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ŽÁDOST O INDIVIDUÁLNÍ DOTACI Z ROZPOČTU 
MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD 

ÚDAJE O ŽADATELI 

Jméno a příjmení / Název:  

Adresa trvalého bydliště/ Sídlo:  
 

Rodné číslo / IČO:  

Číslo bankovního účtu a název banky:  

E-mail:  

Telefon:  

Další část vyplňuje pouze právnická osoba: 

Osoba zastupující právnickou osobu:  

Právní důvod zastoupení:  

Osoby s podílem v této právnické osobě:  

Osoby, v nichž má právnická osoba přímý 
podíl a výše tohoto podílu: 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU 

Název projektu:   

Požadovaná částka:   

Z toho investiční výdaje:   
 neinvestiční výdaje:   

Účel použití dotace:   
 
 

Doba realizace projektu: 
(termín zahájení a ukončení projektu) 

  

ODŮVODNĚNÍ PROJEKTU 

Význam projektu pro město Lázně 
Bělohrad nebo jeho občany 
(obsah, cíl, předpokládaný přínos) 

  
 
 
 

Tradice akce ve městě: 
(uveďte rok prvního ročníku akce, rok od kdy 
organizace ve městě působí) 

  
 
 

Počet podpořených osob:  
(počet účastníků akce, členů spolku) 

  
 

Z toho do 15 let věku    
 nad 70 let věku, ZTP    
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POLOŽKY, NA KTERÉ BUDE DOTACE ČERPÁNA 
(Například: energie, cestovné, startovné, pronájem, odměny trenérům, ceny do soutěží atp. Vyplňte i u žádosti o 
dotaci na celoroční činnost) 

Investiční výdaje 

Název položky Předpokládané 
výdaje v Kč 

Výdaje hrazené 
z dotace  

   

   

   

Investiční výdaje celkem:   

(Pokud nedostačuje počet řádků, pokračujte na samostatném listu) 

Neinvestiční výdaje 

Název položky Předpokládané 
výdaje v Kč 

Výdaje hrazené 
z dotace 

   

   

   

   

   

   

   

   

Neinvestiční výdaje celkem:   

(Pokud nedostačuje počet řádků, pokračujte na samostatném listu) 

PROHLÁŠENÍ ŽADATELE: 
Žadatel svým podpisem prohlašuje, že všechny uvedené údaje v žádosti jsou pravdivé. Žadatel dále 
prohlašuje, že není v úpadku ani neprobíhá ohledně majetku žadatele (subjektu) žádné z insolvenčních 
řízení a není v likvidaci, mezi žadatelem a městem Lázně Bělohrad nejsou vedeny žádné soudní ani jiné 
spory a žadatel není dlužníkem města a že žadatel nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin. 

V    , dne  

 

  

 podpis žadatele 

PŘÍLOHY 

☐ doklad o právní subjektivitě vč. kopie přidělení IČO 

☐ výpis z evidence skutečných majitelů  

☐ pověření osoby oprávněné k jednání za žadatele o dotaci 
☐ doklad o zřízení běžného účtu 
☐ podrobný rozpočet projektu 

☐ podrobná charakteristika akce (nebo propozice) 

(V případě, že žadatel podal žádost o dotaci v předešlém roce a nedošlo ke změnám, nemusí již přílohy k žádosti znovu dokládat.) 


