Příloha č. 1

Obec Velké Losiny

Rudé armády 321, 788 15 Velké Losiny

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE
PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE VELKÉ LOSINY V ROCE 2019

1. Identifikační údaje žadatele:
Fyzická osoba
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa bydliště:
IČ/DIČ (je-li fyzická osoba podnikatelem):
nebo
Právnická osoba
Název/obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ/DIČ:
Je-li žadatel právnickou osobou, dále uvede identifikaci:
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení:
2. osob s podílem v této právnické osobě (= společníci obchodních korporací): předpoklad, že se spolku netýká
3. osob, v nichž má přímý podíl, a údaj o výši tohoto podílu (= obchodní vztahy): předpoklad, že se spolku
netýká
Kontaktní údaje:
Jméno a příjmení
Telefon:
E-mail:
Web:
2.

Platební údaje žadatele:
Číslo bankovního účtu/kód banky:
Název banky:

3. Výše požadované dotace:
Výdaje celkem:
Požadovaná výše dotace (max. ……….. Kč):
Vlastní zdroje žadatele (min. …% z celkové výše poskytnuté dotace):
Nový žadatel s historií kratší jak 1 rok : ANO

NE

(nehodící škrtněte)

4. Účel použití dotace, odůvodnění žádosti:
(Uvede se komentář k výdajům, na něž žadatel žádá o dotaci - účel dotace, popis podporovaných aktivit, popis
struktury výdajů, odůvodnění potřebnosti poskytnutí dotace, ad.):
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5. Rozpočet:
(Výše předpokládaných výdajů a příjmů v roce 2019, které se vztahují k žádosti)
Výdaje
Položka - název výdaje

Částka celkem
(Kč)

Z toho požadavek na
obec V. Losiny
(Kč)- max. do limitů Kč a
% dle tab. č. 2 Programu

mzdové náklady
odvody na sociální a zdravotní pojištění
nájemné
kancelářské potřeby
vybavení
jiné materiálové výdaje (specifikujte)
poštovné
energie (elektřina, plyn, vodné, stočné, jiné)
telefony
pohonné hmoty
doprava, cestovné
opravy a udržování
školení a vzdělávání související s činností organizace
jiné služby (specifikujte)
propagace
CELKEM
Příjmy
Zdroj

Částka celkem (Kč)

Obec Velké Losiny
Vlastní zdroje žadatele
Další zdroje (specifikujte):

CELKEM
6. Doba, v níž má být dosaženo účelu:
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Prohlášení:
Prohlašuji dle nejlepšího vědomí a svědomí, že veškeré údaje uvedené v předložené žádosti jsou pravdivé. Zavazuji
se, že v případě přidělení dotace předložím po skončení čerpání poskytovateli její podrobné vyúčtování. Jsem si
vědom/a toho, že dotace nesmí být použita na jiné výdaje než uvedené v žádosti. Finanční částka, která by byla
použita na jiné účely nebo která by nebyla čerpána, bude vrácena poskytovateli na jeho běžný účet nejpozději do 5
pracovních dnů po schválení vyúčtování dotace radou obce.
Dále žadatel čestně prohlašuje, že
 má vyrovnány všechny závazky vůči obci a jejím organizacím, Olomouckému kraji
a jeho organizacím a státu,
 na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo proti němu nebylo zahájeno insolvenční řízení, nebyl konkurz
zrušen pro nedostatek majetku žadatele nebo není v likvidaci,
 na jeho majetek nebyla nařízena exekuce ani na něj nebyl podán návrh na exekuci a ani mu není známo, že
mu jakákoli exekuce hrozí,
 žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem jeho
činnosti nebo trestný čin proti majetku - tato podmínka se vztahuje na osoby vykonávající funkci statutárního
orgánu nebo všechny členy statutárního orgánu.
Žadatel je seznámen s platnými pravidly Programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Velké Losiny v roce 2019.

Dne: ............

______________________________________
Podpis osoby zastupující žadatele

Přílohy žádosti o dotaci:
1. kopie statutárních listin (stanovy, zřizovací listiny, zakladatelské smlouvy, statut) - všichni žadatelé předloží
poslední aktuální verzi dokumentu; dále žadatelé doloží doklad o volbě statutárního zástupce; v příp.
zastoupení na základě plné moci doloží žadatel i plnou moc – u žadatelů, kteří již předkládali
v předchozích letech, čestné prohlášení statutárního zástupce, že nedošlo ke změně údajů
2. dokument, který hodnotí činnost organizace v uplynulém roce (2018)
3. čestné prohlášení podepsané statutárním zástupcem:
 o počtu členů organizace – bude-li žadatel vyzván, musí předložit jmenný seznam členů vč. roku jejich
narození
 o výši zaplacených příspěvků členů organizace v uplynulém roce (2018)
4. plán práce na příslušný rok vč. akcí pro veřejnost a jejich předpokládaných výdajů (2019)
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