MĚSTO NÝŘANY
Benešova třída 295
330 23 Nýřany

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Nýřany
dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s Pravidly pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Města Nýřany
1a/ Žadatel - fyzická osoba
Jméno a příjmení
Datum narození
IČO (je-li podnikatelem)
Plátce DPH (nehodící se škrtněte)

Ano (uveďte DIČ:

)

- Ne

)

- Ne

Trvalé bydliště (úplná adresa)
Adresa provozovny
(je-li odlišná od adresy trvalého bydliště)

Bankovní spojení

Název banky
Číslo účtu
Jméno a příjmení

Zastoupený (jen na základě plné moci)

Datum narození
Trvalé bydliště

Kontaktní údaje

Mobilní telefon
E-mail
Jméno a příjmení

Kontaktní osoba

Funkce

(liší-li se od žadatele)

Mobilní telefon
E-mail

1b/ Žadatel – právnická osoba
Název / Obchodní firma
Sídlo firmy (úplná adresa)
IČO
Plátce DPH (nehodící se škrtněte)

Ano (uveďte DIČ:

Právní forma (např. spolek, nadace, a.s.)
Bankovní spojení

Název banky
Číslo účtu
Jméno a příjmení
Funkce

Statutární orgán

Kontaktní adresa
Telefon
E-mail
Jméno a příjmení

Kontaktní osoba

Funkce

(liší-li se od statutárního orgánu)

Mobilní telefon
E-mail

Zástupce žadatele

Osoba zastupující právnickou osobu

(je-li právnická osoba zastoupena)

Právní důvod zastoupení
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2/ Osoby s podílem v osobě žadatele a osoby, v nichž má žadatel přímý podíl
Osoby s podílem v osobě žadatele
a/ Právnické osoby
Název či obchodní firma

IČO

Sídlo firmy

Datum narození

Trvalé bydliště

b/ Fyzické osoby
Jméno a příjmení

Osoby, v nichž má žadatel přímý podíl
Název či obchodní firma

IČO

Sídlo firmy

Výše podílu

3/ Požadovaná výše dotace a účel, na který je dotace požadována
Na celoroční činnost žadatele

Kč

Doba, v níž bude dosaženo účelu dotace – datum
(min. od 1.1. do max. 14. 12. kalendářního roku, v němž bude dotace poskytnuta)

Od

Do

Charakteristika činnosti žadatele v souladu se stanovami, statutem či obdobným dokumentem, počet členů a oddílů žadatele, přínos
činnosti žadatele pro veřejnost, popis vedlejší činnosti a podobně.

a

Na konkrétní akci (název akce)
Datum realizace akce (uveďte konkrétní termín konání akce)
Doba, v níž bude dosaženo účelu dotace – datum

Kč

(min. od 1.1. do max. 14. 12. kalendářního roku, v němž bude dotace poskytnuta)

Podrobný popis akce, přínos akce pro veřejnost a podobně.

b

4/ Odůvodnění žádosti

Strana 2

Od

Do

5/ Položkový rozpočet účelu žádosti (ekonomická rozvaha) v případě žádosti o dotaci na činnost
Náklady (výdaje) dle druhů
Název

Výnosy (příjmy) dle druhů

Částka

Název

Částka

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Celkem

Kč

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Celkem

Kč

6/ Položkový rozpočet účelu žádosti (ekonomická rozvaha) v případě žádosti o dotaci na konkrétní akci
Náklady (výdaje) dle druhů
Název

Výnosy (příjmy) dle druhů

Částka

Název

Částka

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Celkem

Kč

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Celkem

Kč

7/ Přehled ekonomických ukazatelů o hospodaření žadatele za uplynulé dva roky
Údaje musí odpovídat schválené účetní závěrce žadatele (výkaz hospodaření) nebo předpokladu, pokud v době podání není ještě schválena.

Rok
a

Hlavní činnost

b

Vedlejší činnost

Náklady (výdaje) celkem
Výnosy (příjmy) celkem
Náklady (výdaje) celkem
Výnosy (příjmy) celkem

Kč
Kč
Kč
Kč

Náklady (výdaje) celkem
Výnosy (příjmy) celkem
Náklady (výdaje) celkem
Výnosy (příjmy) celkem

Kč
Kč
Kč
Kč

Rok
a

Hlavní činnost

b

Vedlejší činnost

8/ Předpoklad ekonomických ukazatelů o hospodaření žadatele za rok, na nějž je žádána dotace
Rok
a

Hlavní činnost

b

Vedlejší činnost

Náklady (výdaje) celkem
Výnosy (příjmy) celkem
Náklady (výdaje) celkem
Výnosy (příjmy) celkem
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Kč
Kč
Kč
Kč

9/ Žadatel svým podpisem potvrzuje, že:
a
b
c
d
e

ručí za správnost a pravdivost údajů v této žádosti, včetně eventuálních příloh
není v insolvenčním řízení jako dlužník ani není v likvidaci
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
nemá nedoplatky na sociálním a zdravotním pojištění
účel dotace, o níž žádá, má v předmětu činnosti

10/ Žadatel bere na vědomí, že:
a
b

na poskytnutí dotace ani na požadovanou výši dotace není žádný právní nárok
na neúplně vyplněnou žádost o dotaci či žádost podanou po stanoveném termínu nebude brán
poskytovatelem zřetel

11/ Žádost musí být podána do 31. ledna běžného roku:
osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Nýřany, ekonomický odbor, 330 23 Nýřany, Benešova
a
třída 295
prostřednictvím pošty na adresu Městského úřadu Nýřany, ekonomický odbor, 330 23 Nýřany, Benešova třída
b
295
c elektronicky se zaručeným podpisem prostřednictvím podatelny Městského úřadu Nýřany

Přidělení dotace podléhá schválení zastupitelstvem města Nýřany.
Pokud nebude žádosti poskytovatelem vyhověno, bude žadatel bez zbytečného odkladu písemně vyrozuměn.

Razítko

Podpis statutárního zástupce žadatele
(případně jeho zmocněnce – na základě plné moci)

V ………………………….., dne ………………………………………..

Povinné přílohy
1
2
3
4

Kopie výpisu z obchodního rejstříku orazítkovaná a podepsaná statutárním orgánem žadatele
Kopie výpisu ze spolkového rejstříku orazítkovaná a podepsaná statutárním orgánem žadatele
Kopie případné jiné registrace orazítkovaná a podepsaná statutárním orgánem žadatele
Kopie stanov (jsou-li vydány) orazítkovaná a podepsaná statutárním orgánem žadatele
Kopie smlouvy o vedení bankovního účtu u peněžního ústavu orazítkovaná a podepsaná statutárním
orgánem žadatele
Plná moc (je-li žadatel zastoupen na základě plné moci)
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