
Obec Velké Přílepy 

Pražská 162  

252 64 Velké Přílepy  

 

 

Žádost o poskytnutí dotace v rámci dodatečného dotačního programu 

„Podpora spolkového života v obci v roce 2019“ 

 

Informace o projektu činnosti spolku: 

Název projektu (uveďte např. činnost spolku): 

 

 

Termín realizace činnosti/projektu (uveďte např. v průběhu roku 2019 nebo konkrétní data): 

 

 

Výše žádané dotace od Obce Velké Přílepy: 

 

 

 

název žadatele/spolku: 

sídlo žadatele: 

IČ: 

bankovní spojení žadatele 

- název banky: 

- číslo účtu: 

kontaktní údaje žadatele 

- telefon: 

- email: 

kontaktní osoba žadatele 

- jméno a příjmení: 

- vztah k žadateli (např. statutární orgán, zmocněnec apod.): 

- telefon: 

- email: 

a) popis činnosti žadatele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čestné prohlášení žadatele 

Žadatel tímto čestně prohlašuje, že: 

a) na jeho majetek není vedena exekuce či jiné obdobné (vykonávací) řízení, 

b) nemá dluhy na daních a poplatcích (daňové nedoplatky), 

c) nemá dluhy vůči Obci Velké Přílepy nebo jinému veřejnoprávnímu subjektu, 

d) není v prodlení se splněním povinnosti provést finanční vypořádání dotace poskytnuté mu 

dříve Obcí Velké Přílepy způsobem, za podmínek a ve lhůtách stanovených ve 

veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, 

e) údaje uvedené v této žádosti a jejích přílohách jsou úplné a pravdivé. 

 

 

Souhlasy žadatele: 

- Žadatel souhlasí s tím, aby Obec Velké Přílepy kdykoli před poskytnutím dotace nebo i 

po jejím poskytnutí prověřila pravdivost údajů uvedených v této žádosti a jejích 

přílohách, a to i dotazem u třetích osob. 

- Žadatel souhlasí se zveřejněním svého názvu, adresy sídla a výše poskytnuté dotace. 

 

 

Přílohy žádosti (přikládané přílohy označte níže křížkem): 

 prostá kopie výpisu žadatele ze spolkového rejstříku 

 prostá kopie aktuálního znění stanov žadatele  

 prostá kopie dokladu o volbě statutárního orgánu žadatele (není-li tento údaj zjistitelný z 

předloženého výpisu ze spolkového rejstříku a je-li žadatel zastoupen statutárním orgánem) 

 originál plné moci (je-li žadatel zastoupen zmocněncem) 

 prostá kopie potvrzení o existenci běžného účtu žadatele (výpis z účtu nebo potvrzení banky o 

zřízení účtu ne starší než 3 měsíce) 

 popis předpokládané činnosti žadatele v roce 2019 (včetně uvedení předpokládaného počtu 

osob, které se budou účastnit činností žadatele, popisu aktivního zapojení obyvatel obce Velké Přílepy do 

činností žadatele) 

 rozpočet žadatele na rok 2019 (včetně uvedení jiných zdrojů financování žadatele) 

 

 

V…………………….., dne …………………… 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

podpis žadatele 


