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Formulář žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků Města Králíky v roce 201... 

Údaje o žadateli    

Název:     

Forma právní subjekti-
vity: 

 IČ:  DIČ:  
datum 
narození: 

 

Bydliště právnické 
osoby/ 
Sídlo právnické osoby: 

ulice, čp.:   

obec, PSČ:   

okres:   datová schránka:  

Bankovní spojení: peněžní ústav:  číslo účtu:  

Kontaktní osoba: 
jméno a příjmení:  funkce:  

tel.:   e-mail:  

Údaje o žadateli (je-li právnická osoba) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

osoba zastupu-
jící PO: jedná‐li se o 
více než 2 osoby, uveď‐
te ostatní v samostatné 
příloze 

jméno a příjmení:  funkce:  

bydliště:  datum narození:  

tel.:  e-mail:  

jméno a příjmení:   funkce:  

bydliště:  datum narození:  

tel.:  e-mail:  

osoby 
s podílem v této 
PO: 
jedná‐li se o více než 2 
osoby, uveďte ostatní 
osoby v samostatné 
příloze  

jméno a příjmení/ ná-
zev: 

 
forma právní 
subjektivity: 

 

bydliště/sídlo:  

výše podílu: 
Uveďte v % 

IČ:  DIČ:  
datum 
narození: 

 

jméno a příjmení/ ná-
zev: 

 
forma právní 
subjektivity: 

 

bydliště/sídlo:  

výše podílu: 
Uveďte v % 

IČ:  DIČ:  
datum 
naroze-
ní: 

 

PO, v nichž má  
přímý podíl: 
jedná‐li se o více než 1 
osobu, uveďte ostatní 
v samostatné příloze 

název:  
forma právní 
subjektivity:  

sídlo:  

výše podílu: 
Uveďte v % 

 IČ:  DIČ:  

Údaje o projektu, který je předmětem žádosti o dotaci 

Název projektu:   

Termín zahájení projektu:   
Termín předpokládaného 
ukončení projektu: 

  

Místo realizace:  Podací razítko MěÚ Králíky: 

Celkové náklady na projekt:   

Požadovaná výše dotace:  
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Podrobný popis projektu (účel, na který má být dotace použita a odůvodnění žádosti): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Položkový rozpočet projektu: 

Náklady – blíže rozepište: Částka: 

  

  

  

  

Celkem:  

Žadatel prohlašuje že:  

- ke dni podání žádosti má řádně vypořádané veškeré závazky vůči Městu Králíky a vůči jím 
zřizovaným nebo založeným organizacím; 

- v době podání žádosti, ani v uplynulých třech letech nebyl na jeho majetek prohlášen kon-
kurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut 
pro nedostatek majetku, není proti němu veden výkon rozhodnutí, není v úpadku či 
v likvidaci; 

- proti žadateli nebo proti jeho statutárnímu zástupci (statutárním zástupcům žadatele, pokud 
z příslušného zákona, statutů organizace apod. vyplývá, že statutárních zástupců je více 
než jeden) není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl (nebyli) odsouzen pro trestný 
čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele nebo pro trestný čin 
hospodářský nebo trestný čin proti majetku. 

Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuje žádné okolnosti důleži-
té pro posouzení projektu. Svou žádostí současně potvrzuje respektování Zásad pro poskytování 
dotací z rozpočtu města Králíky a dalších podmínek stanovených poskytovatelem ve smlouvě o po-
skytnutí dotace. 

Žadatel souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, uvedených v této žádosti, jejích po-
vinných přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Králíky a při plnění povinností 
z ní plynoucích. Současně žadatel bere na vědomí, že poskytnuté údaje budou uchovávány po do-
bu stanovenou jinými právními předpisy (např. zákon o archivnictví a spisové službě). 
 
 
V ....…………………………………………………  dne …...…………………………                        
 
 
.........…………………………………………  ......………………………………………………                          
jméno osoby oprávněné jednat za žadatele       podpis osoby oprávněné jednat za žadatele                           
   


