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ŽÁDOST 

o dotaci z rozpočtu města Řevnice na podporu konkrétního projektu či akce v roce 2016 
 

 

Žadatel:   ………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                (jméno, příjmení, obchodní název) 

 

Právní statut:    ………………………………………………………………..………………………………………….. 

                             (fyzická osoba, spolek, občanské sdružení apod.) 

 

Sídlo, bydliště:   ………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                               (ulice, č.p., obec, PSČ) 

 

Registrace právní subjektivity: …………………………………………………………….……………………………. 

                                                             (kým, dne) 

 

IČO: …………………………………..       Datum narození:  ………………………………………. 

 

Bankovní spojení: ………………………………………………………………………. 

                                                                     (účet, banka) 

 

Statutární zástupce: ……………………………………………………………………………………………………… 

                                              (jméno a příjmení, titul, bydliště, e-mail, telefon) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pověřený zástupce:  ……………………………………………………………………………………………………... 

(jméno a příjmení, titul osoby pověřené jednáním ohledně žádosti, její bydliště, telefon, e-mail) 

 

……………………………………………………………………………………………………………....................... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Stručný popis projektu či akce (celkový popis přiložit k žádosti samostatně): ………………………………………….   

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Místo realizace akce: ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Časový harmonogram akce    -    datum zahájení: …………………………….. 

 

-   datum ukončení: ……………………………. 

 

Spolupracující subjekty: ………………………………………………………………………………………………… 

  

Význam pro město Řevnice:              a)   nová aktivita 

(zakroužkujte)                                              b)   pokračující aktivita 

                                                            c)   tradiční aktivita od roku ………… 

d)   celostátní akce 

 

Zkušenosti s obdobnými projekty:   …………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Velikost cílové skupiny akce či projektu:   ……………………………………………………………………………… 

 

Typ cílové skupiny (děti, mládež, dospělí): …………………………………………………………………………….. 

 

Způsob vedení účetnictví: …………………………………………………………… 
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                                                                  (svépomocí, externí účetní firma) 

 

Osoba pověřená vedením účetní evidence a vyúčtováním veřejné podpory: ………………………………………… 

                             (jméno a příjmení, titul, funkce, pracoviště nebo bydliště, tel., fax, e-mail) 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………........................... 

  

 

                                                      ROZPOČET AKCE NEBO PROJEKTU 

Výdaje Celkové výdaje Z toho požadavek na dotaci 

Osobní výdaje   

Materiálové výdaje   

Výdaje na energie   

Výdaje za služby   

Další výdaje   

Výdaje celkem   

 

 

Příjmy Částka Podíl % 

Vlastní zdroje   

Příjmy z akce (např. vstupné)   

Dotace ze státního rozpočtu a EU   

Dotace od obcí a kraje   

Dary a sponzoři   

Požadovaná dotace    

Příjmy celkem   

 

 

Prohlášení: 

Beru na vědomí, že žádám o podporu z veřejných prostředků, jejichž poskytování a použití podléhá veřejnoprávní 

kontrole ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a v případě obdržení podpory 

doložím průkaznými doklady způsob naložení s finanční dotací. 

Veškeré mnou uvedené údaje jsou pravdivé a mohou být ověřeny kontrolou na místě ještě před rozhodnutím o 

poskytnutí veřejné podpory. 

Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů pro účely řízení o podpoře v rámci úkonů souvisejících s přijetím,  

projednáváním, evidencí, archivováním žádostí a uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

 

Povinné přílohy: 

1) Zakládací listina nebo Stanovy - kopie (subjekty nezapsané v obchodním rejstříku) 

2) Listina o ustavení (volbě) současného statutárního orgánu – kopie (právnické osoby nezapsané v obchodním 

rejstříku) 

3) Celkový popis projektu či akce  

 

 

V Řevnicích dne …………………………….. 

 

 

 

    …………………………………….. 

   podpis statutárního zástupce žadatele 


