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Obec Dolní PodluŽí
Dolní Podluží 6, 407 55 Dolní Podluží

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 prijmení)

,

PORADNA BAREVNÉ SOUŽITÍ

Forma právnické osoby

spolek

(např. spolek, nadace, apod.)

Sídlo žadatele

(shodné se stanovami, ZL, u FO trvalé bydliště)
.

Horní PodluŽí 85, 407 57 Horní Podluží

Identifikační číslo (je-li přiděleno)

01363662

Datum narození (fýzická osoba nepodnikatel)
1. zástupce žadatele
(jmcno. přijmcni, zdůvodnčni zastoupeni)
Ulice, obec, PSČ

Bc. Marcela Surmajová
Horní Podluží 85, 407 57 Horní Podluží

Telefon
E-mail
2. zástupce žadatele
(µnCno. přijmcni, zdůvodnčni zastoupeni)
Ulice, obec, PSČ
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Telefon
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E-mail
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Bankovní spojení

Flo banka
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(název peněžního ústavu)

Číslo účtu a kód banky

2600387762/2010

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

Be. Marcela Surmajová

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

-

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

-
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Obec
DolníPodluŽí
Zádost
o poskytnutí neinvestiční
účelové
dotace nebo návratné finanční výpomoci

DOTACE
OBLAST podpory

volný Čas: rozvojová aktivita pro děti a mládež

NÁZEV PROJEKTU/ČINNOSTI

umělecký kroužek Terabithia

DOBA, V NÍZ MÁ BÝT DOSAŽENO
PROJEKTU/ČINNOSTI

Od 06/2020 do 05/2020

POŽADOVANÁ DOTACE (vKČ)

12000,- Kč

(kultura - sport- volný čas - jiné)

ÚDAJE O ČINNOSTI l PROJEKTU
Popis projektu (obsah, cĺL aktivity, místo realizace, přínos, cílové skupiny)
Organizacepracuje s dětmi a mládeží v obciDolníPod/uží odroku 20// (s dětmize ZŠ v Dolním PodluŽí
ajejími absolvenjy, skupina má momentálněstabilně /2 dětí se kterými aktivněpracuje. Jedná se o
divadelnía malířské aktivijy dětía dospl'vajl'cl'ch, k(ty účastnícijsou metodicky vedeni k osobnostnímu
rozvoji - např. vystupování na veřejnosti, uměu'projevitsvůj názor, zastat se slabšíchjedinců,
organizováni' kulturních akcípro Širokou veřejnost, předávání své získané zkušenosti dalŠí generaci účastn/se preventivních přednášek na základních školách atd..
PORADNA BAREVNÉ SOUŽITI' organizovanou aktivitou přispívá ke kultumimu Životu v obci Dolní
Podluží- divadelní vystoupení na veřejných akcích, výstava obrazů. Činnostje prezentována na
mezinárodních konferencích a v mediích.
Účel dotace (popis účelu, na který bude dotace použita)
Přlµadná získaná dotace budepoužita na nákup materiálu a technikypro výrobu kulis, kosjýmů, malování
obrazů - plátna, štětce, akrylové bany. Platbajízdného - v době realizace projektu pojedou účastn íci n a
exkurzi do malířského ateliéru a divadla, budou prezentovatsvou činnost imimo obec Doln l' Podluží a
v médiích. Dále na úhradupronájmu prostor.
Odůvodnění žádosti
Naše činnostje ipreventivní aktivitou. Jedním z cílůje zamezenízevlování mládeže a dospívajícich,
potažmo ,,výchom " generace, kteM se aktivně bude y budoucnu zapojovat do dění v obci. Zdůvodů
momenáln/situace v ČR - pandemie koronaďru, předpokládáme nárůst dětí ve skupině.

Seznam příloh žádosti
1. Rozpis předpokládanýchpříjmů a výdajů na akci/Činnostpro rok 2020 - nedílná součást žádosti
2. Schválení závazkového vztahu výborem spolku
3. Stanovy spolku, zápis z ústavující schůze spolku, kopie smlouvy o zřízení banko\'1]ího účtu

Obec DolníPodluží

Gdbj Žádost o poskytnutí neinvestiční 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 organizacím;
na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, nebyl zrušen konkurz pro nedostatek majetku žadatele,
nebylo proti němu zahájeno insolvenční řízení, nebo není v likvidaci;

·

žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný Čin (skutková podstata související s předmětem
jeho činnosti nebo trestný čin proti majetku);

·

s ohledem nazákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,ve znění pozdějších předpisů,
souhlasí se zpmcováním svých osobníchúdajů uvedených v této žádosti Obcí Dolní Podluží pro
účely dotačního řízení.

V Dolním Podluží dne

04. 05. 2020

"
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Podpis žadatelů/osob oň'ávněných jednat
za žadatele, razitko

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 osobyjednat za právnickou osobu (např. jmenovací dekret, zápis o zvolení
členů statutárního orgánu, plnou moc, apod.).

·

Kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu

UPOZORNĚNÍ
Neúplné vyplnění žádosti' můžebýt důvodem k zarnítnutí žádosti.
Uvedení nepravdivých údajů je důvodem k zamítnutí žádosti.

l § 10a odst. 3 zákona 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění

Obec DolníPodluží

Loj Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace nebo návratné finanční výpomoci
Rozpis předpokládaných příjmů a výdajů na akci/činnost pro rok 2020
-

nedäná součást žádosti

příjmy
Přúmy vlastní

Bližší specifikace

KČ

O
Klcpnčtc sem a za(|c,ilc text,
Kiepnčte sem a 7aclc:jtctext.

Přúmy ostatní:

sponzorské dary

O
Klepněte sem a 7adei[e (ext.

Příspěvek od obce:

dle žádosti

12000

Celkem příjmy:
výdaje

12000
BližšIspecifikace
Na výrobu kulis, kostýmů,

Kč

malování obrazů - plátna, štětce,
Nákup materiálu:

akrilové barvy, čtvrtky, tužky,
, ,
pastelky, fíxi, lepidlo, tempery,

6000

tavící pistol, řezací nože, dřevěné
lišty
Energie:

Klepněte sem a zadejte text.
Cestovné na exkurze, vystoupení

Cestovné:

a přednášky mimo šluknovský

3000

výběžek
Pronájem:

Pronájem prostor na práci s dětmi
a mládeží

2500

Služby:

Propagační materiál, tisk
,
podkladu.

Mzdové náklady:
(např. platby rozhodčím,

x
1 ii '
Klepnete sem , zíc ejtetext.

O

Poplatky (registrace apod.)

Klepnčte sem a zadejte text.

O

účinkujĹcÍm)

Celkem výdaje:

Razítko a,podpis žajatel"'

Z.

500

12000
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