
ŽÁDOST 
O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE Z ROZPOČTU

OBCE ZASTÁVKA V ROCE 2022

Název žadatele: 

Organizační forma:       IČ (příp.rodné číslo)
(zapsaný spolek nebo pobočný  spolek,  fyzická  osoba,  občanské  a
zájmové  sdružení,  ostatní  příspěvkové  organizace  (mimo  školy),
církve  a  náboženské  společnosti,  obecně  prospěšná  společnost,
nadace a nadační fond, neziskové organizace)

Úplná adresa sídla nebo trvalého pobytu:
Ulice:
Č.p.
Obec:
PSČ:

Statutární zástupce:
Jméno a příjmení, titul:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Kontaktní osoba (vyplnit v případě, že není totožná se statutárním zástupcem):
Jméno a příjmení, titul:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kód banky:

Název projektu:



Požadovaná výše finančních prostředků od obce Zastávka:

Účel projektu:

Způsob  prezentace  (jakým  způsobem  žadatel  zajistí  prezentaci  činnosti  v souvislosti  s poskytnutou  dotací
v informačních prostředcích  v místě obvyklých  – Zastávecký zpravodaj,  internetové  stránky obce,  zpravodajství
mikroregionu, další …)

PROHLÁŠENÍ ŽADATELE:

Prohlašuji, že naše organizace má – nemá1 závazky po lhůtě splatnosti vůči obci Zastávka, Jihomoravskému
kraji ani jiným územním samosprávným celkům, v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky
na  pojistném  a  na  penále  na  veřejné  zdravotní  pojištění  nebo  na  pojistném  a  na  penále  na  sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve
splátkách a není v prodlení se splácením splátek.

Prohlašuji, že byl – nebyl1 na majetek žadatele prohlášen konkurz nebo bylo – nebylo1 zahájeno konkurzní
nebo vyrovnací  řízení nebo byl  – nebyl1 návrh na prohlášení  konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku
úpadce nebo  žadatel je – není1 v likvidaci.

Pozn1: Nehodící se škrtněte

Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuje žádné okolnosti důležité
pro posouzení žádosti.
Žadatel souhlasí se zveřejněním svého názvu (obchodní firmy), výše poskytnuté podpory a účelu,
na nějž je podpora poskytována. 
Žadatel  je  povinen písemně (nejpozději  do  20 dnů) oznámit  na Obecní  úřad Zastávka veškeré
změny údajů uvedených v žádosti, které u žadatele nastanou po podání žádosti.
Žadatel  prohlašuje,  že  si  je  vědom  povinnosti  předložit  písemné  vyhodnocení  poskytnutých
finančních prostředků nejpozději do 15. 12. kalendářního roku ve kterém byly poskytnuty finanční
prostředky.

V ……………………dne ………………….

Podpis a razítko statutárního zástupce :……………………………………………………………………

Přílohy:
1) Popis projektu, popřípadě činnosti, počet členů, zapojení veřejnosti, dosažené úspěchy, apod.
2) Kopii ustanovení statutárního zástupce žádající organizace.

Upozornění:
Stanovy organizace – není nutné přikládat – musí být zveřejněny v rejstříku !!!!


