Číslo žádosti (vyplní správce):

Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Křimov
Přesný název projektu:

Žádost o příspěvek na:

činnost

akce

/Nehodící se škrtněte/

I. Identifikační údaje žadatele:
Oficiální název:
/fyzická osoba – jméno a příjmení
právnická osoba – obchodní jméno
– název/

Datum narození/IČO:
Právní forma:

Fyzická osoba

/fyz. osoba, práv. osoba, osoba se ŽL,
o.p.s, s.r.o., apod./

Přesná adresa sídla:

Statutární orgán/zástupce:

Osoba odpovědná za projekt:

PSČ:

Obec:
Ulice a čp:
Telefon:
E-mail:

Fax:
Web:

Jméno a příjmení, titul
Datum narození
Trvalý pobyt
Telefon, e-mail, fax
Způsob jednání
Jméno a příjmení, titul
Datum narození
Trvalý pobyt
Telefon, e-mail, fax

Bankovní spojení:

č. účtu/směrový kód banky/název banky

II. Charakteristika činnosti žadatele:
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III.

Informace o projektu:

Přesný název projektu:
Termín zahájení
a ukončení projektu:
Místo realizace projektu:
/přesné místo/
Požadovaná částka:
/uveďte částku v Kč/

Realizátor projektu:
/jméno a příjmení, adresa, telefon, email/

Souhrnné informace o projektu:

Přínos projektu pro obec:
Společenská prospěšnost projektu, soulad se záměry a strategií obce:
Spolupráce s obcí:
Úspěšnost již realizovaných projektů:
Dosah projektu (místní, okresní, krajská, celostátní):
Zapojení dětí, mládeže a ostatních občanů obce do projektu:
Publicita projektu:

IV.

Předpokládaný rozpočet projektu:

Položka
/uveďte přesný název/

Žádáno
z rozpočtu obce
(v Kč)

Vlastní podíl
(v Kč)

CELKEM
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Žádáno z jiných
zdrojů
(v Kč)

Celkem
(v Kč)

V.

Čestné prohlášení – pouze pro subjekty, které opakovaně žádají o příspěvek

Prohlašuji, že u žadatele nedošlo ke změně dokumentace a údaje přiložené k naposledy podané žádosti souhlasí
s aktuální skutečností.
Datum: ………………….

………………………………………………
podpis žadatele

Udělení souhlasu k práci s daty
tento vyplněný formulář odevzdejte současně s vyplněnou žádostí o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obec Hrušovany

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, uděluje
Žadatel

……………………………………………
název

zastoupený:
panem /paní .................................................……………………
/jméno žadatele či zodpovědné osoby/

IČO: …………………..
RČ: ........................……..……

souhlas, se zpracováním údajů (název, adresa, IČO uvedeného žadatele a dále osobních údajů výše
uvedeného zástupce žadatele, který žádá o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Křimov a to pro vnitřní
potřebu Obecního úřadu v Křimově související s vyřízením žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu
obce Křimov.
Výše uvedený zástupce tímto dále uděluje souhlas ke zpracování databáze klubů, oddílů, jednot apod. pro
vnitřní potřeby Obecního úřadu v Křimově a ke zveřejnění informací o nich na internetových stránkách
obce Křimov.
V ................................. dne ............................

..............................................
razítko a podpis

Čestné prohlášení
Žadatel o dotaci prohlašuje, že:
1. všechny uvedené údaje jsou pravdivé,
2. přijímá podmínky Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Křimov a bere na vědomí,
že při jejich nedodržení nebude jeho žádost posuzována,
3. u něj neprobíhá insolvenční řízení, v němž je řešen jeho úpadek nebo hrozící úpadek nebo že
nebylo rozhodnuto o jeho úpadku,
4. nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, na pojištění na sociálním
zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
5. nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
6. nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin.
V……………………….dne…………………..

………………………………….
razítko a podpis
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