Příloha č. 2 návrhu usnesení ZMP-SPORT/1 ze dne 20. 4. 2017

Plzeň, statutární město
Magistrát města Plzně
Odbor sportu
Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň

ŽÁDOST
o finanční dotaci na podporu sportu a tělovýchovy
evid. č. __________ datum podání žádosti na MMP ___________ 2017
!!!

vyplňuje úředník Magistrátu města Plzně ! ! !

Žadatel, název organizace dle stanov, adresa vč. PSČ
Typ organizace (spolek, zapsaný spolek, pobočný spolek, o.p.s. atp.)
IČO / rod.číslo

Údaje ze spolkového rejstříku:

Zastřešující organizace

Číslo účtu vč. kódu peněžního ústavu

1.
2.
Příjmení, jméno, tel. č., e-mail a funkce statutárních zástupců v TV subjektu (podle stanov
a platných voleb)
Celkový počet členů …..………, z toho mládeže do 23 let…..……., aktivní sportovci ………..
Handicapovaní sportovci ..…….. .
Náklady v roce 2016
Provozní náklady a náklady na činnost celkem r. 2015,
z toho:
Energie (el. energie, vodné, stočné, teplo, plyn, ostatní)
Nájemné tělovýchovných zařízení
Materiál a práce na opravy a údržbu nemovitého majetku
Výnosy v roce 2015
Výnosy celkem,
z toho:
Tržby z prodeje vlastního majetku
Členské příspěvky celkem
Výše příjmů z vlastní činnosti (tržby, pronájmy…)
Příspěvky od státu
Příspěvky od sportovních svazů a sport. subjektů
Příspěvky od fyzických a právnických osob
Provozní dotace – města, obce, obvody, kraje
Výsledek hospodaření 2015

Částka v Kč 2016

Úroveň sportovní činnosti
Věková kategorie
OH, MS, ME, SP, FSP, medailisté z MČR (indiv. i kolekt.)
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Požadavek 2017

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Počet sportovců
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Republikové soutěže
Regionální soutěže
Účel použití požadované dotace:

Předpokládané
náklady celkem
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Požadavek na
dotaci 2017
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Celkem
Při žádosti o dotaci na provoz, údržbu a opravy TV zařízení uveďte vztah žadatele k objektu:
a) vlastní

b) výpůjčka – uveďte vlastníka

c) pronájem – uveďte vlastníka a délku
pronájmu

Objekt (sportovní zařízení) je vázán zástavním právem třetí osobě:
(v případě, že ano, zdůvodnit v samostatné příloze)
Plátce DPH:

ANO -

NE 

ANO - NE *

Nedílnou součástí této žádosti je:
a) výpis z veřejného rejstříku (spolkový rejstřík, rejstřík o.p.s….). Doklad o oprávněnosti zastupovat
subjekt (prostá kopie stanov a potvrzená kopie usnesení nebo zápisu z valné hromady,
kde je jasně specifikováno, kdo je statutárním zástupcem subjektu na příslušné funkční
období, tzn. v době podání žádosti).
b) k žádosti o dotaci na sport. akci přiložte vždy rozpočet akce - příjmy a výdaje položkově.
c) potvrzení nebo kopie smlouvy s peněžním ústavem, že účet uvedený v žádosti je účtem
žadatele
d) výkaz o hospodaření za rok 2016 (2015)
Pokud nebudou požadované přílohy k žádosti přiloženy nebude žádost dále posuzována !!!!
Veškerá korespondence bude zasílána na adresu – uveďte e-mail i telefonní číslo kontaktní
osoby: (pokud není uvedeno na úvodní straně)
_______________________________________________________________________________
e-mail žadatele:
mobilní telefon:
Žadatel:
a) při změně statutárního zástupce, č. účtu nebo názvu subjektu po podání žádosti je žadatel
povinen tuto změnu nejpozději do 15 dnů písemně oznámit na Odbor školství, mládeže
a tělovýchovy MMP, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň.
b) podepsaní statutární zástupci žadatele prohlašují, že všechny údaje uvedené v žádosti
i přílohách jsou pravdivé.
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Dávám tímto statutárnímu městu Plzni – Magistrátu města Plzně, se sídlem v Plzni, nám.
Republiky 1 (podle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
v platném znění) souhlas ke zpracování mnou poskytnutých osobních údajů za účelem
vyřízení žádosti o poskytnutí dotace, a to do odvolání tohoto souhlasu.
Beru na vědomí způsob projednávání mé žádosti, tj. postupné projednání ve všech
příslušných orgánech města Plzně, včetně následných zveřejnění celých znění přijatých
usnesení a evidování veškerých dokladů souvisejících s vyřizováním mojí žádosti. Dále
beru na vědomí, že v případě, že smlouva nebude ze strany žadatele podepsána nejdéle
do 2 měsíců ode dne doručení výzvy k podpisu smlouvy na kontaktní adresu uvedenou
v žádosti o dotaci, pozbývá usnesení vůči příjemci dotace účinnosti.

Čestné prohlášení:
Potvrzujeme svým podpisem, že jako příjemci finančních prostředků z dotace města Plzně
nemáme vůči městu, jeho organizačním složkám, jeho příspěvkovým organizacím a vůči
státu (finanční úřad, okresní správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny) žádné
nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, že nejsme s městem nebo jeho příspěvkovými
organizacemi v soudním sporu vyjma soudních sporů za zrušení správních rozhodnutí,
vydaných v přenesené působnosti.
Dále potvrzujeme, že vůči námi zastupovanému subjektu není vedeno konkurzní řízení ani
není na náš majetek vedena exekuce. Potvrzujeme trestní bezúhonnost statutárních
zástupců žadatele, v případě žádosti fyzické osoby trestní bezúhonnost žadatele.
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jak v žádosti, tak i na přílohách jsou pravdivé
a finanční příspěvek nebude použit jinak, než jak je v této žádosti uvedeno. Beru na
vědomí, že na finanční dotaci není právní nárok a souhlasím s případnou kontrolou použití
přiznané dotace.

V Plzni dne ……………… 2017

_______________________________
podpisy statutárních zástupců žadatele
podle strany 1 této žádosti

Razítko:

 - nehodící se škrtněte
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