Obec Petrohrad
Petrohrad č.p.146,439 85 Petrohrad

Žádost o přidělení dotačního příspěvku z rozpočtu Obce Petrohrad 2019
Účel dotace

Část A: Údaje o žadateli
Žadatel
Právnická osoba:
Název žadatele:
Sídlo žadatele:
Obec:
Část obce (PSČ):
Ulice:
č.p.:
Tel/mob.
E-mail:
www:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu :

Vedené u:

Druh právní subjektivity
U právnické osoby:
a) typ organizace (např. spolek, nadace, příspěvková organizace atd.):
b) registrace právní subjektivity žadatele:
c) charakteristika hlavní činnosti žadatele:
U právnické osoby jméno a příjmení osoby zastupující právnickou osobu (statutární zástupce) a doklad
o tomto oprávnění (výpis z obchodního rejstříku, zápis z valné hromady)
Jméno a příjmení:
Funkce
Adresa pro zasílání korespondence (vyplní žadatel pokud, se liší od adresy sídla žadatele)
Jméno a příjmení, název žadatele:
Obec:
Část obce (PSČ):
Ulice:
Č.p.:

Informace o žadateli:
skutečnost roku 2018

předpoklad roku 2019

Celkové příjmy organizace:

Kč

Kč

Celkové výdaje organizace:

Kč

Kč

Fyzická osoba:
Jméno a příjmení žadatele:
Datum narození:

Adresa bydliště žadatele:
Obec:
Část obce (PSČ):
Ulice:
č.p.:
Tel/mob.:
E-mail:
Číslo účtu:

Vedené u:

Část B: Specifikace účelu a odůvodnění žádosti o dotační příspěvek
a) Jednorázová akce (vyplní pouze žadatel o dotaci na jednorázovou akci)
Název projektu:
Zahájení projektu:
Stručný popis a cíle projektu:

Ukončení projektu:

Cílová skupina ( např. akce určena pro xxx účastníků z toho xxx mládeže do 18 let xxx seniorů atd.):

Požadovaná částka:
Celkové náklady na projekt:
Počet osob podílejících se na realizaci projektu:
Osoba odpovědná za realizaci projektu

Kontakt na odpovědnou osobu
Mob.:
e-mail:

b) Dotační příspěvek na činnost (vyplní pouze právnická osoba NNO zapsaná ve spolkovém rejstříku)
Název projektu (činnosti) :
Zahájení projektu (činnosti):

Ukončení projektu (činnosti):

Stručná charakteristika žadatele:
Odůvodnění žádosti:
Plán činnosti:
Charakteristika cílové skupiny ( např. celoroční činnost určena pro xxx účastníků z toho xxx mládeže do
18 let xxx seniorů atd.):
Počet osob podílejících se na realizaci projektu (činnosti):
Požadovaná částka:
Celkové náklady na činnosti:
Osoba odpovědná za realizaci projektu (činnosti)

Kontakt na odpovědnou osobu
Mob.:
e-mail:

Část C: Doplňující údaje.

Písemný souhlas žadatele s užitím osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
Souhlasím s užitím osobních údajů ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, uvedených v této žádosti, jejích povinných přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotačního
příspěvku a při plnění povinností z ní plynoucích.

V ……………………………………. dne ………………………….

Podpis, razítko

Čestné prohlášení
Prohlašuji, že nemám dluh vůči Obci Petrohrad a zachyceny daňové nedoplatky, nemám splatný nedoplatek na
pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

V ……………………………………. dne ………………………….

Podpis, razítko

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. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení, pokud by se vzhledem
k okolnostem nejednalo o trestný čin.
V ……………………………………. dne ………………………….

Podpis, razítko

Část D: Povinné přílohy k žádosti
a) Kopie registrace právní subjektivity žadatele ( u právnických osob výpis ze spolkového rejstříku.
Fyzická osoba se před podpisem smlouvy žádosti o dotační příspěvek prokáže platným občanským
průkazem.
b) Souhlas se zveřejněním žádosti na internetových stránkách Obce Petrohrad.
c) Plná moc osoby zastupujícího žadatele ( pokud bude potřebná k podpisu smlouvy)
d) Podrobný předběžný rozpočet projektu /činnosti

Den vyhotovení žádosti :

Jméno a příjmení žadatele :

