Žádost o poskytnutí dotace z prostředků Obce Boharyně
Žádost o poskytnutí individuální dotace pro právnické i fyzické osoby

Žadatel
Název žadatele – jméno, příjmení :

IČ – datum narození:
Sídlo – bydliště žadatele:
Statutární zástupce/zástupce:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba:

Telefon, e- mail:

Účel a výše dotace
Název akce/účel, na který chce žadatel dotaci použít:

Celkové náklady:
Požadovaná výše dotace:
Doba, v níž má být účelu dosaženo:
Odůvodnění žádosti:

•

Nehodící se škrtni

Žadatel prohlašuje, že
- nemá dluh ani jiné závazky vůči Obci Boharyně
- údaje jím uvedené v žádosti jsou úplné a pravdivé.
Žadatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této žádosti (jméno, příjmení,
datum narození, místo trvalého pobytu – dále jen osobní údaje) Obcí Boharyně podle příslušných
ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, a to při
všech úkonech souvisejících s poskytnutím dotace a pro uvedení osobních údajů na tiskových
materiálech určených k projednání zastupitelstvem Obce Boharyně, na internetové stránky a na úřední
desku Obce Boharyně, a to po dobu nezbytnou k projednávání této žádosti a k realizaci rozhodnutí obce
a dále po dobu, po kterou je obec povinna podle platné právní úpravy dokumenty obsahující osobní
údaje příjemce dotace zpracovávat.
Žadatel bere na vědomí, že
- v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. bude plné znění smlouvy o poskytnutí dotace nad
50.000 Kč zveřejněno
- na poskytnutí dotace není právní nárok.
Přílohy

Datum:

-

výpis z veřejného rejstříku
plná moc, jedná-li za žadatele zástupce
rozpočet akce
úplný výpis dle ust. § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů o skutečném majiteli právnické osoby

Podpis žadatele:

POZOR! U žádostí o dotaci je nově od 1.1.2022 nutné doložit údaje o skutečném majiteli
právnické osoby ve formě úplného výpisu [ust. § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů] – netýká se
právnických osob uvedených v ust. § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů
(např. územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí, školská právnická osoba zřízená
územním samosprávným celkem či dobrovolným svazkem obcí, příspěvková organizace
územního samosprávného celku, církev/náboženská společnost/ostatní právnické osoby podle
zákona upravujícího církve a náboženské společnosti).
Tento výpis se tak stal zákonnou náležitostí žádosti o dotaci, a tudíž bude jeho přiložení
vyžadováno. Úplný výpis je možné získat u příslušného krajského soudu (u právnické osoby
se jedná o krajský soud, v jehož obvodu je obecní soud této právnické osoby; u pobočného
spolku se jedná o krajský soud, v jehož obvodu je obecní soud hlavního spolku).

