obec petrohrad
Petrohrad č,p, 146,439 85 Petrohrad

účeldotace

Reprezentace obce na závodech agility v CR, předvádění a propagace sportu pro
veřejnost

Část R: Úoale o žadateli
Žadatel

právnická osoba:
Název žadatele:

sídlo žadatele:
Obec:

Část obce (pSČ):
Ulice:

x^,

U,p.,

Tel/mob
E-mail:
WWW:

tčo:
DlČ:

Cislo účtu
:

Vedené u:

Druh právní subjektivity
U právnické osoby:
a) typ organizace (např. spolek, nadace, příspěvková organizace atd.):
b) registrace právni subjektivity žadatele:

c) charakteristika hlavní činnosti žadatele:

U právnické osoby jméno a příjmeni osoby zastupujici právnickou osobu (statutární zástupce) a doklad
o tomto oprávnění (výpis z obchodního rejstřiku, zápiszvalné hromady)

Jméno a příjmeni:
Funkce
Adresa pro zasíláníkorespondence (vyplní žadatel pokud, se lišíod adresy sídla žadatele)
Jméno a přijmení, název žadatele:
Obec:

obce (PSČ):
:

,p.:

Fyzická osobal
Jméno a příjmenížadatele: Anna Šáchová
Datum narození:

Adresa bydliště žadatele:

obec:

petrohrad

)ást obce (pSČ): 439 85
Ulice:

č.p,: 82
Tel/mob,: , 72B746168
E-mail: annaSa@centrum.cz
Vedené u: MONETA Money Bank

Císlo účtu:234888882/0600

Část B: Specifikace účelua odůvodněnížádostio dotačnípříspěvek
a) Jednorázová akce (vyplní pouze žadatel o dotaci na jednorázovou akci)
Název projektu:
Sport se psem

- AGlLITY,

reprezentace obce na závodech v ČR

Ukončeníprojektu: 31, 12,2021

Zahi4ení projektu; 1, 1 , 2021

Stručný popis a cíle projektu; Reprezentace obce, předváděnía propagace sportu pro veřejnost,

závody- Mistrovství ČR retrívrů v Děčině, Praha, Kladno, Beroun, Buštěhrad,

aj.

Cílová skupina (např, akce určena plo xxx účastnikůz toho xxx rnládeže do 1B let xxx seniorů atd,):
Požadovaná částka: 10,000,- Kč
Celkové náklady na projekt: 3ti 000,- Kč
Počet osob podílejícíchse na realizaci projektu:

Osoba odpovědná za realizaci
Anna

Šáchová

projektu

1

I

|

Kontakt na odpovědnou osobu

von.: 728746168
e-mail: annaSa@centrum,cz

b) Dotačnípříspěvek na činnost (vyplní pouze právnická osoba NN0 zapsaná ve spolkovém rejstříku)

Název projektu (činnosti)
Zahájeni projektu

(či n

n

:

osti)

Ukončeníprojektu (činnosti):

:

stručná charakteristika žadatele:
odůvodnění žádosti:
plán činnosti:
Charakteristika cílovéskupiny ( např, celoročníčinnost určena pro xxx účastníkŮz toho xxx mládeže do
'lB let xxx seniorů atd,):

Počet osob podílejícíchse na realizaci projektu (činnosti):

požadovaná částka:
Celkové náklady na činnosti:

Osoba

od pověd

n

á

za realizaci projektu

(či n

nosti)

Kontakt na odpovědnou osobu
Mob,:
e-mail:

Čast C: Doplňujícíúdaje.

Písemný souhlas žadatele s užitímosobních údajůve smyslu zákona č. 101/2000
Sb. o ochraně osobních údajůa o změně některlých zákonů, v platném znění
Souhlasím sužitim osobních údajůve smyslu zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobnich ÚdajŮ a o změně
některých zákonů, uvedených v této žádosti, jejích povinných přilohách, ve smlouvě o poskytnutí dotaČního
přispěvku a při plnění povinnosti z ní plynoucích.
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Podpis, razitko

Čestnéprohlášení
prohlašuji, že nemám dluh vůčiObci Petrohrad a zachyceny daňové nedoplatky, nemám splatný nedoplatek na
pojistném a na penále na veřejné zdravotni pojištění ani na pojistném a na penále na sociální zabezpečeni a

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
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Podpis, razitko

Závěrečné prohlášení
Prohlašuji, že jsem osoba odpovědná za projekt a že všechny informace uvedené v této Žádosti jsou
pravdivé a jsem si vědom/a právních důsledků nepravdivého čestného prohlášení, a to na moŽnost
postihu dle zákona č, 250t2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení, pokud by se vzhledem
k okolnostem nejednalo o trestný čin.

ťitot
Podpis, razítko

Čast O: Povinné přítohy k žádosti
a) Kopie registrace právni subjektivity žadatele ( u právnických osob výpis ze spolkového rejstříku.

Fyzická osoba se před podpisem smlouvy žádostio dotačnípříspěvek prokáže platným občanským
průkazem.
b) Souhlas se zveřejněním žádosti na internetových stránkách Obce Petrohrad.

c) Plná moc osoby zastupujiciho žadatele ( pokud bude potřebná k podpisu smlouvy)
d) Podrobný předběžný rozpočet projektu /činnosti

Den vyhotovenižádosti
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Jméno a příjmení žadatele
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PodrobnÝ předběžný rozpočet na rok 2021
Přúmy

Vlastní

25.000,- Kč

Dotace

10.000,- Kč

Přúmy CELKEM

35.000,- Kč

startovné

7.000,- Kč

závody

Cestovné

6.000,- Kč

tréninky, závody, předváděcí akce

Krmení

20.000,- Kč

Ostatní

2.000,- Kč

Výdaje CELKEM

35.000,- Kč

Výdaje

V Petrohrad ě' 29,
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veterinární péče,člensképoplatky,...

