Město Potštát , Zámecká 1, 753 62 Potštát
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Podací razítko podatelny města Potštát:

Žadatel

Úplný název/jméno

Sídlo

IČO nebo Rodné číslo

Právní forma
Bankovní spojení (název
banky, číslo účtu

Telefon, fax, e-mail

Kontaktní osoba
Celkový roční rozpočet
žadatele
Požadovaná výše dotace
Podíl na rozpočtu žadatele

Kč

Kč (

%)

Odůvodnění žádosti o dotaci
(popište výchozí situaci, která Vás vede k podání žádosti

Použití dotačních prostředků žadatelem
(definujte, na co dotaci obce konkrétně použijete - tedy účel dotace)

Struktura rozpočtových nákladů žadatele
(U žadatelů, kteří uplatňují odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní
žadatelé uvádějí náklady včetně DPH.)

Druh nákladu

Celkem

Finanční
prostředky
žadatele

Dotace obce

1. Materiálové náklady, z toho:
a) spotřeba materiálu, kancelářské potřeby, čistící prostředky
b) knihy, časopisy, odborné texty, učebnice
c) spotřeba energie, vody, plynu, PHM
d) propagační materiály
e) ostatní
2. Cestovné, z toho:
a) dopravní náklady žadatele, zaměstnanců (členů) žadatele
b) ubytování a stravování žadatele, zaměstnanců (členů) žadatele
3. Služby a ostatní provozní náklady, z toho:
a) poplatky poště, bankám
b) telefony, internet, datové přenosy
c) školení, poradenské a právní služby
d) leasingové splátky (finanční pronájem)
e) služby reklamních agentur
f) pojištění majetku, podnikatelských rizik atd.
g) opravy a udržování
h) ostatní
4. Nájemné
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM (položky 1-4)

Stručná charakteristika činnosti žadatele

Žadatel je plátcem DPH (zakroužkujte)

ANO

NE

Prohlášení žadatele
Žadatel (úplný název),______________________________________________________________
prohlašuje, že uvedené údaje v žádosti o dotaci jsou úplné a pravdivé, a že nezatajuje žádné
okolnosti důležité pro její posouzení. Zároveň prohlašuje, že jsou mu známy Zásady města Potštát
pro poskytování dotací z rozpočtu města a že je bude dodržovat.

Dále prohlašuje, že veškeré změny (týkající se jak identifikačních údajů organizace, tak obsahové
části projektu), které nastanou v průběhu jeho realizace, nahlásí písemně nejpozději do 5 dnů městu.

Žádost zpracoval
(Jméno, název organizace)
_________________________________________________________________________________
Seznam příloh
(Uveďte seznam všech příloh, které k žádosti přikládáte, přílohy očíslujte)

Jméno a podpis zástupce žadatele, razítko

Povinné přílohy:
- ověřená fotokopie listin ověřujících právní subjektivitu žadatele

