Příloha č. 1 PO

ŽÁDOST
o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu obce Čížkovice - PO
Rozpočet žadatele celkem:

Požadovaná částka:

######
procenta

ŽADATEL - právnická osoba
Název právnické osoby
(obchodní firma) :
Právní forma:
IČ:
Sídlo:
Údaj o zápisu ve věřejném či
obdobném rejstříku:
Telefon:
Statutární zástupce:

E-mail:
Funkce:

Identifikace osob zastupujících právnickou osobu (žadatele) s uvedením právního důvodu zastoupení:

Jiná kontaktní osoba:
Zasílací adresa (pokud je odlišná od sídla) :
Bankovní spojení - číslo účtu:

telefon:
kód banky:

Aktuální stav členské základny:
z toho do 18 let:
z toho nad 60 let:
Popis činnosti žadatele:
Účel dotace:
Období, ve kterém má být dosaženo účelu dotace:
Odůvodnění žádosti (rozsáhlejší popis uveďte do samostatné přílohy) :
Text se zalamuje automaticky, v případě potřeby použití Enteru stiskněte levý Alt + Enter

Seznam příloh žádosti:
Pro sportovní spolky je povinnou přílohu žádosti jmenný seznam členů sportovního spolku s jejich ročníky
narození, podepsaný zástupcem, který je oprávněn jménem spolku jednat a doložený čestným prohlášením tohoto
zástupce o pravdivosti, přesnosti a úplnosti předložených údajů.

Příloha č. 1 PO
roční ROZPOČET žadatele na rok :
(veškeré příjmy a výdaje na provoz)

rozsáhlejší rozpočet uveďte do
samostatné přílohy

Příjmy (bez předpokládané výše dotace)
textová část

Příjmy celkem:
Rozdíl mezi příjmy a výdaji:

částka

Výdaje
textová část

částka

0 Kč Výdaje celkem:

0 Kč
0 Kč

Žadatel tímto čestně prohlašuje, že veškeré výše uvedené údaje a informace jsou pravdivé a úplné, že nemá ke dni podání této
žádosti žádné peněžité nebo nepeněžité dluhy po lhůtě splatnosti vůči obci Čížkovice, ani vůči jiným orgánům a institucím
veřejné správy, že u něj nebyl zjištěn insolvenčním soudem úpadek (resp. na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani
nebylo povoleno vyrovnání), že proti němu nebylo ani zahájeno insolvenční řízení (resp. řízení konkursní nebo vyrovnávací),
a že není v likvidaci.

Datum:
statutární zástupce žadatele
razítko (pokud žadatel používá)

