ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA, BRNO-KNÍNIČKY, NOVÁ 11, 635 00 BRNO

ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY
Název / Jméno a příjmení:

IČ / RČ:

Sídlo / Trvalé bydliště:

Právní forma:

(zaškrtněte)

Spolek
Obecně prospěšná společnost
Nadace, nadační fond
Jiná:___________________________________

Církevní nebo náboženská společnost
Obchodní společnost
Právnická osoba nezapsaná v obchod. rejstříku

Kontaktní adresa:

Jména oprávněných osob:

Telefon:

Email:

Osoba odpovědná za vyúčtování dotace:

Telefon:

Email:

Číslo bankovního účtu:

Název a adresa peněžního ústavu:

(statutární orgán)

Popis, cíl, přínos projektu nebo činnosti žadatele:
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Rozpočet celkem:

(v tis. Kč)

Požadovaná částka po MČ

(v tis. Kč)

Předpokládané náklady celkem:

(v tis. Kč)

Předpokládané příjmy celkem:

(v tis. Kč)

Ekonomická rozvaha (příjmy – náklady)

Konkrétní využití dotace:

(v tis. Kč)

(název projektu, termín a místo konání apod.)

Odůvodnění žádosti o dotaci:

Počet členů celkem, z toho s trvalým pobytem v MČ Brno-Kníničky:

Aktivity přínosné pro občany MČ Brno-Kníničky:

Které další fyzické či právnické osoby byly požádány o finanční dotaci, dar či úhradu nákladů a v jaké výši:
(v tis. Kč)

V jaké výši jste obdrželi finanční prostředky z rozpočtu MČ Brno-Kníničky v uplynulém kalendářním roce:
(v tis. Kč)

V případě potřeby je možné text rozvést v příloze.
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K VYPLNĚNÉ ŽÁDOSTI DOLOŽTE NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍLOHY
1. Doklad prokazující existenci žadatele:
− Spolky (dříve občanská sdružení) kopii registrovaných platných stanov
− Obchodní společnosti aktuální výpis z obchodního rejstříku
− Církevní a náboženské společnosti aktuální výpis z rejstříku MŠMT ČR nebo MK ČR
− Obecně prospěšné společnosti aktuální výpis z rejstříku o.p.s.
− Nadace a nadační fondy aktuální výpis z nadačního rejstříku
− Právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku aktuální kopii zřizovací listiny
− Živnostníci kopii živnostenského listu
− Fyzické osoby doklad totožnosti
2. Čestné prohlášení žadatele o dotaci (viz. Příloha č. 1).
3. Subjekty, které jsou povinny vyhotovit účetní závěrku, kopii účetní závěrky za předešlý rok.
4. Právnické osoby dále doloží:
− aktuální doklad o volbě statutárního zástupce/statutárních zástupců oprávněných jednat jménem
právnické osoby,
− identifikaci osob s podílem v této právnické osobě,
− identifikaci osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu.
5. Další přílohy:

Žadatel (příjemce) je povinen písemně oznámit jakoukoliv změnu v údajích uvedených v předložené
žádosti a čestném prohlášení, zejména svůj případný zánik, transformaci, sloučení, změnu statutárního
zástupce apod. či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje a to do 15 pracovních
dnů ode dne účinnosti změny.

V Brně dne: ________________

_____________________________________________________
Podpis a razítko oprávněné osoby

Příloha č. 1

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE O DOTACI
Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY
Žadatel tímto čestně prohlašuje, že:
1. MÁ
NEMÁ*
k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti k rozpočtu statutárního
města Brna, jeho městským částem a organizacím městem a městskými částmi zřizovanými;
2. MÁ
NEMÁ*
k datu podání žádosti závazky po lhůtě
rozpočtu, tedy nemá dluh na daních a sociálním či zdravotním pojištění;

splatnosti ke státnímu

3. MÁ
NEMÁ*
k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti k dalším poskytovatelům
dotací z veřejných rozpočtů;
4. VEDE
NEVEDE*
soudní spory se statutárním městem Brnem, a pokud ano, jaký je předmět
sporu:_____________________________________________________________________________
5. JE

NENÍ*

v úpadku;

6. JE

NENÍ*

proti němu zahájeno insolvenční řízení;

7. BYLO
NEBYLO*
vůči němu vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut pro nedostatek jeho majetku;
8. JE
NENÍ*
veden jako dlužník v insolvenčním rejstříku dle zákona č. 182/2006 Sb. o
úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
9. JE

NENÍ*

v likvidaci;

10. JE

NENÍ*

dle jeho znalostí, proti němu veden výkon exekuce;

11. JE

NENÍ*

proti některému členu statutárního orgánu zahájeno trestní stíhání;

12. HODLÁ NEHODLÁ* ukončit činnost.

V Brně dne: ________________
_____________________________________________________
Podpis a razítko oprávněné osoby
*) Nehodící se škrtněte

