Město Mariánské Lázně
odbor školství
Ruská 155
353 01 Mariánské Lázně

Žádost o poskytnutí dotace na sportovní činnost z rozpočtu
Města Mariánské Lázně na rok ______

Účel dle Pravidel pro poskytování dotací na sportovní činnost
čl. III. d) systémová podpora
Přesný název podpory:
termín pro podání žádosti: před akcí do 31.05.
1. Identifikační údaje žadatele
Oficiální název:
(právnická osoba – obchodní jméno –
název, fyzická osoba – jméno, příjmení
titul)

IČO, DIČ, datum narození:
Právní forma:
Obec:

Přesná adresa sídla příp.
adresa trvalého pobytu:

PSČ:

Ulice a čp:

Telefon:
E-mail:
Jméno a příjmení, titul:

Statutární organ:

Funkce:

Registrace právní
subjektivity:

Vydal:

Bankovní spojení:

Název banky:

dne:

č.j.:

Subjekt, který žádá poprvé, přiloží k žádosti doklad o registraci (toto platí i při jakékoli změně)!!!

Č. účtu:

Kód banky:

2. Další údaje o žadateli:
Dosavadní dosažené
úspěchy v předchozích
letech:
(uveďte konkrétní výsledky včetně
roku nebo sezony, kdy bylo
výsledků dosaženo; u pořádaných
akcí uvést název, rok pořádání,
počet účastníků a stručnou
charakteristiku akce)

Žádáno z jiných zdrojů:

Bylo žádáno
z fondů EU
ze státního rozpočtu ČR
z rozpočtu kraje
z rozpočtu měst a obcí
z rozpočtu svazu
od soukromých subjektů

Stránka 1 z 3

ano
ano
ano
ano
ano
ano

ne
ne
ne
ne
ne
ne

Bude žádáno
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ne
ne
ne
ne
ne
ne

3. Informace o podpoře
Odůvodnění žádosti a popis:

Termín zahájení a ukončení:

Zahájení:

Ukončení:

Přesné místo realizace podpory:
Působnost:
(zaškrtněte)

místní

regionální

celostátní

mezinárodní

Prezentace a propagace:
(uveďte v bodech, jakými způsoby a ve kterých
médiích budete projekt propagovat a jak budete
prezentovat město Mariánské Lázně jako
poskytovatele dotace)

4. Bilance rozpočtu podpory – vyplnit vždy!!!
Počet účastníků podpory celkem:
Celkové předpokládané náklady v Kč:
Celkové předpokládané příjmy v Kč:
Rozdíl:
Podíl organizace v Kč:
Požadovaná výše dotace v Kč
5. Seznam případných příloh (Doložit dle Pravidel pro poskytování dotací na sportovní
činnost!!!)

ŽÁDOST ZPRACOVAL:
Datum:

………………………………………………………
podpis a razítko žadatele
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Čestné prohlášení
Žadatel o dotaci prohlašuje, že:
1. všechny uvedené údaje jsou pravdivé,
2. přijímá podmínky Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost z rozpočtu Města
Mariánské Lázně a příslušného dotačního programu pro poskytnutí dotace a bere na vědomí,
že při jejich nedodržení nebude jeho žádost posuzována,
3. není v insolvenčním řízení, v němž je řešen jeho úpadek nebo hrozící úpadek nebo že nebylo
rozhodnuto o jeho úpadku,
4. nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin související s předmětem dotace (nebo
jeho statutární orgán, případně člen statutárního orgánu),
5. nemá žádné splatné dluhy nebo nevyrovnané závazky vůči Městu Mariánské Lázně.

V ……………………………………… dne ……………………..
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………………………………………………………..
razítko a podpis

