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Obec Dolní Podluží
Dolní Podluží 6, 407 55 Dolní Podluží

l

Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
nebo návratné finanČní výpomoci

(dotace na činnost z rozpočtu Obce Dolní Podluží pro rok 2020)

ÚDAJE O ŽADATELI
Žadatel

(název, u fýzické osoby jméno a ph'mení)

Život-spolek pro ochranu dětí, mládeŽe a seniorů

Forma právnické osoby

.j

,

Sídlo žadatele
(shodné se stanovami, ZL, u FO trvalé bydliště)

40755 Dolni Podluzi

Identifikační číslo (je-li přiděleno)

49888021

Datum narození (fýzická osoba nepodnikatel)

-

(např. spojek, nadace, apod.)

l k

spo e

1. zástupce žadatele

Jitka Ptáčková

Ulice, obec, PSČ

40755 Dolní PodluŽí

(jméno, příjmení, zdůvodnčni zastoupení)

Telefon
E-mail

Jitka Ptáčková

2. zástupce žadatele

Klepněte sem a zadejte text.

Ulice, obec, PSČ

Klepněte sem a zadč;jte text.

Telefón

Klepněte sem a zadejte text.

E-mail

Klepííěte sem a zadejte text.

Bankovní spojení
(název
, penčžniho
, ústavu)
,

,
Fio banka a.s.

Číslo účtu a kód bal1ky

2900045756/2010

Osoba zodpovědná za žádost
(je-li odlišná od osoby/zástupce žadatele)
Jméno, příjmení

Miloslava BOhmová

(j]néno, ph' jmění, zdůvodněni zastoupení)

"

Telefon:
E-tnail:
Doplňující údaje k Žadateli - právnické osobě
Identifikace osob s podílem v této
právnické osobě
+ výše tohoto podílu

-

Identifikace osob, v nichž iná právnická
osoba přímý podíl
+ výše tohoto podílu

-
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Obec Dolní PodluŽí

Zádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace nebo návratné finanční výpomoci

DOTACE
OBLAST PODPORY

Kultura,volný Čas

NÁZEV PROJEKTU/ČINNOSTI

Bez hranic

DOBA, V NÍŽ MÁ BÝT DOSAŽENO
PROJEKTU/ČINNOSTI

2020

POŽADOVANÁ DOTACE (y KČ)

10 000

(kultura - sport - volný čas - jiné)

ÚDAJE O ČINNOSTI /PROJEKTU
Popis pro,jektu (obsah, cíl, aktivity, místo realizace, přínos, cílové skupiny)
Pokračováni' v příhraniční spolupráci s organizacemi z Polska a Německa, Poznávání tradic a zvyků zemí
sousedů Podpora kulturních a společenských akcí v naši obci.

ÚČel dotace (popis účelu, na který bude dotace použita)
Cestovné, nákup spotřebnho materia/u, občerstveni,doprava

Odůvodnění žádosti
škímčle sa"n a zadejte tcxí.
Seznaní příloh žádosti
l. Rozpis předpokládaných příjmů a výdajů na akci/činnost pro rok 2020 - uedílná součást žádosti
2. Schválení závazkového vztahu výborem spolku
3. Maríovy
zápis z ustavu.jící schůze 'spolku, kopie smk)uvy o zŕízcní
účtu
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Obec Dolní PodluŽí

\,~/ ÍĹádost o poskytnutí aeinvestiční účelové dotace nebo návratné finanční výpomoci

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Žadatel prohlašuje, že

·

uvedené údaje jsou úplné a pravdivé, že nezatajuje žádné okolnosti, důležité pro
posouzení projektu;

·
·

má vyrovnány všechny závazky vůči obci a jeho organizacíni;
na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, nebyl zrušen konkurz pro nedostatek ma.jetku žadatele,
nebylo proti němu zahájeno insolvenční řízení, nebo není v likvidaci;

·

žadatel nebyl pravomocnč odsouzen pro trestný Čin (skutková podstata související s přeclniětem
jeho činnosti nebo trestný Čin prot.i majetku);

·

s ohledem na zákon Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
souhlasí se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této žádosti Obcí Dolní Podluží pro
účely dotačního řízení.

V Dolním Podluží dne

01.05.2020

Žiuot
děCm/ádeže a sm/olů
407 55 Dofnl Podluž( 304 ^
lČ: 498 88 021
,
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Podpis žadatelů/osob oprávněných jednat
za žadatele, razítko

k ŽÁDOSTI je dále potřeba připojit:

·

Kopii dokladu jednoznačně prokazujícího právní subjektivitu žadatele (např. stanovy, výpis
z obchodního rejstříku, zřizovací listiny, apod.).

·

Doklad o oprávněnosti osoby jednat za pí'ávnickou osobu (např. jmenovací dekret, zápis o zvolení
Členů statutárního orgánu, plnou moc, apod.).

·

Kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu

UPOZORNĚNÍ
Neúplné vyplnění žádosti' může být důvodem k zamítnutí žádosti.
Uvedeni nepravclivých údajů je důvodem k zamítnutí žádosti.

' § lOa odst. 3 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platnéni znění
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Obec Dolní PodluŽí

Ĺjjžádost O poskytnutí neinvestiční účelové dotace nebo návratné finanční výpomoci

Rozpis předpokládaných příjmů a výdajů na akci/činnost pro rok 2020
-

nedílná součást žádosti

Příjmy

Bližší specifikace

KČ

Příjmy vlastní:

Klepněte sem a zade,jte text
Klepněte sem a zackjte text.
Klepněte sem a zadejte text.

příjmy ostatní:

sponzorské dary

5 000
Kkpuěte sem a zadejte text

Příspěvek od obce:

dle žádosti

10 000

Celkem příjmy:

15 000

výdaje

Bližší specifikace

KČ

Nákup materiálu:

Klepněte sem a zadejte text.

Energie

5 000
Klepněte š:etíž :í í.adc,jte text

Cestovné:

Kk:pněte sem a zadejte text.

1 000

Pronájem:

K iepněte sem a zadejte text.

1 000

Služby:

Klepúěte sem a za.dqjte text.

8 000

::pdř::|?t:yá,t|,aht|iim,

K]ei)ně{:e sem a zadqjte text.

Kíepn.éte sem a zad';jte text.

KJepoěte sem a za.dcýíe text.

Klepněte sem a zadqjie tex1.

účinkujícím)
Poplatky (registrace apod.)

Celkem výdaje:

15 000

Ziuot

Razítko a podpis žadatele:

·spo/ek pro odvanu děU'Mádeže a soniorů
407 55 Do(níPodluž(304
lij' 498 88 021
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