Příloha č. 1a - Dotace v oblasti sportovní

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kravaře v oblasti sportovní
Dotace pro rok:

2021

Žádost musí být
podána nejpozději do:

31.1.2021

Žadatel FYZICKÁ OSOBA
Jméno, příjmení a titul:
Datum narození:
IČ (je-li fyzická osoba podnikatelem):

Žadatel PRÁVNICKÁ OSOBA
(úplný a přesný název)
Statistická právní forma:
Statutární zástupce:
Pracovní zařazení,
funkce:

Jméno, příjmení a titul:
Adresa:
Telefon:

Mobil:

E-mail:
IČ:

Datum zahájení činnosti:

DIČ:

Identifikace**:
a) osob zastupujících právnickou osobu
s uvedením právního důvodu zastoupení
b) osob s podílem v této právnické
osobě
c) osob, v nichž má žadatel přímý podíl
a výše tohoto podílu

Adresa/sídlo žadatele:
Ulice:

Č. p.

Obec:

PSČ

Tel.:
E-mail:

Mobil:

Fax:
Webová stránka:

Bankovní spojení žadatele:
Číslo účtu žadatele:

Kód banky:

Název banky:

Specifický
symbol:

Adresa banky:

** Vysvětlivky:
a) Identifikace osob zastupujících žadatele - právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení: v případě osoby
zastupující žadatele, která je fyzickou osobou, je třeba uvést její jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště;
v případě osoby zastupující žadatele, která je právnickou osobou, je třeba uvést její název, sídlo, IČ. U listiny osvědčující
právní důvod zastoupení uvést datum jejího vystavení, kým byla vystavena a případně pokud existuje - jednací číslo.
b) Identifikace osob s podílem v této právnické osobě – žadateli: uvedení jména a příjmení, data narození, adresy bydliště
fyzické osoby, mající podíl na právnické osobě - žadateli; uvedení názvu, sídla, IČ, právnické osoby, mající podíl
na právnické osobě – žadatel.
c) Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu - uvedení názvu, sídla, IČ, právnické osoby,
právnické(ých) osoby(osob) na níž má žadatel podíl a uvedení výše tohoto podílu.

I.
II.
III.
IV.

V.

Ostatní přílohy:
Doklad, na jehož základě došlo k vytvoření subjektu (doklad o registraci organizace, stanovy, statut, doklad o přidělení
identifikačního čísla, zřizovací listina, živnostenský list apod.), případně průkaz totožnosti.
Doklad o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, zároveň s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce jednat
jménem subjektu navenek (podepisovat smlouvy).
Žadatelé, kteří požadované doklady předložili již v předcházejících letech, potvrdí svým podpisem jejich platnost
pro daný rok (viz Příloha č. 2).
Čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči zdravotním pojišťovnám, Okresní správě
sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu a rozpočtu města Kravaře (viz Příloha č. 3) nebo rozhodnutí o povolení
posečkání s úhradou nedoplatků, nebo dohoda o splátkovém kalendáři dluhu.
Čestné prohlášení o přijetí/nepřijetí podpory de minimis v uplynulých třech letech, pokud se na žadatele vztahují
pravidla Evropské Unie a České republiky pro poskytování veřejné podpory (viz Příloha č. 4)
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PROJEKTOVÁ ČÁST ŽÁDOSTI
Charakteristika činnosti:

Účel, na který žadatel dotaci požaduje, odůvodnění žádosti a doba, kdy má být dosaženo účelu:

Cílová skupina (skupiny), její charakteristika, velikost a počet osob, které budou projektem reálně pozitivně
zasaženy:

Uveďte stručný rozpočet činnosti, aktivity nebo projektu, na který žádáte - výdaje a příjmy (zdroje),
ze kterých budete výdaje hradit, a to včetně požadované dotace od města Kravaře

Přehled o příjmech/výnosech v minulém roce (uvádějte v Kč)
Dotace z rozpočtu města Kravaře poskytnutá v minulém roce:
Ostatní dotace v minulém roce:
Ostatní příjmy/výnosy v minulém roce:
Příjmy/výnosy v minulém roce celkem:
Pokud jste v minulém roce obdrželi dotaci z rozpočtu města Kravaře, uveďte, na jaký účel byla dotace použita:

Přehled o výdajích/nákladech v minulém roce (uvádějte v Kč)
Výdaje/náklady v minulém roce celkem:
Výše požadované dotace na příslušný kalendářní rok:
Počet registrovaných členů1 sportovní organizace k 1. 1. příslušného roku do 5 let včetně:
Počet registrovaných členů1 sportovní organizace k 1. 1. příslušného roku od 6 do 19 let včetně:
Počet registrovaných členů1 sportovní organizace k 1. 1. příslušného roku od 20 let:
Významné úspěchy, účast v soutěžích, ocenění a další důležitá sdělení:

Seznam příloh žádosti:

Zastoupení na základě plné moci:
ANO***

NE***

Plná moc doložena:
ANO***

NE***

*** Nehodící se škrtněte

Datum:

1

Podpis (případně) razítko žadatele:

Uvedení nepravdivých údajů nebo údajů, které nebude možné jednoznačně prokázat, může být důvodem k neposkytnutí
dotace.
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Příloha č. 2
Prohlášení žadatele o dotaci
Prohlašuji, že




doklad, na jehož základě došlo k vytvoření subjektu (doklad o registraci organizace, stanovy, statut,
doklad o přidělení identifikačního čísla, zřizovací listina, živnostenský list apod.), případně průkaz
totožnosti.
doklad o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, zároveň s dokladem osvědčujícím oprávnění
zástupce jednat jménem subjektu navenek (podepisovat smlouvy).

jsme již předložili v roce …………… a k dnešnímu dni nenastala žádná změna v požadovaných dokumentech.

Název žadatele:

Datum:

Podpis:
(statutárního zástupce žadatele o dotaci)

Razítko:
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Příloha č. 3
Čestné prohlášení k žádosti o dotaci

Prohlašuji, že nemáme žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči zdravotním pojišťovnám, České správě sociálního
zabezpečení, místně příslušnému finančnímu úřadu a rozpočtu města Kravaře.

Název žadatele:

Datum:

Podpis statutárního zástupce žadatele o dotaci:

Razítko:
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Příloha č. 4

Čestné prohlášení
Já, níže podepsaný
U fyzických osob podnikatelů
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Podnikající pod obchodním jménem:
Adresa bydliště/Sídlo:
IČ:

DIČ:

U právnických osob:
Jméno, příjmení, funkce:1
Zastupující:2
Právnickou osobu:3
Se sídlem:
IČ

DIČ

prohlašuji tímto,2
a)

že v průběhu posledních tří let před podpisem tohoto prohlášení jsem nepřijal žádnou veřejnou
podporu ve smyslu obecně závazných právních předpisů České republiky a ve smyslu právních
předpisů EU;

b)

že v průběhu posledních tří let před podpisem tohoto prohlášení jsem přijal veřejnou podporu ve
smyslu obecně závazných právních předpisů České republiky a ve smyslu právních předpisů EU
celkem ve výši ………… € (……….. Kč). Tato podpora tedy ve výše uvedeném období nepřevýšila částku
200.000,- EUR nebo v případě podniku činného v odvětví silniční dopravy nepřevýšila 100.000 EUR.

V ………………….. dne ……………

Jméno a podpis:3

1

Zde uvést jméno, příjmení a funkci osoby zastupující právnickou osobu.
Pokud se nejedná o statutární orgán, uveďte, na základě čeho zastupuje právnickou osobu (např. na základě plné moci
ze dne…).
3 Zde uvést název právnické osoby přesně dle příslušného rejstříku.
2 Výrazně zakroužkujte buď možnost a) nebo b) podle toho, která se Vás týká. Pokud jste označili možnost b), doplňte výši
přijaté veřejné podpory.
3 U fyzické osoby uvést jméno a příjmení, u právnické osoby uvést jméno, příjmení a funkci právnické osoby oprávněné
k podpisu
2
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