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  Název subjektu:  výše příspěvku
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Rozpočtované náklady:
Účel:
Účel:
Účel:
Účel:
Účel:

Rozpočtované náklady:
Účel:
Účel:
Účel:
Účel:
Účel:

Datum vyhotovení žádosti:            ………………….…………. Podpis žadatele:

………………………………………….……………………Přílohy žádosti:
a) fyzický stav sportoviště (havarijní – dobrý), slovní hodnocení + fotodokumentace
b) úroveň technické přípravy projektu (studie – prováděcí projektová dokumentace)
c) výše členské základny a podíl mládeže – celkem / mládež (výpis z Rejstříku sportu NSA)
d) výpis z veřejného rejstříku Evidence skutečných majitelů
e) výpis z veřejného rejstříku vedeného příslušným soudem ne starší než jeden měsíc
f) doklad o vedení účtu u peněžního ústavu
g) list vlastnictví nebo smlouva o nájmu či výpůjčce

Přehled možného dělení finanční dotace na dílčí části: Požadované náklady z dotace:
ANO          NE

Celkové finanční náklady projektu:

4. Rozpočet podle nákladových položek:
Požadované náklady z dotace:

5. Možnost dělení případné finanční dotace na dílčí části účelu dotace:

sportovní infrastruktura v nájmu / výpůjčce od komerčního subjektu

2. Název projektu a stručná charakteristika projektu:

3. Požadovaný finanční příspěvek:

- vlastní zdroje
 - požadované nebo přiznané finanční příspěvky od jiných subjektů:

sportovní infrastruktura v nájmu / výpůjčce od města nebo neziskového subjektu

Plátce DPH:          ANO          NE 

Zahájení činnosti spolku v roce: ………………

Počet členů podle Rejstříku sportu NSA: ……………… z toho mládeže: ……………….

Právní vztah ke sportovní infrastruktuře (předmětu žádosti o dotaci):    
vlastník sportovní infrastruktury

Tel. č.: …….......……………….……………...      e-mail: ............………………………………………………..……………………………

 Statutární město Plzeň
Odbor sportu 

Magistrátu města Plzně
 Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň

Ž Á D O S T
o poskytnutí finančních prostředků z dotačního programu - Rekonstrukce, oprava a výstavba

sportovních zařízení, areálů a související infrastrukturyna území města Plzně za rok 2023
1. Údaje o žadateli:
Název subjektu: …………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..
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