Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Bělkovice-Lašťany
dle § 10 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů pro
právnické a fyzické osoby

Název nebo obchodní firma :
Sídlo :
IČO :
Požadovaná částka :
Účel, na který žadatel chce dotaci nebo
návratnou finanční výpomoc použít (lze
doplnit na samostatném listu):

Dobu, v níž má být dosaženo účelu:
Identifikace :
1. osob zastupujících právnickou osobu s
uvedením právního důvodu zastoupení:
2. osob s podílem v této právnické osobě :
3. osob, v nichž má přímý podíl,
a o výši tohoto podílu (dceřiné společnosti):
Odůvodnění žádosti (lze doplnit na
samostatném listu) :

Seznam příloh žádosti :

Kontakty (telefon, mobil, e-mail) :
Bankovní spojení (banka, číslo účtu) :
Den vyhotovení žádosti:
Podpis žadatele nebo jeho zástupce :
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Prohlášení:
Prohlašuji dle nejlepšího vědomí a svědomí, že veškeré údaje uvedené v předložené žádosti jsou pravdivé.
Zavazuji se, že v případě přidělení dotace předložím po skončení čerpání poskytovateli její podrobné vyúčtování.
Jsem si vědom/a toho, že dotace nesmí být použita na jiné výdaje než uvedené v žádosti. Finanční částka, která
by byla použita na jiné účely nebo která by nebyla čerpána, bude vrácena poskytovateli.

Dále prohlašuji, že žadatel:







nemá k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k obci Bělkovice-Lašťany a jejím
organizacím, Olomouckému kraji a jeho organizacím, ke státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu,
finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám, České správě sociálního zabezpečení nebo rozpočtu jinému
územního samosprávného celku,
není v likvidaci a vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních třech neproběhlo insolvenční řízení, v
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl
zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů,
žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem jeho
činnosti nebo trestný čin proti majetku – tato podmínka se vztahuje na osoby vykonávající funkci
statutárního orgánu nebo všechny členy statutárního orgánu,
je seznámen s platnými zásadami pro poskytování individuálních dotací obce Bělkovice-Lašťany

Prohlašuji, že statutární listina (stanovy, zřizovací listina, zakladatelská smlouva, ad.) a doklad o volbě
statutárního zástupce předložené v minulých letech jsou stále platné.

V …………………………………………..dne: .................

______________________________________
Podpis osoby zastupující žadatele

Přílohy žádosti o dotaci:









kopii dokladu o právní subjektivitě (pokud nebyla předložena v předchozích letech nebo došlo ke změně),
kopii aktuálních stanov žadatele (pokud nebyla předložena v předchozích letech nebo došlo ke změně),
doklad o oprávnění jednat jménem žadatele (pokud nebyl předložen v předchozích letech nebo došlo ke
změně) pokud tento údaj není uveden ve výpisu z veřejného rejstříku,
kopii dokladu o zřízení bankovního účtu (pokud nebyla předložena v předchozích letech nebo došlo ke
změně),
specifické přílohy dodané dle zvážení žadatele.
povinnou přílohou projektů realizovaných je čestné prohlášení o celkovém počtu řádně registrovaných
členů s rozčleněním na:
 děti do 18 let s trvalým pobytem v obci Bělkovice-Lašťany,
 děti do 18 let s trvalým pobytem mimo obec Bělkovice-Lašťany,
 dospělé osoby s trvalým pobytem v obci Bělkovice-Lašťany,
 dospělé osoby s trvalým pobytem mimo obec Bělkovice-Lašťany.
 popis činnosti žadatele v roce předcházejícím roku, na který byla podána žádost,
plán práce pro veřejnost na příslušný rok a výše předpokládaných výdajů.
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