Městský úřad Unhošť
Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť

Žádost o přidělení příspěvku na rok 2013
Žadatel (dle příslušné registrace)
Adresa žadatele:
Obec:
Ulice:
Č.p.:
Tel./fax:
E-mail:
IČO:

DIČ:

Číslo účtu

Vedeného u

Druh právní subjektivity:
Typ organizace (např.: příspěvková organizace, občanské sdružení …..)

Charakteristika hlavní činnosti žadatele:

Příjmy za minulý rok celkem:
Členské příspěvky:
Dotace od města Unhošť:
Dotace ostatní:
Ostatní příjmy (startovné , nájem):
Výdaje za minulý rok:
Výdaje na údržbu nemovitostí:
Výdaje na akce:
Výdaje na nákup vybavení:
Ostatní výdaje:
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Jméno osoby oprávněné jednat za žadatele (statutární zástupce) a doklad o tomto oprávnění (jmenovací dekret,
zápis z valné hromady…)

Funkce:

Účel žádosti o příspěvek:

Cíl:
Přínos:
Doba realizace:
Zahájení realizace:
Ukončení:
Osoba odpovědná za realizaci:

Financování akce či činnosti (rozpočet):
Příjmy celkem:
Členské příspěvky:
Dotace od města Unhošť:
Dotace ostatní:
Ostatní příjmy (startovné , nájem):
Výdaje celkem:
Výdaje na údržbu nemovitostí:
Výdaje na akce:
Výdaje na nákup vybavení:
Ostatní výdaje:

Počet všech členů:
Počet dětí a mládeže do 15 let:

-2-

Konkrétní účely požadovaného příspěvku:

Celkové náklady:

Požadovaný finanční příspěvek:

Finanční příspěvek města v uplynulých letech
Uveďte v kterém roce, v jaké výši a na jakou akci jste obdrželi finanční příspěvek Města Unhošť
v uplynulých 3 letech

Písemný souhlas žadatele s užitím osobních údajů ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Souhlasím s užitím osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, uvedených v této žádosti, jejích povinných přílohách , ve smlouvě o poskytnutí příspěvku
a při plnění povinností z ní plynoucích.
V…………………………………….dne…………………………………………

Podpis, razítko

Čestné prohlášení
Prohlašuji, že nemám daňové nedoplatky, nemám splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné
zdravotní pojištění ani na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti.
V ………………………………… dne ………………………………..
Podpis, razítko

Závěrečné prohlášení
Prohlašuji, že jsem osoba odpovědná za projekt a že všechny informace uvedené v této žádosti jsou pravdivé a jsem si vědom/a právních
důsledků nepravdivého čestného prohlášení, a to na možnost postihu dle zákona č. 200/90 Sb., o přestupcích, pokud by se vzhledem
k okolnostem nejednalo o trestný čin.

V…………………………………….dne…………………………………………

Podpis, razítko
-3-

