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Žádost o poskytnutí dotace

žadatel – právnická osoba

Program 1 - Pravidelná sportovní a zájmová činnost 

na sport                       na kulturu

Údaje o žadateli – právnické osobě:
Název/obchodní firma:  
Adresa sídla:  
IČ:  
Bankovní spojení, má-li žadatel zřízen bankovní účet: 
Číslo účtu: 
Telefon: 
E-mail:

Identifikace osob zastupujících žadatele (zástupců žadatele):
Jméno a příjmení zástupců žadatele:
Právní důvod zastoupení žadatele zástupcem:
Telefon: 
E-mail:

Identifikace osob s podílem v právnické osobě (žadatele):

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

Požadovaná částka:

Účel, na který chce žadatel dotaci použít:

Doba, v níž má být dosaženo účelu:

Odůvodnění žádosti:

Popis činnosti a přehled úspěchů žadatele:
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Doplňující údaje k činnosti spolku:

Celkové roční náklady na činnost

Počet dětí do 18 let

Počet všech členů včetně dětí

Výše členského příspěvku pro děti

Výše členského příspěvku pro dospělé

Souhrnná kalkulace pro požadovanou výši dotace: 

Nájem

Cestovné, startovné

Odměny trenérům

Ceny pro soutěžící

Sportovní pomůcky

Doprava

Ubytování

Školení

Poplatky

Administrativa

Ostatní

Celkem

Žadatel čestně prohlašuje, že:
– neprovozuje sportovní, tělovýchovnou, uměleckou či zájmovou činnost jako 

podnikatelskou činnost 
– je subjektem, kterému je konkrétní program dotace určen
– že je: (např.: sportovní právnickou osobou, vykonává pravidelnou celoroční práci 

s mládeží

Přílohy:
1. doklad o nabytí právní subjektivity – pouze u první žádosti
2. potvrzení o zřízení bankovního účtu – pouze u první žádosti
3. platné zakladatelské právní jednání (základní dokument – např. stanovy) - pouze u první 

žádosti
4. plná moc – v případě zastoupení žadatele zástupcem na základě plné moci
5. přehled pravidelné činnosti - tabulka A - za každý oddíl (jsou-li) samostatně
6. podrobný rozpočet nákladů, na které je žádáno o příspěvek - tabulka C - za každý oddíl 

(jsou-li) samostatně
7. přehled financování (rozpočet) činnosti žadatele pro aktuální rok
8. platný seznam členů k 1.1. daného roku – seznam členů do 18 let, kteří zaplatili členský 

příspěvek, včetně rozdělení do oddílů (pokud jsou) a jména trenérů (vedoucích)

Den vyhotovení žádosti: ________________

____________________________
podpis osoby zastupující žadatele




