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Obec Dolní PodluŽí
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Žádost o poskytnutí neinvestiČní účelové dotace
nebo návratné finanČní výpomoci

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

ÚDAJE O ŽADATELI
Žýdatel , ,

, ,

,

,

(název, u fýzicke osoby jméno a phjmeni)

FK Dolní Podluží z.s.

Forma právnické osoby
(např, spolek, nadace, apod.)

spolek

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

.
V,
Dolni Podluzi 528, 407 55

IdentifikaČní číslo (je-li přiděleno)

05252385

Datu m narození (fýzická osoba nepodnikatel)

l. zástupce žadatele

-

(jmeno,
. . phjmem,
,.
. zduvodnčni
.
, zastoupeni),

Ulice, obec, PSČ

Petr Chalupa - Predseda
Dolní PodluŽí 217, 407 55

Telefon

776491025

E-mail

chalupapet@email.cz

2. zástupce žadatele
(jmeno,
. . phlmenl,
..
. zduvodnčni
.
. zastoupeni).
Ulice, obec, PSČ

Jakub Hejl- clen výboru
Myslivecká 1042, Varnsdorf, 407 47

Telefon
E-mail
Bankovní spojení
(název
. penčžn[ho
. ústavu)
,

Komercni banka

Číslo účtu a kód banky

115-3104810247/0100

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

Petr Chalupa

Telefon:

776491025

E-mail:

chalupapet@email.cz

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 Dolní PodluŽí

',~1 ÍĹádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace nebo návratné finanční výpomoci

DOTACE
OBLAST PODPORY

sport

NÁZEV PROJEKTU/ČINNOSTI

FK Dolní Podluží

DOBA, V NÍŽ MÁ BÝT DOSAŽENO
PROJEKTU/ČINNOSTI

2020

POŽADOVANÁ DOTACE (V KČ)

45 000kč

(kultura - sport - volný čas - jiné)

ÚDAJE O ČINNOSTI l PROJEKTU
Popis pro,jektu (obsah, cíl, aktivity, místo realizace, přínos, cílové skupiny)
Hlavním posláním spolkuje přispívat k rozvoji kopané a provozufotbalového klubu v obci Dolní PodlužL
svoji činnost chceme směřovatjak na generace starší, tak i {ý mladší a pomoci tak sportovnímu vyžití v
obci.
ÚČel dotace (popis účelu, na který bude dotace použita)
PosÁytnutá dotace bude využita nafinancování klubu a nákup vybavení nezbytného pro provoz klubu.

Od ůvodnění žádosti
Jako spolek nemáme vlastní při)'my v dostatečné výši na pokrytí veškeré naší aktiviig, fungujeme jen ze
sponzorských darů, dotací a dobrovolných příspěvků vybraných během kulturních akcípořádaných
spolkem. Jako spolek nemáme vlastni"příimy v dostatečné výši na pokrytí veškeré naší aktivi{y, fungujeme
jen ze sponzorských darů, dotací a dobrovolných příspěvků vybraných během kulturních akcí pořádaných
spolkem.

Seznam příloh žádosti
l. Rozpis předpokládaných příjmů a výdajů na akci/činnost pro rok 2020 - nedílná součást žádosti
2. Schválení závazkového vztahu výborem spĎlku
3. Stanovy spolku, zápis z Ĺ!gayujíc.í schůze spolku, kopie smloury o zřízení bankovního Účtu
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Obec Dolní PodluŽí

Zádost 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 nebýt 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 na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údqjů, 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

3.6.2020

fk PQ(nf Podl\/Žf ms,
DdŇ PpdlužĹ 528,
27;5055252385
MĚR ID: 42¶0671

'

"l
Podpis žadatelů/osob opráv
za žadatele, razítko

" ch jednat

K ŽÁDOSTI je dále potřeba připo,jit:
·

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

·

Doklad o oprávněnosti osoby jednat 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' může být důvodem k zamítnutí žádosti.
Uvedení nepravdivých údajů je důvodem k zamítnutí žádosti.

' § lOa odst. 3 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

"'ár .

Obec Dolní PodluŽí

",~' žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace nebo návratné finanční výpomoci
Rozpis předpokládaných příjmů a výdajů na akci/činnost pro rok 2020
-

nedílná součást žádosti

Příjmy
Příjmy vlastní:

Bližší specifikace
Příspěvky hráčů

KČ
15 000KČ

Dobrovolné vstupné
příjmy ostatní:
Příspěvek od obce:

sponzorské,dary

6 940KČ
" " """ ""

" dle žádosti

30 000KČ
45000

Celkem příjmy:
výdaje

"""""

96 940kč
Bližší specifikace

KČ

Nákup odcizeného vybaveni
,
.,
Nakup
mater|a|u:

(dresy, reproduktory, míče)
rezerva na doplnění a opravu

30 000kč

poničeného vybaveni
Energie:
doprava pro rozhodčí, cestovné
Cestovné:

pro hráče a členy realizačního

21 140kč

týmu
Pronájem:
Služby:

Telefon, praní dresů

12 000kč

Rozhodčí (,,přáteláky, mistráky")
Mzdové náklady:
(např. platby rozhodčím,
účinkujicim)

komisař
.
trenér
účetní

Poplatky (registrace apod.)

Přihláška do soutěže

29800

Celkem výdaje:

Razítko a podpis žadatele:

>·"

m""

96 940kč

EK Dolňí Podluží ZfS,
Dolní podluží 528,
407 55
IČO: 05252385
FAČR ID: 4210671
T

.

4 000KČ
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