
1 Žádost o dotaci z rozpočtu Města Krásno pro rok……………..

……………………………………………………………………………………………………………………………                                                 

u fyzické osoby jméno příjmení datum narození, ostatní název identifikační číslo

...............................................................................................................................

ulice a číslo popisné  sídla/bydliště

………………………………………………………………………………………………………………………..

obec a PSČ- sídla/bydliště a tel. kontakt

V ……………………………dne…..............

Počet listů:

Přílohy:

Město Krásno
Radniční 1
357 31 Krásno

Žádost o dotaci z rozpočtu Města Krásno pro rok…………………..

z programu…………………………………………………………………………………………………………………………

ve výši………………,-Kč slovy………………………………………………………………………….……………...........

na účel………………………………………………………………………………………..………………………………………

(zde uvést konkrétní účel, na který má být dotace využita, jasně a konkrétně)

doba v níž má být dosaženo účelu……………………………………………………………………………………….

(zde uvést předpokládaný datum nebo období, kdy mají být finanční prostředky využity k účelu, pro který byly poskytnuty)

odůvodnění žádosti:…………………………….……………………………………………………………………………..

(Zde jasně a konkrétně odůvodnit účel a další okolnosti, pro který budou předmětné finanční prostředky z dotace použity tak, aby toto bylo 
přezkoumatelné )

činnost, kterou bude žadatel realizovat z poskytnuté dotace v území spadajícím pod správu
Města Krásno:…………………………………………………………………………………………………………………….

(uvedou pouze fyzické a právnické osoby, které nemají sídlo/bydliště v uvedeném území)



minimální výše spoluúčasti žadatele na financování v Kč:…………………………………………….

Žadatel právnická osoba dále uvede identifikaci:

1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení

…………………………………………………………………………………………………………………………

2. osob, s podílem právnické osobě

…………………………………………………………………………………………………………………………

3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši podílu

…………………………………………………………………………………………………………………………

4. počet členů/ počet členů s  hlášeným pobytem v Krásnu:………………/………………....

Seznam příloh:

1) Výpis z evidence právnických subjektů (u právnických osob)…………………………………….

2) Číslo bankovního účtu (pokud budou prostředky zasílány na účet)
……………………………

3) ……………………………………………………….

Prohlášení:

Žadatel je srozuměn, že dotace se poskytuje na účel určený poskytovatelem v programu,
na  jiný  účel  určený  žadatelem  v žádosti,  nebo  na  účel  stanovený  zvláštním  právním
předpisem. Na dotaci není právní nárok, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Žadatel je
seznámen  s aktuálními  pravidly  poskytování  dotací  z rozpočtu  Města  Krásna  platnými
v den vyhlášení programu. Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé.

 

Vyhotoveno: Podpis žadatele nebo zástupce žadatele 
na základě přiložené plné moci:

dne ……………………………….. ………………………………………………………

*nehodící proškrtnout, pokud se nevejde do tiskopisu, přiložit ve formě volné přílohy


