ŽÁDOST O DOTACI
z finančních prostředků obce Jestřabí Lhota na rok 2016
Před vyplněním prostudujte pravidla dotačního programu – jedná se o neinvestiční dotaci

Datum doručení:
(vyplní obec)

Název, včetně právní
formy
Sídlo firmy
IČO
Kontaktní osoba
Osoba pověřená k podpisu
smlouvy
Telefon/mobilní telefon
E-mail
Číslo bankovního účtu

Požadovaná částka
Roční rozpočet organizace
Účel použití dotace

Osoba pověřená vedením
účetnictví a vyúčtováním
dotace
Odůvodnění žádosti

Datum vyhotovení žádosti

Obyvatel obce s trvalým
pobytem, které budou
zapojeny do dotačního
programu(seznam
přiložen)
Vlastnoruční podpis
žadatele (kontaktní osoby,
pověřené osoby)

Prohlášení žadatele
Prohlašuji, že nemáme závazky po lhůtě splatnosti vůči obci, daňové nedoplatky, nedoplatky na
pojistném ani na penále na veřejném zdravotním pojištění nebo na pojistném ani na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo
povoleno splácení ve splátkách a nejsem (nejsme) v prodlení se splácením splátek).

Prohlašuji, že jsem (jsme)

nejsme (nejsme plátcem daně z přidané hodnoty

(zaškrtněte jednu z možností)
K žádosti připojuji tyto povinné přílohy:
o Výpis nebo kopii výpisu z registru právnických osob
o Originál či kopii statutu či stanov
o Doklad nebo kopii dokladu o ustanovení statutárního orgánu
o Stručný popis projektu (viz dotační program)
o Rozpočet projektu (viz dotační program)
o Seznam členů spolku s trvalým pobytem v obci Jestřabí Lhota
o Celkový rozpočet spolku
o Stav výběru příspěvků členů spolku za předchozí rok, doložený jmenným seznamem

Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuje žádné okolnosti důležité
pro posouzení žádosti.
Žadatel je povinen písemně (nejpozději do 20 dnů) oznámit Zastupitelstvu obce Jestřabí Lhota
(administrátor) veškeré změny údajů uvedených v žádosti, které u žadatele nastanou po podání
žádosti.

Žádost včetně příloh se podává ve 2 vyhotoveních. Žádost potvrzenou OÚ včetně příloh příjemce
dotace archivuje po dobu 5 let.

V Jestřabí Lhotě dne:

Razítko a podpis zástupce oprávněného jednat za žadatele:

