Žádost o poskytnutí dotace z Programu podpory kulturní, společenské a
sportovní činnosti v obci Stonava na rok 2021
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů
Poskytovatel:
Obec Stonava
730
735 34 Stonava
IČO: 00297658
DIČ: CZ00297658
1. Identifikace žadatele
Žadatel – fyzická osoba:
Jméno a příjmení:
Adresa bydliště:
Datum narození:
IČ:
Tel:
E-mail:

Žadatel – právnická osoba:
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Tel:
E-mail:
Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení:

Identifikace osob s podílem v této právnické osobě:
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Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výši tohoto podílu:

2. Adresa pro
doručování (pokud je
odlišná od adresy sídla či
bydliště)

3. Požadovaný způsob vyplácení dotace: bankovním převodem / hotově (nehodící se škrtněte)
4. Název a sídlo banky:
(vyplňte v případě žádosti o
vyplácení dotace bankovním
převodem)

Číslo účtu a kód banky:
5. Dotace pro rok:

2021

6. Název projektu:
7. Účel, na který chce žadatel dotaci použít:

8. Doba, v níž má být
dosaženo účelu:
(zahájení a ukončení)

9. Požadovaná částka
dotace:

částka:
slovy:

10. Spolufinancování
(žadatelem nebo dalšími
subjekty, v jaké výši)

11. Odůvodnění žádosti (v případě nedostatku místa, pokračujte v příloze k žádosti)
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12. Seznam příloh
k žádosti:
13. Zakladatelská listina
– dokument, stanovy,
apod.
Místo a datum:

Podpis žadatele – statutárního zástupce, razítko

Prohlášení žadatele:
1. Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s dokumentem „Program podpory kulturní, společenské a
sportovní činnosti v obci Stonava“ schváleným na 15. zasedání Zastupitelstva obce Stonava dne
17.9.2020.
2. Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v předložené žádosti jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.
3. Prohlašuji, že nemám ke dni podání této žádosti, žádné nevyrovnané závazky vůči poskytovali
dotace po lhůtě splatnosti.

V

dne
Podpis žadatele - statutárního zástupce
(razítko)

Seznam příloh k žádosti o dotaci:



právnická osoba – kopii dokladu o právní subjektivitě (výpis z veřejných rejstříků apod.),
stanovy, zřizovací a zakládací listinu či doklady o rozhodovacích pravomocech organizace,



podnikající fyzická osoba – kopii oprávnění k podnikání,



kopie dokladu o vlastnictví bankovního účtu (k bankovnímu spojení uvedenému v žádosti
pokud již nebyl odevzdán v minulosti).

Obec Stonava bude zpracovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytně nutná k dosažení účelu jejich zpracování. Touto dobou se
rozumí: doba nezbytná k vyřízení žádosti o dotaci a její vypořádání. Vaše osobní údaje jsou vedeny a zabezpečeny v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
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