Obec Byzhradec
Byzhradec 76
518 01 Dobruška
IČ: 00274771

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Byzhradec
dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů

1) Údaje o žadateli
Název, popř. obchodní firma:
Sídlo (úplná adresa):
IČO:
Právní forma (např. spolek, nadace, o.p.s., s.r.o., apod.):

Identifikace osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda tyto jednají jako jeho statutární orgán nebo
zda jednají na základě udělené plné moci:

Údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve
formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými
údaji, jedná-li se o evidující osobu

Osoby, v nichž má žadatel podíl a výše tohoto podílu (název či obchodní firma, IČ):

Bankovní spojení:

Kontaktní údaje: (kontaktní osoba, telefon i e-mail)

2) Požadovaná částka dotace v Kč:

1

3) Účel, na který je dotace požadována
Charakteristika činnosti žadatele v souladu se stanovami, statutem či obdobným dokumentem, informace o
rozsahu činnosti v předchozím roce (soutěže, úspěchy), počet členů a oddílů žadatele, přínos činnosti žadatele
pro veřejnost apod. Pokud je žádáno o dotaci na konkrétní akci, tak i podrobný popis akce (název, předmět
akce, místo a termín realizace, předpokládaný způsob financování, u akce přepokládaný počet účastníků, cílová
skupina, tradice akce, přínos akce atd.)

4) Odůvodnění žádosti (nezapomeňte vyplnit!)

5) Doba, v níž bude dosaženo účelu dotace:

(max. do 16. 12. kalendářního roku, v němž bude dotace poskytnuta)
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6) Ekonomická rozvaha akce (pouze v případě žádosti o dotaci na konkrétní akci nebo projekt)
Ekonomická rozvaha akce
Náklady dle druhů
(propagace, pronájem, ceny do soutěží,
doprava, apod.)

Celkem

Výnosy dle druhů
(vstupné, dary, tržby za služby, jiné dotace,
apod.)

Celkem

Datum vyhotovení žádosti:
Jméno a příjmení zástupce žadatele:

…………………………………………………………..
Podpis
Seznam povinných příloh: (uveďte jen skutečně přiložené žádosti)
•

•
•

•
•

účetní závěrka za rok předcházející žádosti (pokud vede žadatel podvojné
účetnictví) nebo Přehled o příjmech a výdajích a přehled o majetku a závazcích
za rok předcházející žádosti (pokud vede žadatel jednoduché účetnictví)
výpis z evidence údajů o skutečném majiteli
doklad o volbě statutárního zástupce (postačí při prvním podání žádosti, dále
pouze v případě změn tohoto dokumentu)
plná moc (jen je-li žadatel zastoupen na základě plné moci)
kopie stanov či obdobného dokumentu, z něhož vyplývá předmět činnosti
žadatele (postačí při prvním podání žádosti, dále pouze v případě změn tohoto
dokumentu)

V případě nedostatku místa v této žádosti, uveďte potřebné údaje na samostatných listech s
uvedením části žádosti, k níž se příslušné údaje vztahují
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