ObecTvrdonice
nám. Míru 31
691 53 Tvrdonice

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tvrdonice
pro rok ….
Účel požadované dotace:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ŽADATEL – PRÁVNICKÁ OSOBA
Název:

Právní forma žadatele:

Adresa sídla:

Identifikační číslo:

Telefon:

Členská základna celkem:
-

z toho počet členů s trvalým bydlištěm

Email:

Počet dětí a mládeže z členské základny:
-

v obci Tvrdonice:

z toho počet dětí a mládeže s trvalým bydlištěm
v obci Tvrdonice:

Jméno, příjmení, titul osob oprávněných jednat a podepisovat za žadatele:

Trvalé bydliště:

Telefon:

Internetová prezentace:

Email:

Identifikace osob s podílem v právnické osobě žadatele:

Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše podílu v této právnické osobě:

Jméno, příjmení kontaktní osoby odpovědné za realizaci projektu nebo činností:
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Trvalé bydliště:

Telefon:

Email:

ŽADATEL – FYZICKÁ OSOBA
Jméno, příjmení, titul:

Adresa trvalého bydliště:

Datum narození:

Telefon:

Email:

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚČELU DOTACE A JEJÍ ZDŮVODNĚNÍ:
Název projektu:

Stručný popis projektu, sledované cíle, očekávané přínosy pro obec Tvrdonice a její občany:

Termín konání (termín kdy má být účelu dosaženo):

Místo konání:

Předpokládaný počet účastníků:

Z toho předpokládaný počet dětí a mládeže:

Předpokládané příjmy v Kč:

Předpokládané výdaje v Kč:

Výše finančního podílu žadatele na projektu nebo činnosti v Kč:

Výše finančního podílu ostatních subjektů na projektu nebo činnosti v Kč, včetně jejich označení (název subjektu, IČO):
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Výše požadované dotace z rozpočtu obce Tvrdonice v Kč:

Číslo bankovního účtu žadatele:

Celková výše dotací poskytnutých žadateli obcí Tvrdonice v uplynulých 5 letech:

PROHLÁŠENÍ ŽADATELE
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuji žádné okolnosti důležité pro dotační řízení. Jsem si vědom
povinnosti písemně ohlásit adresátu do sedmi kalendářních dnů veškeré změny údajů uvedených v této žádosti. Souhlasím
s využitím svých osobních údajů uvedených v této žádosti pro účely dotačního řízení v souladu s platnými právními předpisy.

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

místo

datu

podpis

Seznam příloh - přiložené dokumenty označte křížkem










podrobný popis projektu, účelu a zdůvodnění (přínos pro obec Tvrdonice a její občany)
doklad osvědčující existence žadatele:
o
kopie dokladu o legální existenci, např. stanovy s registrací
Ministerstva vnitra, v případě občanského sdružení,
o
výpis z rejstříku obecně prospěšných společností,
o
doklad o registraci Ministerstva kultury v případě církevních organizací,
o
kopie živnostenského listu nebo jiného osvědčení fyzické osoby
nezapisované do obchodního rejstříku,
o
kopie výpisu z obchodního rejstříku v případě právnické osoby,
o
kopie dokladu o ustanovení statutárního orgánu (pokud tato skutečnost
nevyplývá z výpisu z veřejného rejstříku)
kopie dokladu o oprávnění jednat a podepisovat za žadatele (plná moc
s uvedením rozsahu zmocněncova oprávnění), nevyplývá-li toto oprávnění přímo z výše uvedených dokladů,
kopie dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele; v případě že
žadatel není zřizovatelem bankovního účtu, ale využívá jej společně s dalšími fyzickými nebo právnickými osobami,
čestné prohlášení o spoluužívání bankovního účtu,
čestné prohlášení o bezdlužnosti žadatele,
předpokládaný rozpočet žadatele pro kalendářní rok, v němž bude
dotace čerpána
potvrzení obce Tvrdonice a právnických osob zřízených či založených
obcí, že žadatel nemá vůči nim nevyrovnané finanční závazky

Úspěšní žadatelé o dotaci z rozpočtu obce Tvrdonice v předcházejících letech nemusí k žádosti připojit listiny dokládající
existenci žadatele, případně doklady k oprávnění jednat a podepisovat za žadatele, a to za předpokladu, že nedošlo ke
změnám v dokumentech předložených v předchozím období.
Pokud některý z výše uvedených dokumentů nebyl v minulosti předložen, nebo u některého dokumentu byla provedena
změna je žadatel povinen oznámit tuto změnu ve lhůtě do 15 dnů a předložit kopii nového dokumentu.
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