Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Starý Plzenec pro rok 2019
(Vyplní se s ohledem na to, zda je žadatel fyzická či právnická osoba. Nehodící se škrtněte.)

1. Žadatel - identifikační údaje
Název organizace (firmy) u fyzické osoby jméno a příjmení, titul:

Právní forma právnické osoby: spolek
Identifikace osob s podílem v této právnické osobě: ---Identifikace osob, v nichž má právnická osoba přímý podíl, výše tohoto podílu: --Fyzická osoba podnikající nebo nepodnikající: --Úplná adresa sídla/místa trvalého pobytu:
Obec:
PSČ:
Ulice:
č. p.:
Telefon/fax:
E-mail
www.
Adresa pro doručování (liší-li se od výše uvedené adresy):
Název (jméno a příjmení):
Obec:
PSČ:
Ulice:
č. p.:
IČ:
Datum narození u FO:
DIČ: --Číslo datové schránky:
Bankovní spojení (číslo účtu, kód banky, případně spec. symbol):
Statutární orgán:
Jméno a příjmení, titul, funkce:
Kontaktní adresa:
Telefon/fax:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Jméno a příjmení, titul:
Kontaktní adresa:
Telefon/fax:
E-mail:

2. Účel, na který chce žadatel dotaci použít
Činnost oddílu

3. Doba, v níž má být dosaženo účelu
1.1. 2019 – 31.12. 2019

4. Odůvodnění žádosti, event. charakteristika celoroční činnosti žadatele,
charakteristika žadatele (např. počet členů, z toho počet členů ze Starého Plzence,
počet účastníků)
Činnost oddílu se sestává
1)

5. Výše požadované částky
Kč

6. Prohlášení
Prohlašuji, že žadatel ke dni podání žádosti nemá žádné splatné závazky ve vztahu ke
státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu, finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně, správě
sociálního zabezpečení nebo rozpočtu územního samosprávného celku a jím zřízeným
organizacím.
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených
v této žádosti správcem Městem Starý Plzenec, a to pro účely poskytování finanční podpory
(dotace) z rozpočtu města Starý Plzenec. Tento souhlas dávám do doby odvolání tohoto
souhlasu.
7. Seznam příloh (např. plná moc)
Účetní závěrka celé TJ není k tomuto datu zatím hotová, bude k dispozici spolu s výroční
zprávou na serveru https://or.justice.cz/ Jakákoliv data po obratem dodám.
Ve Starém Plzenci dne:
……………………………………
Podpis žadatele (razítko) (event. podpis osoby zastupující žadatele)

