Žádost o poskytnutí dotace
z rozpočtu městyse Prosiměřice
Podací razítko:
(doplní zaměstnanec podatelny městyse Prosiměřice)

Žadatel (fyzická osoba)
Titul
Jméno a příjmení
Datum narození
E-mail
Mobil/telefon
Fax
Bankovní spojení žadatele – majitele účtu
Předčíslí účtu
Číslo účtu
Adresa bydliště žadatele
Ulice
Obec
Pošta

Titul za

/
Kód banky

Č. popisné /č.orientační
PSČ

Údaje
(tyto údaje vyplní pouze žadatel, který je fyzickou osobou a je-li tato fyzická osoba podnikatelem)

Právní forma
Plátce / neplátce DPH

IČ
DIČ

Žádost o poskytnutí dotace
Požadovaná výše dotace
(v Kč)
Druh dotace
(investiční / neinvestiční)
Název akce
Účel, na který žadatel
chce dotaci použít

Doba, v níž má být
dosaženo účelu
Odůvodnění žádosti

Datum zahájení
Datum ukončení

[1]

Prohlášení žadatele
Prohlašuji, že nemám závazky po lhůtě splatnosti vůči městysi Prosiměřice ani jiným územním
samosprávným celkům, v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a
na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve
splátkách a není v prodlení se splácením splátek.
Prohlašuji, že nebyl na majetek žadatele prohlášen konkurz, nebo nebylo zahájeno konkurzní nebo
vyrovnací řízení, nebo nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku
úpadce.
Souhlasím se zveřejněním jména, příjmení, adresy bydliště, IČ (bylo-li přiděleno), výše poskytnuté
dotace a účelu, na nějž je dotace poskytována.
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuji žádné okolnosti důležité pro
posouzení žádosti.
Povinné přílohy připojené k žádosti
1. doklad prokazující registraci k dani z přidané hodnoty a čestné prohlášení žadatele, zda má či
nemá nárok na vrácení DPH v oblasti účelu, na který žadatel chce dotaci použít (doloží pouze
plátce DPH);
Žadatel je povinen písemně (nejpozději do 15-ti dnů) oznámit městysi Prosiměřice veškeré změny
údajů uvedených v žádosti, které u žadatele nastanou po podání žádosti.

V …………………………dne ………………….

…………………………………………………..
Podpis žadatele,
případně též otisk razítka
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