
Příloha 8 

podací razítko úřadu 

Žádost o poskytnutí dotace z 
rozpočtu města Chropyně 

PROGRAM S III – Podpora
významných sportovních akcí

ZÁKLADNÍ ÚDAJE* 

NÁZEV ORGANIZACE, JMÉNO FYZICKÉ
OSOBY (přesný název dle zřizovací listiny, 
stanov) 

FORMA PRÁVNICKÉ OSOBY 
(fyzická osoba, spolek, nadace, apod.)

ADRESA SÍDLA 
ADRESA TRVALÉHO
POBYTU

ulice, čp.

PSČ, obec

telefon

e-mail 

www stránky 

IČ, DATUM REGISTRACE PRÁVNÍ 
SUBJEKTIVITY (u fyzických osob datum a místo 
narození)

DIČ, DATUM REGISTRACE 

PENĚŽNÍ ÚSTAV 

ČÍSLO ÚČTU A KÓD BANKY 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE
NEBO IDENTIFIKACE OSOB 
ZASTUPUJÍCÍCH PO 
(je-li osob více, zde 
uveďte hlavní kontaktní 
osobu, zbývající uveďte 
na samostatné příloze 
této žádosti)

jméno a příjmení 

datum narození 

právní důvod zastoupení 

adresa trvalého pobytu 

telefon, e-mail 

OSOBY S PODÍLEM V TÉTO PRÁVNICKÉ OSOBĚ

OSOBY, V NICHŽ MÁ PO PŘÍMÝ PODÍL 
(včetně výše tohoto podílu) 

ADRESA A JMÉNO PRO DORUČOVÁNÍ 
(pokud je jiná než adresa sídla) 

* jestliže je žadatelem právnická osoba, která již v daném roce žádala o dotaci z titulu PROGRAM S I, vyplňuje pouze název právnické osoby 
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ÚČEL UŽITÍ - INFORMACE O AKCI 

NÁZEV AKCE 

TERMÍN REALIZACE 

MÍSTO REALIZACE 

OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA REALIZACI AKCE 
(jméno, příjmení a kontakt)

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET ÚČASTNÍKŮ VČ. URČENÍ 
VĚKOVÉ KATEGORIE

POPIS AKCE – CÍL A STRUČNÝ OBSAH, ZPŮSOB 
REALIZACE, PŘEDPOKLÁDANÝ PŘÍNOS (podrobně 
uveďte v příloze)

FINANCOVÁNÍ AKCE 
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY  
(PLÁTCI DPH, KTEŘÍ MAJÍ NÁROK NA ODPOČET DPH NA VSTUPU PODLE ZÁKONA O DANI
Z PŘIDANÉ HODNOTY, Č. 235/2004 SB., UVÁDĚJÍ VŠECHNY CENY V TABULCE BEZ DPH) 

CELKOVÝ ROZPOČET 

PROVOZNÍ NÁKLADY 

PRONÁJMY

NÁKLADY NA DOPRAVU

PROPAGACE AKCE

NÁKUP CEN PRO ÚČASTNÍKY 

HONORÁŘE ROZHODČÍCH VČ. CESTOVNÉHO 
STRAVOVÁNÍ A PITNÝ REŽIM AKTIVNĚ SPORTUJÍCÍCH

POHOŠTĚNÍ

MZDY VLASTNÍCH PRACOVNÍKŮ

DANĚ A POPLATKY (SPRÁVNÍ, AUTORSKÉ, …) 
HOVORNÉ ZA TELEFONY

OSTATNÍ NÁKLADY

NÁKLADY CELKEM 

PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY 

VLASTNÍ ZDROJE

VEŘEJNÉ ZDROJE (STÁT, KRAJ, JINÉ) 
PŘÍMÉ VÝNOSY (NAPŘ. PŘÍJEM ZE STARTOVNÉHO, REKLAMA) 
SPONZORSKÉ DARY

JINÉ PŘÍJMY

PŘÍJMY CELKEM 
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REKAPITULACE PŘÍJMŮ A NÁKLADŮ 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU POŽADOVANÉHO Z ROZPOČTU 
MĚSTA CHROPYNĚ tj.  z celkových nákladů na projekt 

PROHLÁŠENÍ ŽADATELE 
• Byl jsem obeznámen s Pravidly pro poskytování dotací na sportovní činnost.

UPOZORNĚNÍ 
• Neúplné vyplnění žádosti je důvodem k jejímu vyřazení.
• Uvedení nepravdivých údajů je důvodem k vyřazení žádosti v roce podání i v letech následujících.

Chropyně 

podpis žadatele / podpis osoby zastupující žadatele, otisk razítka 

PŘÍLOHY (PRÁVNICKÁ OSOBA):  
1. doklad právní subjektivity organizace,
2. stanovy (potvrzené Ministerstvem vnitra v Praze v platném znění, opatřené razítkem na každé straně vč. změn, ke zjištění názvu a sídla

organizace, její struktury, předmětu činnosti a statutárního orgánu),
3. kopie dokladu o založení účtu organizace,
4. kopie dokladu o přidělení IČ a DIČ (není-li IČ uvedeno v razítku na záhlaví stanov, předložte samostatné Osvědčení o registraci z ČSÚ),
5. zápis z členské schůze nebo valné hromady, ve kterém jsou údaje o zvoleném statutárním zástupci (zástupcích), který je oprávněn

podepsáním dohody, resp. zastupováním,
Pro usnadnění a urychlení administrace žádosti je možno požadované přílohy 1 až 5 nahradit vyplněním následujícího čestného prohlášení. 

PŘÍLOHY (FYZICKÁ OSOBA): 
1. kopie dokladu o založení účtu.

Pro usnadnění a urychlení administrace žádosti je možno přílohu 1 nahradit vyplněním následujícího čestného prohlášení. 

PROHLÁŠENÍ ŽADATELE O DOTACI 

Prohlašuji, že požadované přílohy číslo 
1 2 3 4 5 

(u fyzických osob číslo 1) byly předloženy při podání žádosti o poskytnutí dotace v roce   a k dnešnímu dni nenastala žádná 
změna v požadovaných dokumentech. 

Chropyně, 

podpis žadatele / podpis osoby zastupující žadatele, otisk razítka 

• Nemám vůči městu Chropyně a jeho příspěvkovým organizacím nesplněné povinnosti peněžité či nepeněžité povahy.


	* jestliže je žadatelem právnická osoba, která již v daném roce žádala o dotaci z titulu PROGRAM I, vyplňuje pouze název právnické osoby
	Chropyně


	fill_1: 
	FORMA PRÁVNICKÉ OSOBY fyz cká osoba spolek nadace apod: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	NÁZEV AKCE: 
	TERM N REALIZACE: 
	M STO REALIZACE: 
	fill_20: 
	fill_21: 
	fill_22: 
	Text1: 
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Text7: 
	dotace: 
	procento: 
	cp: 0
	p1: 
	p2: 
	p3: 
	p4: 
	p5: 
	cn: 0
	rozdíl: 0
	n12: 
	n11: 
	n10: 
	n9: 
	n8: 
	n7: 
	n6: 
	n5: 
	n4: 
	n3: 
	n2: 
	n1: 


