Žádost o dotaci na rok 20xx
v oblasti Děti, mládež, kultura, tělovýchova, sport, volnočasové aktivity

I.

Údaje o žadateli

Jméno a příjmení FO /název PO:

Adresa bydliště FO /sídla PO:

Kontakt (tel., e-mail):

Právní forma žadatele:

Datum narození FO / IČO u PO nebo podnikající FO:

Osoba zastupující PO a právní důvod zastoupení:
(jméno statutárního zástupce a jeho funkce)
FO s podílem v PO - žadatele:
(společníci či osoby oprávněné jednat za spolek)
PO (název a IČO), v nichž má PO - žadatel přímý
podíl a výše tohoto podílu
(mimo příspěvkové organizace zřízené městem):
Osoba(y) oprávněná(é) k podpisu smlouvy:

Bankovní spojení (název banky):

Číslo bankovního účtu vč. kódu banky:

Vysvětlivky:
FO = fyzická osoba (podnikající či občan)
PO = právnická osoba
podíl = obchodní podíl
IČO = identifikační číslo organizace

II.

Údaje o požadované dotaci

Příp. název projektu či akce:

Doba dosažení účelu dotace:

Výše požadované dotace:

Účel použití dotace (konkrétní):

Odůvodnění zádosti:

Jednotlivé akce pořádané ve městě - vypsat
(případné reference nebo články možno doložit ve
formě fotografií, článků, případně přílohy na CD):

Byl(a) jsem poučen(a) o účelu zpracování svých osobních údajů a seznámen(a) s konkrétními podmínkami,
jimiž se zpracování řídí. Detailní informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na adrese:

http://www.novemestonm.cz/obcan/poskytovani-informaci/gdpr-1/

III .

Předkládané přílohy (zaškrtnout dle potřeby)
č. 1 - kopie výpisu z bankovního účtu ne starší 3 měsíců (stačí 1. strana)
č. 2 - Čestné prohlášení o bezdlužnosti a bezúhonnosti
č. 3 - Plná moc k zastupování (originál)
č. 4 - Výroční zpráva (předkládají pouze sportovní organizace)
č. 5 - Výkaz zisku a ztrát, rozvaha, peněžní deník (dle způsobu účetnictví), daňové přiznání z minulého
roku včetně příslušných příloh a zápis z Valné hromady nebo členské schůze o schválení výše
uvedených dokumentů včetně odsouhlasení výsledků hospodaření kontrolním orgánem spolku - předkládají pouze sport. organizace (není-li povinnost podávat v daném roce daňové
přiznání, doložit tuto skutečnost čestným prohlášením statutárního zástupce)
č. 6 - kopie všech dokladů vyžadovaných při registraci subjektu v aktuálním znění
(pokud tyto doklady již žadatel doložil v minulých letech a nedošlo v nich ke změnám,
není třeba je předkládat)
Datum:
Podpis/y (razítko) žadatele:

