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Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov

ŽÁDOST
o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Zbýšova pro rok 2015

Místo podání: podatelna Města Zbýšova, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Otisk razítka podatelny MěÚ:

Název projektu nebo činnosti:
Název nebo
jméno a příjmení žadatele:
(občanské sdružení, právnická osoba, fyzická
osoba)
Sídlo nebo
adresa žadatele:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

Organizační forma:
Právnická osoba
Fyzická osoba
Datum narození
Žadatel registrován u:
(MV ČR, obchodní soud apod.)
Číslo a datum registrace:
Identifikační číslo žadate1e:
(IČO)
Název peněžního ústavu:
Číslo účtu žadatele:
Jméno, příjmení a funkce

www.prezentace

statutárního zástupce žadatele:
Adresa a telefon
statutárního zástupce žadatele:
Členská základna celkem:

z toho děti a mládež:

NÁZEV PROJEKTU/
ČINNOSTI
Stručný popis, přínos a cíle
projektu nebo činnosti
Typ projektu, činnosti

neinvestiční

investiční

(nehodící se škrtněte)

Celkové předpokládané
výdaje projektu, činnosti
v Kč
Z toho požadovaná výše
podpory (v Kč a v %)
PROHLÁŠENÍ ŽADATELE:
Prohlašuji, že naše organizace má – nemá1 závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Zbýšovu ani jiným
územním samosprávným celkům, v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném
a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a
není v prodlení se splácením splátek.
Prohlašuji, že byl – nebyl1 na majetek žadatele prohlášen konkurz nebo bylo – nebylo1 zahájeno konkurzní
nebo vyrovnací řízení nebo byl – nebyl1 návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku
úpadce nebo žadatel je – není1 v likvidaci.

K žádosti připojuji tyto povinné přílohy:
Fyzická osoba:
• Kopii dokladu totožnosti
• Kopii aktuální smlouvy o zřízení bankovního účtu
• Podrobný popis činnosti nebo projektu
• Celkový rozpočet činnosti nebo projektu
Právnická osoba:
• kopie společenské smlouvy, zakladatelské listiny, statutu nebo stanov žadatele
v aktuálním znění
• doklad o pravomocech a personálním obsazení funkce statutárního zástupce
• kopii aktuální smlouvy o zřízení bankovního účtu
• podrobný popis činnosti nebo projektu
• celkový rozpočet činnosti nebo projektu
Pozn1: Nehodící se škrtněte

Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuje žádné okolnosti důležité
pro posouzení žádosti.

Žadatel souhlasí se zveřejněním svého názvu (obchodní firmy), výše poskytnuté podpory a účelu, na
nějž je podpora poskytována.
Žadatel je povinen písemně (nejpozději do 20-ti dnů) oznámit na odbor ekonomický veškeré změny
údajů uvedených v žádosti, které u žadatele nastanou po podání žádosti.
Ve Zbýšově dne

Podpis a razítko statutárního zástupce či jiné oprávněné osoby ……………………………….
POZNÁMKA:

