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Žádost o poskytnutí dotace z prostředků města Vracov  
 

A) Žádost z programu vyhlášeného městem v oblasti: 

□ Obnova historické architektury   □ Kultura 

□ Životní prostředí    □ Cestovní ruch 

□ Mládež a vzdělávání    □ Sociální pomoc a prevence 

□ Sport     □ Speciální dotace (je-li program vyhlášen) 

 
B) Účel určený žadatelem (nesmí být shodný s vyhlášeným programem): 

□ Individuální žádost  

 
IDENTIFIKACE ŽADATELE 

□ Fyzická osoba nepodnikající 

      Jméno a příjmení: 

      Rodné číslo: 

      Adresa: 

□ Fyzická osoba podnikající 

      Jméno a příjmení: 

      Rodné číslo: 

      Adresa: 

□ Právnická osoba 

      Název: 

      IČ: 

      Sídlo: 

      Zastoupená osobou (vč. uvedení právního důvodu zastoupení): 

      Identifikace osob s podílem v této právnické osobě: 

      Osoby, v nichž má právnická osoba přímý podíl (vč. výše tohoto podílu): 

 
 
IDENTIFIKACE ŽÁDOSTI O DOTACI 

 

      Účel použití: 

      Doba, v níž bude dosaženo účelu: 

      Odůvodnění žádosti*: 

      Jaké potřeby řeší: 

      Proč je realizace nutná: 

      Místo realizace: 

      Časový harmonogram: 

      Rozpočet (v Kč včetně DPH)*: 

      Náklady celkem: 
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      Výnosy - vlastní: 

              - dotace (jiné než požadované): 

      Požadovaná částka na dotaci města (Kč): 

 
* podrobné členění (náklady na dílčí položky či etapy, zdroje od jednotlivých příjemců apod.) uveďte v samostatné 
příloze 

 
 
OSTATNÍ ÚDAJE (pro případné uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace) 

 

Bankovní spojení: 

Název peněžního ústavu: 
Číslo účtu: 
Osoba odpovědná za vyúčtování dotace 
Jméno: 
Funkce: 
Telefon: 
E-mail: 
Doplňující požadavky pro vybrané projekty 
Obnova historické architektury:  Vyplňte přílohu č. 1 
Sport:     Vyplňte přílohu č. 2 
 
 

Čestné prohlášení 
Žadatel svým podpisem prohlašuje, že veškeré údaje jsou pravdivé a souhlasí s tím, aby v souladu s ust. § 2 a § 9 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, byla poskytovateli dotace umožněna kontrola skutečnosti rozhodných 
pro hospodaření s veřejnými prostředky před jejich poskytnutím. 
Dále čestně prohlašuje, že: 

a) není v úpadku ani neprobíhá ohledně jeho majetku žádné z insolvenčních řízení upravených zákonem č. 
182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném znění, a není v likvidaci. 

b) nevede žádné soudní ani jiné spory s městem Vracov ani jeho organizacemi a není jejich dlužníkem 
c) nemá žádné daňové nedoplatky a splatné závazky vůči nositelům sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 
d) v současném rozpočtovém období a v uplynulých dvou rozpočtových obdobích neobdržel z prostředků 

veřejných rozpočtů celkovou individuální veřejnou podporu překračující hodnotu stanovenou podle 
Nařízení komise Evropských společenství č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 
108 Smlouvy o ES na podporu de minimis, a tuto částku nepřekročí ani při případném poskytnutí 
požadované hodnoty dotace uváděné v této žádosti. Tzn., že ve sledovaném období nepřekročí částku 
odpovídající ekvivalentu 200 000 eur. 

 
 
Den vyhotovení žádosti:                                                              Podpis žadatele: 
 
 
 
 
Přílohy: 
1. Povinné přílohy: 

a) kopie platného oprávnění provozovat činnost, na níž je dotace požadována (je-li toto oprávnění nutné) 
b) kopie účetních výkazů (tj. Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty, popř. u fyzických osob podnikajících Výkaz o 

majetku a závazcích a Výkaz příjmů a výdajů) či daňových výkazů (tj. přiznání k dani z příjmů, popř. u 
fyzických osob potvrzení zaměstnavatele o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti nebo poskytnuté 
výplatě za uplynulé tři měsíce) zpracovaných za poslední období, předcházející podání žádosti. 

2. Ostatní přílohy:   


