
Žádost o dotaci z rozpočtu MO Plzeň 4

Dotační program: 

ŽADATEL (název/jméno): 

NÁZEV PROJEKTU:

Požadovaná částka (Kč):
Datum zahájení:

Datum ukončení:

okruh a)

okruh b)

okruh c)

Komu je projekt určen:

Místo realizace projektu:

Celkem:
Z toho z 

MO Plzeň 4:

Souhrnné informace o projektu:
(jeho cíl, způsob realizace, účel použití dotace, časový harmonogram a dobu, v níž má být dosaženo účelu, vztah k městskému obvodu Plzeň 4 
apod.) Podrobně lze uvést v samostatné příloze.

Odůvodnění žádosti:

Plánovaný termín realizace projektu:

Počet členů organizace/klientů/koncových uživatelů projektů apod.

Informace o spolupracujících subjektech (název, sídlo, druh spolupráce; uveďte max. 3):

Účel, na který mají být finanční 
prostředky poskytnuty: 

I. Informace o projektu

Informace o projektech, které jste již v minulosti realizovali (uveďte max. 3):

(pouze pro dot. program na podporu kultury, sportu a 
investic a dot. program mikrogranty)
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Žádost o dotaci z rozpočtu MO Plzeň 4

Celkové výnosy 

Celkové náklady

Hosp. výsledek

Náklady projektu:
(rozepište podrobně jednotlivé položky 
rozpočtu)

Celkem
(v Kč)

Z toho vlastní a jiné zdroje 
(v Kč)

Celkem                                     -   Kč                                        -   Kč 

Příjmy projektu: Částka (v Kč)

                                      -   Kč 

                                       -   Kč 

Specifikujte zdroj

Finanční zdroje (dary a dotace) z veřejných zdrojů (MMP, ostatní 
plzeňské obvody, kraj, ministerstva)

Ostatní zdroje (sponzorig, granty od soukromých organizací, ad.)

Finanční zdroje celkem:

Vlastní zdroje (vlastní finanční prostředky žadatele)

Dotace MO Plzeň 4

-  Kč                                                                             -  Kč                                                                             

II. Finanční údaje o žadateli (vyjma fyzické osoby nepodnikající)

skutečnost za r. 2021 skutečnost / odhad za r. 2022

Z toho částka požadovaná 
v této žádosti (v Kč)

                                                      -   Kč 

III. Plánovaný rozpočet projektu
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Žádost o dotaci z rozpočtu MO Plzeň 4

(zaškrtněte, které z příloh k této žádosti přikládáte)

Seznam dalších příloh (v případě nedostatku místa ve formuláři):

SEZNAM PŘÍLOH ŽÁDOSTI:

1. je-li žadatel právnickou osobou – doklad o právní osobnosti žadatele (výpis z příslušného veřejného rejstříku – 
obchodního, spolkového, nadačního aj.) včetně dokladu o tom, kdo je oprávněn právnickou osobu zastupovat;

2. je-li žadatel právnickou osobou – základní organizační dokument žadatele (stanovy, statut, apod.),

3. je-li žadatel fyzickou osobou podnikající – oprávnění k podnikání a daňové přiznání za předcházející 2 roky;

4. údaje o skutečném majiteli žadatele podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (musí být doloženo formou 
úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o 
evidující osobu); 
5. kopie dokladů dokládající hospodaření žadatele za předchozí období – účetní závěrka nebo daňové přiznání; pokud 
žadatel sestavuje nebo je povinen sestavit výroční zprávu podle zákona o účetnictví nebo jiného předpisu, pak také výroční 
zprávu schválenou příslušným orgánem; 

6. doklad o existenci běžného účtu (např. smlouva o vedení bankovního účtu, potvrzení banky,);

7. Informaci o identifikaci osob, v nichž má žadatel podíl a výši tohoto podílu (pozn.: součást formuláře žádosti);

9. čestná prohlášení žadatele, že na jeho majetek nebyl prohlášen úpadek nebo sám nepodal návrh na zahájení 
insolvenčního řízení, nemá daňové nedoplatky, nemá nedoplatky na zdravotním a sociálním pojištění a nemá závazky vůči 
městu Plzni ;
10. u investičních dotací  podle části I. písm. c) Dotačního programu v oblasti kultury, sportu a investic pro rok 2023 a 
Dotačního programu mikrogranty pro rok 2023 – výpis z Katastru nemovitostí vztahující se k předmětným budovám a 
pozemkům, ne starší 3 měsíců;

Stručné sebehodnocení žadatele – příklady podniknutých akcí, významné úspěchy apod.:

11. u investičních dotací  podle části I. písm. c) Dotačního programu v oblasti kultury, sportu a investic pro rok 2023 a 
Dotačního programu mikrogranty pro rok 2023 – fotografickou dokumentaci současného stavu zařízení nebo jeho části, na 
jehož opravu, údržbu či budoucí výstavbu je dotace požadována;
12. Kopii pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu, byl-li žadatel pověřen v souladu s Rozhodnutím 
Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 
hospodářského zájmu (2012/21/EU).
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Název žadatele:

IČO/datum narození: Plátce DPH
Právní forma žadatele:

Titul, jméno a příjmení:
Funkce:

Bydliště:

Dat. narození: Telefon:
E-mail:

Titul, jméno a příjmení:
Funkce:

Bydliště:

Dat. narození: Telefon:
E-mail:

Titul, jméno a příjmení: Telefon:

Adresa: E-mail:

Identifikaci osob, v nichž má žadatel podíl a výši tohoto podílu:
(Název, sídlo, IČO, Výše podílu) - v případě potřeby uveďte v samostatné příloze

Kontaktní osoba (pouze v případě, že není totožná s osobou, resp. osobami s podpisovým právem):

Bankovní spojení:
Číslo účtu/směrový kód banky Název banky

 ANO                       NE

KONTAKTNÍ A DALŠÍ POVINNÉ ÚDAJE
Identifikace osob jednajících jménem žadatele:
(vyplňte v případě, že žadatel je právnickou osobou)

Registrovaný předmět činnosti, nebo hlavní činnosti žadatele:

INFORMACE O ŽADATELI

za naši organizaci jedná vždy jeden statutární zástupce / jeden ze statutárních zástupců samostatně.
za naši organizaci jedná více statutárních zástupců současně
za naši organizaci jedná osoba na základě plné moci
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