Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městyse Libštát
DOTACE JE POŽADOVÁNA PRO ROK: …………………….

I. Identifikace žadatele
právnická osoba

Žadatel je

fyzická osoba

Název (právnická osoba)
Jméno a příjmení (fyzická osoba)
IČO (právnická osoba)
Datum narození (fyzická osoba)
Adresa / sídlo
Statutární zástupce právnické osoby
Bankovní účet žadatele
Telefon
E-mail
Další části identifikace vyplní pouze právnická osoba
Osoba zastupující právnickou osobu
s uvedením právního důvodu zastoupení
Osoby s podílem v této právnické osobě
Osoby, v nichž má přímý podíl a výše tohoto
podílu
II. Obsah žádosti
Požadovaná částka v Kč
Účel použití dotace
Doba dosažení účelu
Odůvodnění žádosti

Seznam příloh k žádosti
Žadatel prohlašuje, že:
1. Všechny údaje jsou pravdivé.
2. U něj neprobíhá insolventní řízení, v němž je řešen jeho úpadek nebo hrozící úpadek, nebo že nebylo
rozhodnuto o jeho úpadku.
3. Nemá splatný dluh a má vyrovnány veškeré závazky vůči poskytovateli.
4. Nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin.
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Datum vyhotovení žádosti
Jméno, příjmení
Razítko a vlastnoruční/elektr. podpis
žadatele
(kontaktní osoby, pověřené osoby)
III. Údaje o osobě, kterou žadatel pověřil zastupováním
Jméno a příjmení zastupující osoby, titul
Vlastnoruční podpis zastupující osoby
Plná moc v případě zastoupení ze dne
Kontaktní údaje osoby zastupující žadatele
Telefon
E-mail
V návaznosti na legislativní změny stanovené zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, dále jen („zákon“) budou žádosti přijímány výhradně na řádně vyplněném formuláři.
Na poskytnutí individuálního dotace nebo peněžního daru není právní nárok. Poskytnutí závisí na rozhodnutí rady
městyse Libštát a uzavření smlouvy o poskytnutí individuální účelové dotace. Při zastoupení je nutné přiložit
podepsanou ověřenou plnou moc.
*Určeno pro dotace - vyplní obec:
IV. Ostatní záznamy k žádosti: *)
Žádost předložena dne
Částka ve výši / schválena dne

na ____. jednání RML

Dotace poskytnuta dne

číslo dokladu:

Vyúčtování předložit do
Kontrola provedená dne
Výsledek provedené kontroly
Poznámka
K žádosti je

/ není

doložen "úplný výpis z evidence skutečných majitelů".

Dle § 10a) odst. 3 písm. f) je-li žadatel o dotaci právnickou osobou žádost obsahuje:
1. informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda tyto jednají jako jeho statutární orgán nebo
zda tyto osoby jednají na základě udělené plné moci,
2. údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného
výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující
osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem
ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí
identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž
vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu
rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva,
zakladatelská listina nebo stanovy,
3. informace o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.
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