Obec Pohoří, Pohoří 117, 518 01 Dobruška

Žádost o poskytnutí dotace na činnost
Žadatel (přesný název fyzické/právnické osoby podle
obchodního rejstříku, ŽL, registračního listu, apod.

.......................................................................................................

Sídlo (úplná adresa) ..............................................................................................................................................
Statutární zástupce
(dle stanov, společenské smlouvy, atd.) ..................................................................................................................................

Právní forma žadatele
(občanské sdružení, nadace, sportovní klub, atd.) ..................................................................................................................

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

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

Počet členů ............................. Z toho děti do 15 let ............................ Mládež 15 - 20 let ..............................
Výdaje na činnost a příjmy v předcházejícím roce
Výdaje dle druhů

Vlastní příjmy dle druhů

Příjmy z jiných zdrojů

(nájemné, energie, startovné, apod.)

(členské příspěvky, startovné, apod.)

(sponzorské dary, dotace od města,apod.)

Celkem

/*

/*

Celkem

Celkem

nevyplňovat v případě, že žadatel předloží roční výkaz o hospodaření předkládaný finančnímu úřadu nebo svému
nadřízenému orgánu

Předpoklad výdajů a příjmů pro rok, na nějž je žádána dotace na činnost
Výdaje dle druhů

Vlastní příjmy dle druhů

Příjmy z jiných zdrojů

(nájemné, energie, startovné, apod.)

(členské příspěvky, startovné, apod.)

(sponzorské dary, dotace od města,apod.)

Celkem

Celkem

Celkem

Tímto žádáme o přidělení dotace ve výši ................................................... Kč
Vlastníkem zařízení, v němž je provozována výše uvedená činnost je ..................................................
...................................................................................................................................................................................................

Kontaktní osoba za žadatele, jméno .................................................... telefon ....................................................
adresa ...................................................................................... e-mail ..............................................................................
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.
Zpracoval(a) ..................................................................... Podpis ................................................................................
Datum zpracování .........................................................
UPOZORNĚNÍ !!!
K žádosti je třeba přiložit: 1) kopie registrace žadatele (právnická osoba)
2) kopie stanov nebo statutu žadatele
3) ověřený doklad o volbě statutárního zástupce
4) čestné prohlášení, že žadatel nemá nevyrovnané závazky vůči Obci
Pohoří, vůči FÚ, OSSZ a zdravotním pojišťovnám
Pozn.: - kopie všech dokumentů se předkládá obci pouze s první žádostí a potom vždy při
změně
- v případě nedostatku místa uveďte všechny požadované údaje na zvláštních přílohách
1.Tato žádost musí být doručena nejpozději do 31. ledna na Obec Pohoří, Pohoří 117, 51801 Dobruška.
2. V případě , že bude dotace přidělena, je povinen příjemce dotace předložit vyúčtování dotace nejpozději do 30.11.
v roce, ve kterém byla dotace přidělena. Vyúčtování bude provedeno na předepsaném formuláři.
3. Pokud příjemce nepředloží vyúčtování, nesplní podmínky dotace, nepoužije přidělené prostředky v souladu se
schváleným účelem, nepředloží vyúčtování ve stanoveném termínu, může obec Pohoří požadovat vrácení přidělených
prostředků zpět.
4.Příjemce dotace je povinen umožnit zástupci obce Pohoří nahlédnout do účetnictví pro rok, ve kterém byla dotace
přidělena.

Žádost přijata dne (vyplní Obec Pohoří) ......................................................................

