ROK 201…
Žádost o poskytnutí dotace

Žadatel: ………………………………………………………………………………………..
(u právnické osoby název dle registrace)

Adresa: …………………………………………………………………………………………
Telefon: …………………………………………………………………………………………
E mail: ………………………………………………………………………………………….

Jméno, adresa a telefon osoby oprávněné jednat jménem žadatele:
…………………………………………………………………………………………………….

Účel dotace: …………………………………………………………………………………..
Rozpočet celkem:
Výše požadovaného příspěvku:

…………………………………………. Kč
…………………………………………. Kč

Charakter dotace:
□ jednorázová akce – neinvestiční dotace

□
□

náklady na provoz případně činnost – neinvestiční dotace
investiční náklady – investiční dotace (viz. zákon 563/1991 Sb.)

Přílohy:
1. podrobný popis účelu dotace
2. čestné prohlášení příjemce podpory
3. právnická osoba přiloží doklad o právní formě (například registrace
Ministerstva vnitra, zřizovací listina, výpis z obchodního rejstříku …)

Datum ………………………… podpis žadatele ……………………………………….

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Němčice v roce 201…

Podrobný popis účelu dotace
Náplň a popis činnosti subjektu:

Počet členů spolku, sdružení atd. do 18 let:
Počet členů spolku, sdružení atd nad 18 let:

……………………………………..
……………………………………..

Podrobný popis účelu dotace:

Rozpočet akce (příjmy, výdaje):

Datum ………………………… podpis žadatele ……………………………………….

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
PŘÍJEMCE PODPORY
Žadatel:
Zastoupený:
Se sídlem:

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

Prohlašuje, že:
v uplynulých třech letech dotaci

□

neobdržel

□

obdržel *

Celkem ve výši ………………………… Kč

Datum poskytnutí jednotlivých dotací a jejich výše v průběhu tříletého období
(za dotčený a dva uplynulé roky používané k daňovým účelům):

Poskytovatel dotace příspěvku

Den, kdy byly dotace,
příspěvek poskytnuty

Kč

Zároveň prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé.
V případě, že mnou uvedené údaje nejsou úplné a pravdivé, jsem srozuměn
s povinností vrátit poskytnuté finanční prostředky, včetně předepsaného
úroku, v případě rozhodnutí Komise o navrácení veřejné podpory v souladu
s postupem popsaným v § 7 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých
vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a
vývoje.

V …………………………… dne …………………….

……………………………………..
Podpis, razítko

* zaškrtněte jednu z možností

Podmínky pro čerpání dotací z rozpočtu obce Němčice
1) žadatel předloží Zastupitelstvu obce Němčice (dále jen ,,ZO“) Hospodářský
výsledek z činnosti za uplynulé 3 roky, seznam příjmů a výdajů za uplynulé
3 roky
2) žadatel předloží ZO Němčice Čestné prohlášení příjemce dotace za uplynulé
3 roky
3) od příjemce dotace mimo k.ú. Němčice, Zhoř ZO požaduje přehled
nákladů/výdajů spojených s činností v naší obci za uplynulé 3 roky
4) výše dotace za uplynulé 3 roky činí max ….... Kč
5) výše jednorázové dotace v kalendářním roce činí max ……. Kč
6) poskytnutí dotace vyšší jak 1.000, Kč podléhá schválení ZO Němčice

Hospodaření s majetkem obce pro provozování
předmětné činnosti – podmínky
1) náklady spojené s pronájmem související s předmětnou činností jsou
bezplatné. Každý uživatel jmenuje zmocněnce, který bude zodpovídat za
svěřený majetek, za nakládání s ním s předmětnou činností. Zmocněnec je
oprávněn jednat u ZO (i jeho zástupce).
2) úkolem uživatele je dbát o péči, údržbu a pořádek svěřeného majetku,
opravy majetku do výši 500, Kč na náklady uživatele. Materiál na opravu
poskytne majitel nemovitosti/objektu.
3) využíváním objektu při činnostech nesouvisejících s předmětnou činností –
akce soukromého charakteru – nutnost: ohlášení o konání akce na OÚ.
Náležitosti ohlášení: datum, čas konání, pořadatel akce, uhrazení poplatku
….…. Kč.
Předání objektu zajistí zmocněnec nebo jím určená osoba. Součástí předání
je zápis do provozní knihy objektu.
Povinné údaje zápisu: předal
převzal
inventář
stav elektroměru
poplatek ……. Kč (zaplacen, viz doklad)
datum, čas, místo
podpis předávajícího
podpis přebírajícího

