
  Právnická osoba 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE 
z rozpočtu města Lázně Bělohrad na rok 2019 

 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽADATELE 

Oficiální název žadatele …………………………………………………………………………………………………… 

 IČ …………………………… DIČ …………………………… 

Adresa ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

PSČ …………………… 

Email…………………………… telefon…………………………… webové stránky……………………… 

Číslo bank. účtu žadatele …………………………………………………………………………………………………… 

Forma právnické osoby ☐Spolek ☐Nadace ☐Obecně prospěšná společnost ☐Církevní společnost 

☐Ostatní - ……………………………………… 

Osoba oprávněná jednat za 
žadatele 

Jméno……………… Příjmení ………………… Datum narození…………………… 

Funkce ……………………………………………………………………………………......... 

Právní důvod zastoupení ☐Statutární zástupce ☐Dohoda o plné moci (součást žádosti) ☐Jiné – ……………… 

Identifikace osob s podílem 
v této právnické osobě 

……………………………… 

……………………………… 

Identifikace osob, v nichž 
má žadatel přímý podíl a 
výše tohoto podílu 

……………………………… 

……………………………… 

Kontaktní osoba Jméno …………………… Příjmení …………………… Funkce …………………… 

E-mail ………………………………… Telefon ……………………………………… 

 

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI ŽADATELE 
(stručný popis činnosti právnické osoby) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, že nemáme nevyrovnané závazky vůči městu Lázně Bělohrad, ani vůči organizacím jím zřízeným či 

založeným a že údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé. 

Výše uvedená právnická osoba nebyla v minulosti pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin, který by byl 

spáchán v souvislosti s podnikáním nebo předmětem podnikání. 

V žádosti uvedená právnická osoba k datu podání Žádosti o dotaci není v likvidaci a na její majetek nebyl v 

posledních 3 letech vyhlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku. 

  

 

 

 
………………………………………………… 

Podpis oprávněné osoby žadatele 



  Právnická osoba 

Dotace 

POŽADOVANÁ VÝŠE DOTACE 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

UVEĎTE POLOŽKY, NA KTERÉ CHCETE DOTACI POUŽÍT  
(zvolte jednu př. více níže uvedených položek a konkrétně rozepište) 

1. Podpora dlouhodobé činnosti (konkrétně jaké): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Z toho plánováno na odměny lektorům, trenérům apod. (uveďte celkovou částku v Kč a maximálně Kč/hod)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Nákup zboží (výrobků, služeb-konkrétně co, předběžná cena) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Uspořádání akce (konkrétně jaké, v jakém termínu, předmět použití dotace) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Z toho plánováno na odměny lektorům, trenérům apod. (uveďte celkovou částku v Kč a maximálně Kč/hod)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Jiný (detailně specifikujte a v příloze povinně rozepište požadovanou částku do rozpočtu čerpání) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ÚČEL POUŽITÍ DOTACE 
(stručný výčet cílů, jichž má být dosaženo např. prospěšné aktivity v oblastech kultury, vzdělávání, sportu a tělovýchovy, turistického ruchu, 

sociálních služeb, prevenci negativních společenských jevů, ekologie, případně podrobněji rozepište v samostatné příloze žádosti) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 
(doba, ve které bude dosaženo účelu dotace, začátek, ukončení – v případě žádosti o dotaci na celoroční činnost uveďte „ Příspěvek na činnost“ 

rok 2019. V případě žádosti o dotaci na jednorázovou akci nebo konkrétní časově ohraničené projekty uveďte „Dotace na podporu“  

a předpokládaný termín čerpání.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

V ČEM SPATŘUJETE PŘÍNOS PRO MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD (Doplňte + uveďte, jak budete město LB propagovat) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VE PROSPĚCH KTERÉ CÍLOVÉ SKUPINY OBČANŮ MĚSTA BUDE DOTACE VYUŽITA 

(označte a doplňte) 

1. Děti a mládež (Pokud je to možné, uveďte počet osob, např. počet účastníků přednášky, tábora, závodu ….) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Senioři (Pokud je to možné, uveďte počet osob, např. počet účastníků přednášky, zájezdu …) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



  Právnická osoba 
 

 

3. Osoby zdravotně postižené nebo znevýhodněné (Pokud je to možné, uveďte počet osob, např. počet účastníků 

přednášky, zájezdu …) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Ostatní (Koho se má týkat? Pokud je to možné, uveďte počet osob, např. předpokládaný počet účastníků závodu …) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

POSKYTNUTÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY Z ROZPOČTU MĚSTA 
(Finanční prostředky z rozpočtu města Lázně Bělohrad, které obdržel žadatel v předcházejících dvou letech v Kč) 

 

2017 …………………………… 2018 …………………………… 

 

 

V případě poskytnutí dotace zajistím její řádné vyúčtování a to nejpozději: 

• Následující měsíc po měsíci, ve kterém byla provedena úhrada posledního účetního dokladu, kterým 

byla čerpána dotace na jednorázovou akci nebo nákup výrobků či služeb (ale nejpozději do 15.1.2020). 
 

• Dílčí vyúčtování do 31.7.2019 a celkové vyúčtování do 15.1.2020 u dotací na dlouhodobou činnost. 

 

 

V souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, uděluji tímto svůj souhlas ke zpracování osobních údajů 

uvedených v této žádosti a se zveřejněním veškerých dokumentů souvisejících s řízením o poskytnutí dotace. 

 

 

 

 

 

 

 

V …………………………………. dne …………………………… 

 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

 

1. Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu znějícího na žadatele, na který budou prostředky dotace poskytnuty. 

Pokud osoba bankovní účet nemá zřízen - čestné prohlášení o této skutečnosti. 

(Pouze pokud nebylo doloženo při žádosti v roce 2018 nebo proti tomuto stavu došlo ke změně). 

2. Ekonomické vyhodnocení projektu /náklady, výnosy/ a Identifikace a výše finančních zdrojů, které byly použity 

k úhradě nákladů /Jen u žádostí na již uskutečněné projekty/. 

 

Další: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………… 

Podpis oprávněné osoby žadatele 


