Obec Želechovice nad Dřevnicí, ul. 4. května 68, PSČ 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Žádost o poskytnutí dotace na pořádání jednorázové akce
/krátkodobého projektu/
Datum přijetí: ………………….
Žadatel:
Název: ……………………………………………………………………………………………………………...
IČ: …………………………………………………………………………………………………………………..
DIČ: …………………………………………………………………………………………………………………
Číslo registrace: …………………………………………………………………………………………………
Adresa: …………………………………………………………………………………………………………….
Statutární zástupce:
Jméno a příjmení, funkce: ……………………………………………………………………………………..
Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………
E- mail: …………………………………………………………………………………………………………….
Bankovní spojení: ……………………………………………………………………………………………….
Plátce DPH:

ano

ne

Organizace vede účetnictví: podvojné

jednoduché

Požadovaná výše dotace:

slovy: …………………………………………….

………………………..

Název akce: ……………………………………………………………………………………………………….
Místo konání: ……………………………………………………………………………………………………..
Termín: …………………………………………………………………………………………………………….
Charakteristika pořádané akce: ……………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………….
Doba, v níž má být dosaženo účelu:………………………………………………………………………….
Rozpočet:
Plánované příjmy:
-

soukromé příspěvky /firmy/: …………………………………..

-

vlastní zdroje: …………………………………………………..

-

příspěvek krajského úřadu: ……………………………………

-

příspěvek obce: ………………………………………………..

-

jiné zdroje: ………………………………………………………

Celkem příjmy: ………………………………………………………………………………………………….

IČO : 75158094
DIČ : CZ75158094
E-mail: obec@zelechovice.net,

č.ú. 258966988/0300
ČSOB, a.s.
tel.: 577 440 071

Obec Želechovice nad Dřevnicí, ul. 4. května 68, PSČ 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Plánované výdaje:
-

propagace: ……………………………………………………..

-

pronájem: ……………………………………………………….

-

ubytování: ……………………………………………………….

-

doprava: ………………………………………………………..

-

stravování: ……………………………………………………..

-

lékařský dohled: ……………………………………………….

-

rozhodčí: ………………………………………………………..

-

pořadatelé: ……………………………………………………..

-

technické zajištění: …………………………………………….

-

jiné výdaje: ……………………………………………………..

Celkem výdaje: …………………………………………………………………………………………………..
Rozdíl příjmy x výdaje
hrazen z: ………………………………………………………………………………………………………….
použit na: …………………………………………………………………………………………………………
Přílohy /netýká se žadatelů, kteří již předložili/:
-

kopie smluv o založení běžného účtu

-

kopie přidělení IČ

-

kopie stanov v platném znění, statutu apod. s doložkou o registraci příslušným orgánem nebo
kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny

-

kopii dokladu o volbě statutárního zástupce nebo písemné zmocnění k zastupování.

Souhlas a čestné prohlášení:
Podáním této žádosti, souhlasím se zpracováním mých osobních údajů v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů pro účely posouzení mé žádosti o poskytnutí příspěvku na pořádání
jednorázové akce /krátkodobého projektu/ . Tento souhlas uděluji po celou dobu projednávání žádosti, užívání služby a dobu
nutnou k archivaci.
Prohlašuji místopřísežně, že příspěvek bude použit k výše uvedeným účelům. Beru na vědomí, že vyúčtování akce
předložím nejpozději 2 měsíce po jejím konání.
-

všechny informace uvedené v žádosti jsou pravdivé a jsem si vědom své trestní odpovědnosti

-

na majetek organizace, kterou zastupuji, nebyl vyhlášen konkurs, neprobíhá konkursní řízení nebo vyrovnávací řízení
a nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku

-

nemáme vůči obci Želechovice nad Dřevnicí závazek po splatnosti

-

nemáme dluh vůči finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám, okresní správě sociálního zabezpečení

V Želechovicích nad Dřevnicí dne ………………

……………………………………………
podpis statutárního zástupce

IČO : 75158094
DIČ : CZ75158094
E-mail: obec@zelechovice.net,

č.ú. 258966988/0300
ČSOB, a.s.
tel.: 577 440 071

