
Kancelář starosty

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE

z Programu "PODPORA ZÁJMOVÝCH AKTIVIT ORGANIZACÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA KLATOVY"

Žadatel - fyzická osoba

Jméno, příjmení

Datum narození

Trvalé bydliště

Osoba zastupující PO

Žadatel - právnická osoba

Název, obch. jméno

Sídlo

IČ

Právní důvod zastoupení

Osoby s podílem v PO

Osoby, v nichž má PO přímý podíl a výše tohoto podílu

E-mailTelefonní spojení

Peněžní ústavČíslo účtu

Str. 1

IČ (fyz. osoba - podnikatel)

https://www.klatovy.cz/mukt/fr.asp?tab=mukt&id=9892&burl=&pt=URPR31


Str. 2

Plný název projektu

Podrobný popis, účel a 
odůvodnění projektu

Termín zahájení a ukončení projektu

Jméno

Realizátor projektu

Telefonní spojení

Trvalé bydliště

Podíl žadatele na realizaci projektu (Kč) % z celkových výdajů/nákladů

Požadovaná dotace z rozpočtu města (Kč) % z celkových výdajů/nákladů

CELKOVÉ VÝDAJE/NÁKLADY (Kč)

Podrobný popis rozpočtu projektu

Podíl žadatele (Kč) Podíl města (Kč)

Osobní náklady

Nákup materiálu

Cestovné

Stravování

Pronájmy prostor

Ostatní náklady

Která organizace (sponzoři) hradí další výdaje/náklady, popř. byla podána žádost o poskytnutí dotace na uvedený projekt

Název organizace IČ

Název organizace IČ

Název organizace IČ

Datum vyhotovení žádosti

Podpis žadatele - fyzické osoby nebo osoby zastupující právnickou osobu .....................................................

V případě zastoupení na základě plné moci je třeba k žádosti doložit plnou moc

Seznam případných příloh

Povinnou přílohou v případě žadatelů - právnických osob je VÝPIS SKUTEČNÝCH MAJITELŮ PRÁVNICKÉ OSOBY (§ 10a odst. 3 
pís. f) zák. č. 250/2000 Sb.).
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