JS 14.F 3_04

Úřad městského obvodu Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7, 9, 305 83 Plzeň

ŽÁDOST

o poskytnutí dotace z rozpočtu MO Plzeň 3 z dotačního programu č. ……….
Název programu: …………………………………………………………………………..

evidenční číslo žádosti …………………….

komise/výbor .........................

(vyplní Odbor ekonomický ÚMO Plzeň 3)

žadatel (jméno a příjmení nebo název organizace dle stanov, zřizovací listiny,
zakládací listiny, živnostenského oprávnění, adresa včetně PSČ)

typ organizace (spolek, o.p.s., příspěvková organizace apod.)

IČ / rodné číslo

číslo účtu s kódem banky

Je-li žadatel právnická osoba, uvede:

1. osoby zastupující právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení (statutární
zástupce – jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail)

2. osoby s podílem v této právnické osobě

3. osoby, v nichž má přímý podíl, a výši tohoto podílu

Datum vydání: 1. 9. 2019
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Účel použití dotace

Termín realizace
Celkové náklady akce,
na niž má být dotace
poskytnuta
Požadovaná výše
dotace v Kč
Dotace, příspěvky a
dary poskytnuté
v předchozím
kalendářním roce
v rámci města Plzně
(částka, poskytovatel)
Dotace, příspěvky a
dary již poskytnuté
v daném kalendářním
roce od všech
poskytovatelů v rámci
města Plzně (konkrétně
na jaký projekt)

Přehled již podaných
žádostí o poskytnutí
peněžních prostředků
na účel uvedený
v žádosti

Celkový počet členů

Datum vydání: 1. 9. 2019

z toho mládeže

místo působnosti žadatele
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Povinné přílohy žádosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stručný popis činnosti žadatele
Stručný popis požadavku s popisem účelu a odůvodněním (max. 1 strana A4)
Položkový rozpočet akce
Ostatní zdroje krytí celé akce u požadavků nad Kč 50 tis.
Organizace předloží rozpočet běžného roku, pokud jej sestavuje
Právnická osoba - kopie dokladu o právní subjektivitě (výpis z obchodního,
spolkového, nadačního rejstříku apod.), případně stanovy, zřizovací listinu či
doklady o rozhodovacích pravomocech organizace
7. Podnikající fyzická osoba – kopie oprávnění k podnikání
8. Doklad o tom, kdo je oprávněn jednat jménem žadatele, pokud tento údaj již
neobsahuje doklad o právní subjektivitě

Při žádosti o dotaci na provoz, údržbu a opravy nemovitých zařízení
uveďte vztah žadatele k objektu:
a) vlastnictví
b) výpůjčka / užívání (uveďte vlastníka)
c) pronájem (uveďte vlastníka)
Objekt (sportovní zařízení) je vázán zástavním právem třetí osobě:
ANO – NE

Žadatel bere na vědomí, že :
a) při jakékoliv změně údajů uvedených v této žádosti po jejím podání je povinen
tuto změnu neprodleně písemně oznámit Úřadu městského obvodu Plzeň 3,
Odbor ekonomický, sady Pětatřicátníků 7, 9, 305 83 Plzeň
b) na finanční dotaci není právní nárok

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Níže podepsaní statutární zástupci žadatele čestně prohlašují, že žadatel nemá dluhy
a nedoplatky po lhůtě splatnosti vůči městu Plzni, jeho organizačním složkám a jeho
příspěvkovým organizacím a není s městem nebo jeho příspěvkovými organizacemi
v soudním sporu vyjma soudních sporů za zrušení správních rozhodnutí vydaných
v přenesené působnosti.

Datum vydání: 1. 9. 2019
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Níže podepsaní statutární zástupci žadatele prohlašují, že všechny údaje uvedené
v žádosti i v přílohách žádosti jsou pravdivé.
Níže podepsaní statutární zástupci žadatele udělují v souladu se zákonem č.
110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, v platném znění a s nařízením EU
2016/679 (GDPR), souhlas Úřadu městského obvodu Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7,9
Plzeň se zpracováním a uchováním údajů, které se týkají projednávání předmětné
žádosti o poskytnutí dotace a se zveřejněním údajů v registru smluv a jiným
způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění a dle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Tento souhlas udělují na dobu 11 let (doba zpracování žádosti a doba archivace),
nejdéle ovšem do doby odvolání tohoto souhlasu a po dobu nezbytně nutnou po jeho
odvolání, což mohou učinit kdykoliv. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost
zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání
souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které ÚMO3 zpracovává na
základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování
nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v
platných právních předpisech).
Přílohy žádosti:
(uveďte prosím)

V Plzni dne
______________________________________
jména a podpisy statutárních zástupců žadatele

otisk razítka

Datum vydání: 1. 9. 2019

4/4

