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ODBOR DOTACÍ, ROZVOJE MĚSTA A KULTURY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DARU 
z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou v roce 

2017 – právnické osoby 

 

PID / podací razítko 

 
ŽADATEL: 

Název žadatele/obchodní 
firma:  
 

 

Sídlo:   

Doručovací adresa: 
je-li odlišná od sídla 

 

Kontaktní údaje: 
dat. schránka, telefon a e-mail 

 

Identifikace osob zastupujících žadatele s uvedením právního důvodu zastoupení: 
 
Jméno a příjmení……………………………………….…… funkce: ………………………………… 
 

Kontaktní osoba: 
Jméno, příjmení telefon a e-mail 

 

IČ žadatele:  DIČ žadatele:  

 

Účel použití daru: 
 

 

Požadovaná částka:  

Orientační rozpočet:  
Struktura celkových nákladů  

 

Číslo bankovního účtu:  
na který budou v případě schválení daru 
převedeny finanční prostředky 

 

 
 

SOUHLASY, POUČENÍ O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI A OSTATNÍ PROHLÁŠENÍ  

Podpisem a podáním žádosti: 

1. Čestně prohlašuji, že veškeré údaje v žádosti a přílohách uvedené, jsou pravdivé a nezkreslené. 

2. Souhlasím/e 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.). 

3. Dále souhlasím/e 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. 

4. Potvrzuji [potvrzujeme], že jsem [jsme] byl/a/i poučen/a/i a jsem [jsme] si vědom/a/i svých práv 
podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
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5. Souhlasím/e 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.). 

6. Prohlašuji [prohlašujeme], že mnou [námi] uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a souhlasím/e s jejich 
ověřením. 

 
 
 

 

V   dne    

  Podpis žadatele 
 

INFORMACE A UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE 

1. Poskytování darů se řídí zák. č. 128/2000 Sb., Zákonem o obcích.  

2. Dar lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí daru prostřednictvím darovací smlouvy po 
schválení v příslušném orgánu města. 

 
 

 


