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Obec Podolí

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE na rok
Žadatel: (jméno/název)

RČ/IČO:

Adresa žadatele (sídlo):
Statutární zástupce (jméno, adresa, telefon, e-mail):

Bankovní spojení: číslo účtu/kód banky:
Stručná charakteristika žadatele (hlavní program a cíle, cílové skupiny, s důrazem
zejména na počty dětí a mládeže):

v případě potřeby použijte volný list jako přílohu

Výše požadované dotace:
1.
2.
3.
4.

Účel dotace:

Dotace v minulém roce:
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Účel použití dotace (stručný popis; doba, v níž má být účelu dosaženo; odůvodnění
žádosti):

v případě potřeby použijte volný list jako přílohu

V Podolí dne

Podpis (razítko)

K žádosti nutno připojit tyto povinné přílohy (pokud byly poskytnuty v min.letech, stačí jen
změny) :
Právnická osoba
1.
2.
3.
4.
5.

výpis z obchodního rejstříku nebo kopii aktuální registrace subjektu
kopii smlouvy o zřízení běžného účtu, pokud je zřízen
čestné prohlášení žadatele o vyrovnaných závazcích k Obci Podolí a Finančnímu úřadu
vyčíslení podílu podpory Obce Podolí na dofinancování akce, tj. vlastní náklady, případně
jiné dotace a celkové náklady na akci
doložení úplného výpisu údajů o skutečném majiteli zapsaném v Evidenci skutečných
majitelů

Fyzická osoba
1. kopii oprávnění k živnostenskému podnikání nebo prokázání, že akce, na kterou žádá o
podporu bude osobně zajišťovat (kopie smluv, pověření, zápis z komise, ...)
2. kopii smlouvy o zřízení běžného účtu, pokud je zřízen
3. čestné prohlášení žadatele o vyrovnaných závazcích k Obci Podolí a k Finančnímu úřadu
4. vyčíslení podílu podpory Obce Podolí na dofinancování akce, tj. vlastní náklady, případně
jiné dotace a celkové náklady na akci
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Čestné prohlášení
Jako žadatel o podporu čestně prohlašuji, že mám vyrovnané závazky vůči Obci Podolí a
Finančnímu úřadu.
Dále prohlašuji, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuji žádné okolnosti
důležité pro posouzení žádosti.
Souhlasím se zveřejněním svého názvu, výše poskytnuté podpory a účelu, na nějž je podpora
poskytována včetně názvu a charakteristiky akce, termínu konání.
Beru na vědomí, že jako žadatel o podporu, jsem povinen neprodleně písemně oznámit Obci
Podolí veškeré změny údajů uvedených v žádosti, které nastanou po podání žádosti.
V Podolí dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis statutárního zástupce

( razítko subjektu )

