Razítko podatelny:

OBEC MOSTEK
Mostek 34, 544 75 Mostek

Ţádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Mostek
pro kalendářní rok ………..
příloha č. 2 Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Mostek spolkům a místním organizacím

(Směrnice č. 1/2016)
Název ţadatele:
Adresa ţadatele:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Jméno a příjmení statutárního
zástupce:

tel.:

Webové stránky:

e-mail:

Osoba odpovědná za realizaci:

tel.:

Číslo bankovního účtu:

peněţní ústav:

Forma organizace:

spolek

obecně prospěšná společnost

jiné (uveďte jaké)

Stručný popis činnosti organizace:
(popište činnost organizace i ve vztahu k projektu, k němuž žádáte příspěvek z rozpočtu obce)

Počet členů organizace s trvalým pobytem v obci Mostek:
Přehledný a stručný popis důvodu ţádosti:
(podrobný popis lze dodat přílohou)
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Účel a plánované pouţití poţadované částky z příspěvku:

Poţadovaná výše dotace:
Dopad přidělení dotace na území, případně propagaci, obce (v čem spočívá):

Jde-li o příspěvek pouze na konkrétní akci, pak vyplňte:
Místo realizace akce:
Termín realizace akce (od-do):
Odhadovaný počet účastníků akce letos:
Skutečný počet účastníků při případném minulém pořádání:
- z toho počet účastníků akce z obce Mostek:
Poloţková struktura rozpočtovaných nákladů
(blíže specifikovat jednotlivé položky, dle potřeby přidejte řádky):
Poloţka
Pronájem prostor
Propagace
Materiál
Ostatní osobní náklady
(např. dohody o provedení
práce, honoráře apod.)
Doprava
Ostatní (vypište)

Případná specifikace

Celkem v Kč

Celkem

Povinné přílohy k ţádosti:
-

kopie dokladu o právní subjektivitě – přiloženo počet stránek …….
kopie stanov společnosti, případně zřizovací listina – přiloženo počet stránek …..
kopie dokladu o statutárním zástupci – přiloženo počet stránek …..
kopie dokladu o zřízení účtu – přiloženo počet stránek …..
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UPOZORNĚNÍ :
-

žádost předávejte vyplněnou na psacím stroji, na PC nebo hůlkovým písmem
dotační výbor při zastupitelstvu obce bude hodnotit pouze správně vyplněné a úplné ţádosti s
poţadovanými povinnými přílohami.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ:
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti jsou pravdivé. Současně souhlasím s tím, aby
byl projektu veřejně představen v tisku a na internetu. Zavazuji se, že v případě přidělení dotace
předložím po skončení čerpání poskytovateli její podrobné vyúčtování. Jsem si vědom/a toho, že
dotace nesmí být použita na jiné výdaje než uvedené v žádosti. Finanční částka z uděleného
programu, která by byla použita na jiné účely, nebo která by nebyla po skončení projektu čerpána,
bude vrácena poskytovateli.
Dále žadatel prohlašuje, že
- má vyrovnané všechny závazky vůči Obci Mostek a jejím organizacím, Královéhradeckému
kraji a jeho organizacím a státu,
- na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo proti němu nebylo zahájeno insolvenční řízení,
nebyl konkurz pro nedostatek majetku žadatele nebo není v likvidaci
Jsem/nejsem plátcem DPH, uplatňuji/neuplatňuji DPH na vstupu (nehodící škrtněte)
Jsem seznámen s platnými Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Mostek spolkům a
místním organizacím.

Oprávněný zástupce:

Datum a místo podpisu:

Podpis a razítko organizace:

Hodnocení dotačního výboru při Obci Mostek:
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