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Číslo žádosti: 5366

Žádost o podporu z programu “Výsadba stromů”

Číslo výzvy NPŽP 9/2019 - 5.4.A

Výzva Výsadba stromů - Výsadba stromů

Název projektu Výsadba Nové Chabry

Stav projektu Rozpracovaný

Registrační číslo

Číslo spisu v ESS

Predpokládaný termín 
zahájení realizace projektu

01.10.2021

Predpokládaný termín 
dokoncení realizace projektu

30.11.2021

Místo administrace Praha a Středočeský kraj

Identifikace
Hlavní aktivita 5.4.A - Zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných vodních prvků přírodě blízkého 

charakteru a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech

Další podporované aktivity
Kód Název

Žadatel
Plný název žadatele Městská část Praha-Dolní Chabry

IČO 00231274

DIČ

Právní forma 801 - Obec

Statutární zástupce
Jméno

Příjmení

Obchodní název

Telefon

Mobilní telefon

E-mail
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Osoba pověřená jednáním s Fondem
Jméno

Příjmení

Telefon

Mobilní telefon

E-mail

Sídlo
Ulice Hrušovanské náměstí Číslo popisné 253 Číslo orientační 5

Kraj Hlavní město Praha Okres Hlavní město Praha Obec Praha

PSČ 18400 Země Česká republika Kód RÚIAN

Doručovací adresa
Ulice Hrušovanské náměstí Číslo popisné 253 Číslo orientační 5

Kraj Hlavní město Praha Okres Hlavní město Praha Obec Praha

PSČ 18400 Země Česká republika Kód RÚIAN 22336958

Informace o projektu
Identifikace problému

Cíl projektu

Popis dosavadního způsobu 
řešení

Popis projektu Výsadba stromů podél cyklostezky v nově vybudované zástavbe v městské části Praha-Dolní 
chabry.

Plánované aktivity

Plánované výstupy a výsledky

Popis organizačního zajištění

Stav realizace Před realizací

Režim veřejné podpory 

Indikátory – cílové hodnoty
Název Jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota

Počet vysazených stromů ks 30.0000 50.0000
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Místa realizace

Ulice Domovní 
číslo Městský obvod Část obce Obec Okres Kraj

Praha Hlavní město 
Praha

Hlavní město 
Praha

Praha Hlavní město 
Praha

Hlavní město 
Praha

Položky rozpočtu

Kód Název Celková částka s 
DPH

Způsobilé výdaje s 
DPH

Nezpůsobilé výdaje 
s DPH

1 Materiál přímo související s výsadbou 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč

2 Výrobky, či zařízení  k zajištění závlahy 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč

3 Odborný posudek a zajištění odborného dozoru 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč

4 Publicita 0,00 Kč  Kč 0,00 Kč

Žadatel je plátcem DPH Ne 
Má žadatel nárok na odpočet DPH? Ne 

Bankovní spojení
Číslo bank.účtu Dotační účet
000000-2000704349/0800 Ne
94-1119011/0710 Ano

Přílohy
diplom + oddací list

Katasr -plán výsadby

NCH-souhlas_vysadba_cyklostezka

odborný posudek Výsadba Nové Chabry
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A. Čestné prohlášení

1. Já, níže podepsaný(á), jsem statutárním zástupcem žadatele a prohlašuji tímto, že:
(a) jsem osobou s oprávněním jednat v této věci jménem žadatele;
(b) informace uvedené v této žádosti jsou úplné a správné;
(c) žadatel a spolupracující organizace (jsou-li) splňují podmínky v tomto programu;
(d) žadatel disponuje dostatečnými finančními a odbornými zdroji nezbytnými pro úspěšnou realizaci tohoto projektu;
(e) souhlasím se zveřejněním identifikačních údajů o žadateli, předmětu a výši podpory;
(f) žadatel nemá dluhy vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám;
2. Dále prohlašuji
Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s podmínkami poskytování podpory podle Národního programu Životní prostředí (dále jen 
"Program") a Směrnice MŽP č. 4/2015 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 
tohoto Programu, jakož i s příslušnou vyhlášenou Výzvou. Porozuměl/a jsem jejich obsahu a mnou uvedené údaje jsou pravdivé. 
Jsem si vědom/a, že uvedení nepravdivých údajů bude znamenat ztrátu příspěvku a postih ve smyslu platných právních 
předpisů. 

Souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele a zveřejněním identifikačních údajů organizace, adresy, dotačního titulu, 
účelového určení podpory a výše poskytnuté podpory.
4. Prohlášení ke zpracování osobních údajů:
Souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v této žádosti ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů, za účelem tohoto dotačního programu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti 
veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji správci a 
zpracovateli, Státnímu fondu životního prostředí ČR, pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let 
ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
Všechny uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Jméno a příjmení Datum Podpis

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                       




