Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Skoronice
na podporu obecně prospěšných činností
Žádost pro rok 2018
Oblast:
SPORT

KULTURA

OSTATNÍ ZÁJMOVÉ AKTIVITY

Název organizace:

Název činnosti - projektu:
Sídlo organizace:

IČ:
Tel:

Předmět činnosti:
Statutární zástupce organizace (jmenujte jen jednoho s podpisovým právem):
Jméno:
Bydliště:
Telefon:
E-mail:
Členská základna celkem:

Z toho ve věku:

Číslo účtu:

Peněžní ústav:

Do 18 let
Nad 18 let

Výše požadované dotace:
Důvod žádosti o dotaci:

*
Vyjádření k žádosti
Zastupitelstvo obce
Schválena dotace ve výši:

*tuto tabulku nevyplňujte

Návrh

Poznámka

I.

Údaje o organizaci

1.

Druh právní subjektivity (ze stanov nebo zřizovací listiny):

2.

Přehled o pravidelné činnosti organizace (doba, místo a četnost pravidelných schůzek,
tréninků, nácviků…)

3.

Recipročně nabízíme obci nebo jejím organizacím tyto služby:

4.

Počet pracovníků v organizaci:
Z toho placených pracovníků v organizaci:
Dobrovolníků v organizaci:

II. Údaje o činnosti - projektu:
1.

Popis projektu (základní idea, harmonogram)

2.

Cílové skupiny:

3.

Termín zahájení a ukončení projektu:

III. Rozpočet projektu - činnosti:
1.

Výdaje
Částka

Druh výdaje
Pronájmy
Výdaje za materiál
Energie
Služby
Cestovní náhrady
Ostatní výdaje
Celkem

2.

Příjmy

Druh příjmu
Vlastní prostředky (příjmy od klientů, členské příspěvky…)
Příspěvky dalších organizací (město, kraj)
Příspěvky dárců a sponzorů
Dotace ze státního rozpočtu
Požadovaná výše dotace
Celkem

Částka

IV. Závěrečná ustanovení
Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé, že nezatajuje žádné okolnosti,
důležité pro posouzení projektu a že má vyrovnány všechny závazky vůči obci a jejím
organizacím, Jihomoravskému kraji a jeho organizacím, státu.

Skoronice, dne ................... 2018
………………………………………………………
Podpis statutárního zástupce, razítko

K ŽÁDOSTI JE TŘEBA DOPLNIT: **
1.
2.
3.
4.

Kopii dokladu jednoznačně prokazující právní subjektivitu žadatele.
Kopii dokladu o zvolení konkrétní osoby statutárním zástupcem.
Kopii rozhodnutí o přidělení IČ (pokud není IČ součástí stanov).
Kopii smlouvy s peněžním ústavem (nebo kopii výpisu z účtu).
** Pokud jste v roce 2017 žádali o dotaci, přikládejte tyto doklady jen v případě změn v
uvedených dokumentech

