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Číslo žádosti: ………………………… Datum přijetí: ………………………… 

 
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE  

Z PODPROGRAMU NA PODPORU VOLNOČASOVÝCH ČINNOSTÍ 
 

ŽADATEL 

1. Název žadatele (v souladu s dokladem o právní subjektivitě): 
 
 

2. Adresa žadatele: 
 
 

3. IČ: 
 
 

4. Bankovní spojení: (číslo účtu / kód banky): 

5. Jméno a příjmení statutárního zástupce: 
 

6. Tel. / Fax / E - mail / www: 
 

Identifikace osob s podílem v této právnické osobě 

a o výši tohoto podílu  

název: ……………………………………….………………………..  

výše podílu: ………………………………………………………… 

Identifikace osob, v nichž má právnická osoba přímý 

podíl a o výši tohoto podílu 

název: ……………………………………….………………………..  

výše podílu: ………………………………………………………… 

Osoby zastupující právnickou osobu s uvedením 

právního důvodu zastoupení: 

Jméno a příjmení: …………………………….…………………  

funkce: ……………………………………………………………….. 

KONTAKTNÍ OSOBA 

7. Jméno a příjmení: (osoba odpovědná za realizaci projektu, pokud je odlišná od statutárního zástupce) 
 
 

8. Telefon:  
 

9. E-mail: 

ÚDAJE O ČLENSTVÍ 

10. Výše členského příspěvku na člena v roce 2018  
v Kč 

 

11. Počet členů do 18 let, na které je žádána dotace 
 

 

12. Počet dospělých členů, na které je žádána dotace 
 

 

13. Požadovaná dotace v Kč (vyplňuje se pouze 
částka na členy do 18let) 
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Povinné přílohy: 
 

Kopie dokladu o právní subjektivitě (např. zakládací listina, stanovy aj.), příp. dalších 
dokumentů, ze kterých je zřejmá výše členského příspěvku. 

Kopie dokladu o oprávnění osoby jednat jménem žadatele (statutární zástupce) v souladu 
s dokladem o právní subjektivitě žadatele, příp. originál plné moci o zastupování oprávněné 
osoby. 

Kopie dokladu o právní subjektivitě a kopie dokladu o oprávnění osoby jednat jménem 
žadatele doložena již dříve, resp. v předchozím období již žadatel žádal o dotaci u města 
Hrádek nad Nisou a od té doby nedošlo ke změně. 

 
 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ: 
 

1. Souhlasím ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů se 
zpracováním v žádosti uvedených osobních údajů, s jejich shromažďováním a poskytnutím orgánům 
příslušným v dané věci jednat (např. osadním výborům, radě města, zastupitelstvu města apod.). 

2. Dále souhlasím s uvedením výše uvedených údajů v podkladových materiálech a v samotných usneseních 
rady a zastupitelstva města a zveřejněním těchto údajů v podkladových materiálech pro veřejnost a 
v samotných usneseních vystavených na webových stránkách Města Hrádek nad Nisou. 

3. Potvrzuji, že jsem byl poučen a jsem si vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Souhlasím s postupem, kdy bude běžná komunikace prováděna telefonickou a elektronickou cestou, 
pokud je v žádosti uveden prostředek telefonické a elektronické komunikace (e-mailová adresa, datová 
schránka apod.). 

5. Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou úplné, pravdivé a nezkreslené, souhlasím s jejich ověřením. 

6. Prohlašuji, že jsem se seznámil s podmínkami daného programu včetně podmínek publicity. 

 
 
 
 

Místo a datum: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………      ………………………… 
jméno a příjmení      vlastnoruční podpis 
osoby oprávněné jednat za žadatele     razítko 

 

 

 


