
ANO NE

   a) identifikaci osob s podílem v této právnické osobě2)

   b) identifikaci osob, v nichž má přímý podíl, a výši tohoto podílu3)

podvojné účetnictví daňová evidence žádné

E-mail

%

Stvrzuji úplnost a pravdivost uváděných údajů a potvrzuji, že nezatajuji žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti o dotaci. Souhlasím se zveřejněním svého jména (názvu nebo firmy), názvu 
projektu, výše poskytnuté dotace a účelu, na nějž je dotace poskytována a souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že 

jako žadatel o dotaci jsem povinen písemně oznámit poskytovali dotace veškeré změny údajů uvedených v žádosti, které nastanou po podání žádosti.

- elektronicky (žádost musí být opatřená elektronickým podpisem) na adresu: obec@obecjinacovice.cz

Telefonní kontakt (mobil) 
Základní údaje o činnosti / akci

- písemně poštou na adresu: Obec Jinačovice, Jinačovice 83, 664 34 Kuřim nebo
- písemně na Obecní úřad Jinačovice nebo

Výsledky hospodaření (za poslední kalendářní rok)

Datum vyhotovení žádosti Razítko, jméno a podpis statutárního zástupce žadatele8)

Fotokopie dokladu o stanovení statutárního zástupce

8) V případě zastoupení na základě plné moci je nutné doložit plnou moc.

PŘÍLOHY (označte křížkem ty, které přikládáte)

Kč Kč

5) Uveďte osobu jednající jménem žadatele, tedy statutární orgán nebo osobu, která jedná na základě udělené plné moci.

VYSVĚTLIVKY K VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI

6) Uveďte dobu, v níž má být dosaženo daného účelu (termín konání akce, termín zahájení a ukončení projektu / činnosti).

1) Pokud je žadatel právnícká osoba, uveďte přesný název dle dokladu o právní subjektivitě.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

celoroční činnost

4) Žadatel je povinen doložit k žádosti o dotaci doklad o zřízení bankovního účtu, na který bude dotace zaslána. Dokládá se u nových žadatelů nebo v případě změny bankovního účtu.

VYPLNĚNÁ ŽÁDOST VČETNĚ PŘÍLOH SE PODÁVÁ: 

7) Popiště podstatu a cíl projektu, uveďte, pro koho je projekt určen (cílovou skupinu), položkový rozpočet (příjmy a výdaje projektu) a uveďte důvod, proč o dotaci žádáte.

Fotokopie aktuální smlouvy o zřízení a vedení bankovního účtu

Plná moc v případě, že je žadatel zastoupen

Výše poskytnuté dotace na stejný projekt v 
předchozím roce

Fotokopie výpisu z obchodního či jiného příslušného rejstříku - u právnické osoby
Fotokopie živnostenského listu nebo jiného osvědčení, případně prohlášení, že činnost/akci, na kterou žádá o dotaci, bude osobně zajišťovat
Fotokopie platných stanov nebo statutu

 Základní údaje o žadateli (právnická osoba / fyzická osoba)
Název žadatele1) / Jméno a příjmení žadatele

Zároveň čestně prohlašuji, že nemám závazky po lhůtě splatnosti vůči Obci Jinačovice ani jiným územním samosprávám, nemám v evidenci daní zachyceny daňové 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. Prohlašuji, že nebyl na majetek žadatele prohlášen konkurz, nebylo 

zahájeno konkurzní, vyrovnávací nebo insolvenční řízení, ani nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek úpadce. 

UZNATELNÉ VÝDAJE, které mají být z dotace hrazeny

ODŮVODNĚNÍ žádosti7)

Kontaktní osoba ve věci žádosti - jméno, příjmení

Dotace pro rok

Sídlo / Trvalé bydliště (ulice, č.p., č.o., PSČ, obec)

Web žadatele (pokud existuje)

IČ / Datum narození

Forma vedení účetnictví žadatele (označte křížkem)

Je-li žadatelem právnická osoba, je nutné doložit:

jednorázová akce

Rok vzniku právnické osoby

Právní forma žadatele (spolek, s.r.o., a.s., nadace, církevní org.)

Druh projektu (označte křížkem)

3) Vyplní pouze žadatelé, kteří mají nějaký přímý podíl v obchodních korporacích. Uvedou se právnické osoby, ve kterých má žadatel o dotaci nějaký vlastnický podíl a výši tohoto podílu.

DOBA, v níž bude dosaženo účelu6)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE JINAČOVICE

POŽADOVANÁ ČÁSTKA (výše dotace) v Kč a v % k celkovým 
očekávaným výdajům

Jsem plátcem DPH (označte křížkem)

MÍSTO konání 

ÚČEL, na který chce žadatel dotaci použít (název činnosti / akce)

žlutě označené pole je nutno VYPLNIT VŽDY (jedná se o povinné náležitosti žádosti dle zák. č. 250/2000 Sb., § 10a odst. 3)

Bankovní spojení - název banky, číslo účtu žadatele4)

Statutární zástupce žadatele - jméno, příjmení, adresa, tel.5)

2) Vyplňuje se v případě žadatelů - obchodních korporací. Uvedou se právnické osoby, které jsou společníkem žadatele o dotaci. Podíl společníka a jeho výše je zapsán u každé obchodní 
korporace v obchodním rejstříku. 
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