

Datum narození:

………..……………………………………..…………………………..……………..…..

Adresa trvalého bydliště:

………..……………………………………..…………………………..…………………..

jako nájemce hrobového místa prohlašuji, že jsem souhlasil/a s provedením obnovy, či oprav
hrobového zařízení umístěného na hrobovém místě č: ……………….. nacházejícím se na veřejném
pohřebišti v obci Mikulčice.

………………………………….…………………………
podpis nájemce hrobového místa
(nepoužije se, pokud nájemce hrobového místa je současně výlučným vlastníkem hrobového zařízení)

