Příloha č. 1 k žádosti o individuální dotaci

Příloha č. 1 – Vzor Žádosti o individuální dotaci

Žádost o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu města Luby
1. Identifikace žadatele
Žadatel je:
právnická osoba
Název (právnická osoba)
Jméno a příjmení (fyzická osoba)
IČO (právnická osoba)
Rodné číslo (fyzická osoba)

fyzická osoba

Adresa
Statutární zástupce právnické
osoby
Bankovní účet žadatele
Telefon
E-mail
Další část identifikace vyplní pouze právnická osoba
Osoby zastupující právnickou
osobu s uvedením právního
důvodu zastoupení
Osoby s podílem v této právnické
osobě
Osoby, v nichž má přímý podíl a
výše tohoto podílu
2. Obsah žádosti
Požadovaná částka v Kč
Účel dotace
Doba dosažení účelu dotace
Odůvodnění žádosti
Počet příloh
Seznam příloh

Udělení souhlasu se zpracováním údajů a práci s daty
/tento formulář vyplňují pouze žadatelé, kteří jsou fyzickými osobami/

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, uděluje
Žadatel ……………………………………………….……………
/jméno žadatele/

IČO: …………………..

datum narození: ...............……..……
adresa trvalého pobytu: ……………………………………………………………………………….
souhlas se zpracováním údajů, a to pro vnitřní potřebu Městského úřadu města Luby související
s vyřízením žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města |Luby na podporu sportovních aktivit
a volnočasových aktivit dětí a mládeže.
Výše uvedený žadatel tímto dále uděluje souhlas ke zpracování dat vztahujících se k žádosti a k jejich
zveřejnění na internetových stránkách města Luby.

V................................. dne ............................

..............................................
podpis

Udělení souhlasu k práci s daty
/tento formulář vyplňují pouze žadatelé, kteří jsou právnickými osobami/

Žadatel ……………………………………………….……………
IČO: …………………..
/název klubu, oddílu, tělovýchovné jednoty/
zastoupený:
panem/paní .................................................…………………… datum narození: .................……..……
/jméno žadatele či zodpovědné osoby/
uděluje souhlas se zpracováním údajů a dat, a to pro vnitřní potřebu Městského úřadu města Luby
související s vyřízením žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luby na podporu sportovních
aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže a dále souhlas se zpracováním databáze klubů, oddílů,
jednot apod. a ke zveřejnění výše uvedeného na internetových stránkách města Luby.

V ................................. dne ............................
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..............................................
razítko a podpis

Čestné prohlášení
Žadatel o dotaci prohlašuje, že:
1. všechny uvedené údaje jsou pravdivé,
2. přijímá podmínky Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Luby na podporu
sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže a příslušného dotačního
programu pro poskytnutí dotace v oblasti sportovních aktivit a volnočasových aktivit
dětí a mládeže a bere na vědomí, že při jejich nedodržení nebude jeho žádost
posuzována,
3. u něj neprobíhá insolvenční řízení, v němž je řešen jeho úpadek nebo hrozící úpadek
nebo že nebylo rozhodnuto o jeho úpadku,
4. nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, na pojištění na
sociálním zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
5. nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
6. nemá žádné splatné druhy vůči městu Luby,
7. nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin.

V …………………… dne…………………..
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………………………………….
razítko a podpis

