ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA POČÁTKY
na rok 2017
I. Žadatel:
V případě právnických osob:

Obchodní firma nebo název: ...................................................................................................................
Právní statut žadatele:……………………………………………….. ...........................................................
Sídlo: .........................................................................................................................................................
IČO: ..........................................................................................................................................................
zapsán
v
obchodním
rejstříku
nebo
jiném
veřejném
rejstříku
vedeném
…………………………………………………………...………………..…….. v oddílu …..….. vložka………
E-mail, příp. telefonní spojení:……………… .................... ................................... ...................................
Plátce DPH: ano / ne1 a můžu / nemůžu1 v rámci čerpání dotace dle svých aktivit plně či částečně uplatnit
nárok na odpočet DPH na vstupu
Bankovní spojení, č. účtu:…………… .............................. ................................... ...................................

V případě fyzických osob:

Jméno, příjmení: .................................................................................................................................... ..
Datum narození:……………………………………………………………………………………………………
Adresa bydliště: ................................................................................................................................ …....
IČO bylo-li přiděleno: ........................................................................................................................... …
E-mail, příp. telefonní spojení:……………… .................... ................................... ...................................
Plátce DPH: ano / ne1 a můžu / nemůžu1 v rámci čerpání dotace dle svých aktivit plně či částečně uplatnit
nárok na odpočet DPH na vstupu
Bankovní spojení, č. účtu:…………… .............................. ................................... ...................................
(dále jen „žadatel").
II. Předmět žádosti
Účel, na který chce žadatel dotaci použít; název projektu (akce):…………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Požadovaná částka: ………………………………………………………...…………………………………….
Předpokládané náklady (rozpočet) projektu:……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Doba, v níž má být dosaženo účelu:…………………………………………………………….………………
Odůvodnění žádosti:……...……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
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Nehodící se škrtněte

III. Čestné prohlášení žadatele:
Žadatel tímto čestně prohlašuje, že níže uvedené údaje stanovené § 10a odst. 3 písm. f) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou pravdivé a
úplné.
IV. Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení
(§ 10a odst. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 250/2000 Sb.)2:
titul, jméno, příjmení: ...............................................................................................................................
datum narození: ........................................................................................................................................
trvalé bydliště: ..........................................................................................................................................
jednající: a) jako jeho statutární orgán / b) na základě udělené plné moci 1
V. Identifikace osob s podílem v právnické osobě, která je žadatelem (§ 10a odst. 3 písm. f) bod 2 zákona
č. 250/2000 Sb.)2:
titul, jméno, příjmení: ...............................................................................................................................
datum narození: ........................................................................................................................................
trvalé bydliště: ..........................................................................................................................................

název právnické osoby: ...........................................................................................................................
sídlo: .........................................................................................................................................................
IČO: ..........................................................................................................................................................

VI. Identifikace osob, v nichž má právnická osoba, která je žadatelem, přímý podíl, a výše tohoto podílu
(§ 10a odst. 3 písm. e) bod 3 zákona č. 250/2000 Sb.)2:
název právnické osoby: ...........................................................................................................................
sídlo: .........................................................................................................................................................
IČO: ..........................................................................................................................................................
výše podílu v této právnické osobě: .................................................................................................... ....
VII. Souhlas se zveřejněním aktivity/akce
Žadatel o dotaci souhlasí se zpracováním jeho (osobních) údajů poskytovatelem dotace s ohledem na zákon č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tento souhlas je žadatelem o dotaci poskytován a udělován
do budoucna na dobu neurčitou pro vnitřní potřeby poskytovatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho
činnosti. Zároveň žadatel souhlasí s možným zpřístupněním nebo zveřejněním této žádosti v plném znění, jakož
i všech úkonů a okolností s touto žádostí souvisejících.
VIII. Prohlášení
Prohlašuji, že všechny poskytnuté informace v předložené žádosti jsou pravdivé.
V ……………………… dne ……………
……………………………………………………………………………..
Podpis osoby oprávněné jednat za právnickou osobu a razítko subjektu /
žadatele 1
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Vyplní se jen v případě, že je žadatel právnickou osobou. V případě potřeby uveďte další osoby na samostatný list

