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ŽÁDOST
o poskytnutí individuální finanční podpory z rozpočtu obce Sudoměřice

Údaje o žadateli:
Organizace / Název žadatele:
Adresa:
IČO:
Odpovědná osoba:
Telefon:
E-mail:
Číslo bankovního účtu:
Nebo
Fyzická osoba:
Adresa trv. pobytu:
Datum narození:
E-mail:
Telefon:
Číslo bankovního účtu:

Specifikace dotace:

a) investiční

b) neinvestiční

Zaměření akce (sport, kultura apod.):
…………………………………………………………………………………………………...
Termín akce:
…………………………………………………………………………………………………...
Na základě vydané novely zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů je od 1.6.2021 nutné k žádosti
přiložit výpis z této evidence.

Stručný rozpočet předpokládaných celkových nákladů:
…………………………………………………………………………………………………...
Požadovaná výše individuální podpory:
…………………………………………………………………………………………………...
Požadovaná finanční podpora ze strany obce Sudoměřice, bude použita na:
…………………………………………………………………………………………………...
Identifikační údaje spolupracujícího subjektu, pokud je (název, IČO, adresa):
…………………………………………………………………………………………………...

Prohlášení žadatele:
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 skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky
před jejich poskytnutím.
Dále čestně prohlašuje, že:
a) žadatel není v úpadku ani neprobíhá ohledně jeho majetku žádné z insolvenčních řízení
upravených zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném znění, není
v likvidaci,
b) žadatel nemá žádné daňové nedoplatky a splatné závazky na pojistném na sociálním a
zdravotním pojištění vč. všech příslušenství a pokut,
c) žadatel nemá žádné závazky vůči obci Sudoměřice.
Svým podpisem souhlasím se zveřejněním svých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, z důvodu zveřejnění smlouvy o poskytnutí individuální dotace
na elektronické „ÚŘEDNÍ DESCE“.
Dne:
………………………………………………..
podpis statutárního zástupce žadatele, razítko

Potvrzení přijetí žádosti
Za obec přijal(a) dne:

Na základě vydané novely zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů je od 1.6.2021 nutné k žádosti
přiložit výpis z této evidence.

