Žádost o poskytnutí dotace na pravidelnou činnost
Žadatel (přesný název podle veřejného rejstříku) .......................................................................................................
Sídlo (úplná adresa) …............................................................................................................................ ......
Statutární zástupce
(dle stanov a veřejného rejstříku)............................................................................................................................

Právní forma žadatele
(spolek, nadace, ústav, obecně prospěšná společnost) ...........................................................................................................

IČ žadatele ................................................................................................................................ ...................................
Peněžní ústav ........................................................................ Číslo účtu..............................................................
Charakteristika činnosti:

Činnost, na kterou je požadována dotace (vymezte přesně okruh činnosti):

Počet členů ........... Z toho děti do 18 let ................ mládež 18 - 26 let............... senioři nad 70 let ………
Výdaje na činnost a příjmy v předcházejícím roce

v Kč

Výdaje dle druhů

Vlastní příjmy dle druhů

Příjmy z jiných zdrojů

(nájemné, energie, startovné, apod.)

(členské příspěvky, startovné, apod.)

(sponzorské dary, dotace, apod.)

Materiál

Členské příspěvky

Dary

Energie

Příjmy za služby

Dotace – obec DD

Služby

Příjmy z reklam

Dotace - ostatní

Osobní náklady

Příjmy z pronájmu

Odpisy
Ostatní náklady

Celkem

Celkem

Celkem

Předpoklad výdajů a příjmů pro rok, na který je žádána dotace na činnost

v Kč

Výdaje dle druhů

Vlastní příjmy dle druhů

Příjmy z jiných zdrojů

(nájemné, cestovné, startovné, apod.)

(členské příspěvky, startovné, apod.)

(sponzorské dary, dotace, apod.)

Materiál

Členské příspěvky

Dary

Energie

Příjmy za služby

Dotace – obec DD

Služby

Příjmy z reklam

Dotace - ostatní

Osobní náklady

Příjmy z pronájmu

Odpisy

Vstupné

Ostatní náklady

Celkem

Celkem

Celkem

Výše požadované dotace ........................ Kč …….………….% z celkových nákladů.

Povinné přílohy žádosti:
– výpis z příslušného rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence
– kopie smlouvy o zřízení běžného účtu
– položkový rozpis rozpočtu činnosti/akce

Kritéria pro přidělení dotací na provoz příjemcům dotace
Každý příjemce dotace doručí písemnou Žádost RO. Tato žádost musí být doručena na
podatelnu obce do 28. února příslušného kalendářního roku, na který je dotace a příspěvek
požadován. Na žádosti podané po termínu nemůže být brán zřetel.
K žádosti o finanční dotaci žadatel předloží:
- soupis všech členů do 18 let a nad 70 let s datem narození a místem trvalého pobytu
- účetní závěrku za uplynulý kalendářní rok sestavenou v souladu s platnými právními předpisy
- rozpočet příjmů a výdajů na příslušný rok, na který je požadována dotace,
- jmenný seznam platících členů včetně dat narození, společně s čestným prohlášením
statutárního zástupce o správnosti údajů
- přílohu s uvedením všech pravidelně se opakujících nebo předpokládaných akcí v daném roce,
kterých se žadatel účastní nebo bude jejich pořadatelem. Při stanovení výše dotace a příspěvku
na činnost budou tyto akce již zohledněny
Kontaktní osoba za žadatele, jméno ............................................... telefon....................................................
adresa .................................................................................. e-mail ..............................................................................
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.
Souhlasím se zveřejněním svého názvu, výše poskytnuté dotace a účelu, na něž je dotace
poskytována.
Beru na vědomí, že jako žadatel o dotaci jsem povinen písemně (nejpozději do 15-ti dnů) oznámit
obci Dolní Dunajovice. veškeré změny údajů uvedené v žádosti, které nastanou po podání žádosti.

Zpracoval(a) ............................................................... Podpis statutárního zástupce...........................................

Datum zpracování .......................................................

