Obec Ořechov
Zahradní 216/1
664 44 Ořechov

Tel.: +420 547 225 131
Mobil: +420 731 414 473
E-mail: obec@orechovubrna.cz
Id datové schránky : bmbbcae

IČO: 00282278
DIČ: CZ00282278
Číslo účtu: 94-7317641/0710, ČNB

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Ořechov
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů pro rok _____
A. ÚDAJE O ŽADATELI
Právnická osoba 				
Název (přesný název dle stanov):
IČ: 				
Zástupce žadatele:
Sídlo žadatele:
Bankovní spojení (č. účtu a kód banky):
Telefon nebo e-mailová adresa:
Předmět činnosti žadatele:
Fyzická osoba
Jméno a příjmení:							Datum narození:
Trvalý pobyt:
Bankovní spojení (č. účtu a kód banky):
Telefon nebo e-mailová adresa:

B. ÚDAJE O PROJEKTU – ÚČEL DOTACE:
Název projektu1 				
Popis projektu (výstižný popis toho, na co bude dotace použita) Podrobně žádost odůvodnit v bodu C.:
				
Cílová skupina (pro koho je projekt určen):
Časový harmonogram realizace (od – do):
Požadovaná částka z rozpočtu obce:
Celkové náklady:

1

např. vybavení a provoz včelařského areálu, podpora mladých fotbalistů a údržba areálu aj.

C. ODŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI:

D. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Žadatel tímto závazně prohlašuje, že uvedené údaje v této žádosti jsou úplné a pravdivé, že nezatajuje žádné okol-

nosti důležité pro posouzení žádosti.

Dále žadatel prohlašuje, že

- má vyrovnány všechny závazky vůči obci a jejím organizacím;
- na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo proti němu nebylo zahájeno insolvenční řízení, nebyl konkurz zrušen
pro nedostatek majetku žadatele nebo není v likvidaci;
- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem jeho činnosti nebo
trestný čin proti majetku – tato podmínka se vztahuje na osoby vykonávající funkci statutárního orgánu nebo všechny
členy statutárního orgánu.

Žadatel o programovou dotaci souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů, a to v rozsahu a postupem a v souladu s uvedeným právním
předpisem a dále se zveřejněním (včetně zpracování) všech údajů uvedených v žádosti v informačních systémech
obce Ořechov.
Žadatel uděluje podpisem na této žádosti poskytovateli dotace souhlas se zpracováním a shromažďováním

osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, které sdělil
či sdělí v souvislosti s podáním této žádosti poskytovateli dotace obci Ořechov.

Žadatel zodpovídá za úplnost, správnost a pravdivost údajů předložených v této žádosti.

V

dne:

Název právnické osoby včetně jména a příjmení
statutárního zástupce, nebo jméno a příjmení
fyzické osoby

Podpis žadatele

