ŽÁDOST
o poskytnutí dávky sociální péče
- příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice

Razítko podatelny a datum podání

Žadatel (příjmení a jméno): ……………………….……………………..

Narozen(a) dne: ……………………

Adresa trvalého bydliště: …………………………………………….…… v: …………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Státní příslušnost: …………………..

Adresa přechodného bydliště: …………………………………………..

Stav: …………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Rodné číslo: …………………………..

Telefon: ………………………………………………………………….……..

K jakému účelu dávku sociální péče žádáte:
- na úhradu základního měsíčního poplatku za používání HTS

Sociální poměry žadatele:
- rodinný domek, obecní byt, družstevní byt , byt v osobním vlastnictví
-

velikost bytu – 1+ 1 , 2 + 1 , 3 + 1 , apod. …………………………………………….………..

Čestně prohlašuji, že žiji osaměle (t.j. s nikým nežiji ve společné domácnosti) a na výše
uvedené adrese není nikdo trvale hlášen.
Způsob výplaty dávky sociální péče:
(zakroužkujte jednu z možností způsobu výplaty sociální dávky)

a) žádám o výplatu výše uvedené sociální dávky poštovní poukázkou na adresu bydliště
b) žádám o výplatu sociální dávky na účet:
číslo účtu: ………………………………….
kód banky: ………………………………...
specifický symbol: ……………………..….
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a jsem si vědom(a) právních následků při uvedení nesprávních a
nepravdivých údajů o své osobě, včetně případné odpovědnosti za přestupek podle zákona ČNR 200/1990 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.
V ……………………… dne………………..

……………………………………………….
podpis žadatele

Upozornění:
K této žádosti doložte tyto doklady nezbytné pro rozhodnutí ve věci žádosti o dávku sociální péče:
- občanský průkaz
- prohlášení o příjmech - důchodový výměr
- vyúčtování za telekomunikační služby za poslední účtovací měsíc

Seznámení s podklady pro rozhodnutí
Svým podpisem potvrzuji skutečnost, že jsem byl(a) správním orgánem seznámen(a) s podklady pro vydání
rozhodnutí a byla mi dána možnost vyjádřit se k jeho podkladu i ke způsobu jeho zjištění, včetně možnosti
navrhnout jeho doplnění ve smyslu § 33 odst. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení.

S podklady pro rozhodnutí č.j. : ………………………………………………………………………………….
jsem byl(a) seznámen(a) dne : ……………………………………………………………………………………

