podací razítko:

Příloha č. 2

Město Hranice
U Pošty 182, 351 24 Hranice
Žádost o poskytnutí individuální dotace na akci
Údaje o žadateli:
Název/jméno a příjmení:

IČ/RČ:

Sídlo/bydliště:
Datová schránka:

e-mail:

Webová stránka:
Bankovní spojení, číslo účtu:
Žadatel je plátce DPH -  ANO
 NE
Statutární zástupce:
Jméno a příjmení:

funkce:

Bydliště:
Telefon:

e-mail:

Údaje o podporované akci:
Název akce:
Termín konání akce (případně od – do):
Místo konání akce (adresa, specifikace):
Celkové předpokládané náklady na akci:
Požadovaná výše dotace:
Podrobný popis akce:

Město Hranice, U Pošty 182, 351 24 Hranice, IČ: 00253961, mail: info@mestohranice.cz, tel.: 354 429 411

Členská základna (v případě, že je žadatelem spolek):
Počet členů do 15 let věku:
Počet členů ve věku 15-20 let:
Počet členů nad 20 let věku:
Blíže specifikované náklady na akci, na kterou je určena dotace:
Výdaj (náklad spojený
s činností)

Celková částka (Kč):

Dotace (Kč):

Vlastní podíl (Kč):

Suma (Kč):
Technická výpomoc:
Druh:

Konkrétně

Výpomoc pracovníků TS
Půjčení zařízení (stany, pivní
sety, mobilní WC …)
Půjčení techniky (ozvučení,
ohřívače, …)
Půjčení prostor (Beseda,
Sokolovna, Večerka, Peklo, …)

Publicita:
Žadatel o své činnosti a o podpoře města informuje následujícími způsoby:
 ČLÁNEK

 SOCIÁLNÍ SÍTĚ

 WEB

 TV SPOT

 TISKOVÁ ZPRÁVA - POVINNÉ
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Žadatel současně čestně prohlašuje že,
má řádně vypořádané všechny závazky k Městu Hranice
nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění,
nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
d)
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
e)
nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
f)
řádně v předchozím období poskytnutou dotaci nebo návratnou finanční výpomoc vypořádal a
vyúčtoval,
g)
je bezúhonný, resp. jsou bezúhonné osoby, které za něj jednají (u právnických osob statutární a
obdobní zástupci). Za bezúhonného se žadatel považuje tehdy, pokud nebyl pravomocně odsouzen pro
trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem jeho činnosti nebo pro trestný čin hospodářský
nebo trestný čin proti majetku a tehdy, pokud nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních právních
předpisů upravujících výkon odborné činnosti,
h)
se nenachází v úpadku, podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
i)
se nenachází v likvidaci,
j)
není proti jeho majetku vedena žádná exekuce,
k)
byl seznámen s Programem pro poskytování peněžních prostředků (dotací) z rozpočtu města a
veškeré údaje uvedené v žádosti uvedl pravdivě,
l)
souhlasí (ve smyslu § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) se
zpracováním a užitím výše uvedených údajů ( jméno, příjmení, adresa ) za účelem řádného projednání a
rozhodnutí věci v příslušných orgánech města Hranice, a výslovně souhlasí s tím, aby tyto údaje byly
uvedeny a zveřejněny v navazujících dokumentech vyhotovovaných v dané věci.
a)
b)
c)

Přílohy žádosti:
1)
v případě, že je žadatelem spolek či ústav, je nutné k žádosti přiložit výpis z veřejného rejstříku
obsahující informaci o statutárním zástupci
2)
doklad o existenci bankovního účtu
Osobní údaje uvedené v této žádosti jsem poskytl(a) dobrovolně a souhlasím, aby byly městem Hranice shromažďovány a zpracovávány,
dokud tento souhlas písemně nevezmu zpět.

V

dne

Podpis žadatele:
(popř. razítko)

Poznámka: – zaškrtněte příslušné pole 
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