ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍ PODPORY
Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÁ SKALICE
V ROCE 2017
Evidenční číslo (nevyplňuje se)

1. Údaje o žadateli
Název organizace / jméno žadatele

Právní forma
Sídlo / adresa bydliště

IČ
Plátce DPH (nehodící se škrtněte)
DIČ
Registrace právní subjektivity
(kdo vydal, dne, č.j.)

ANO

NE

Bankovní spojení č. účtu
Oprávněný zástupce
– jméno, datum narození, bydliště
Je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
1. osob zastupujících právnickou osobu
s uvedením
právního
důvodu
zastoupení,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši
tohoto podílu,

2. Údaje o projektu, na který jsou žádány finanční prostředky- dotace
Přesný název projektu

Termín zahájení projektu
Termín ukončení projektu
Oblast a číslo podpory dle výzvy
Stručný popis projektu - odůvodnění

Účel projektu

Partneři projektu

Osoba odpovědná
za realizaci projektu

Jméno a příjmení:
tel.:
e-mail:

3. Bilance financování projektu
Výše požadované částky celkem v Kč
Náklady projektu v roce 2017
celkem v Kč
Typ nákladů

Osobní náklady

Materiálové náklady

Nemateriálové
náklady (služby)

Specifikace

Celkové náklady v Kč

Čerpání dotace v Kč

Jiné náklady

Celkem náklady
Příjmy projektu celkem v Kč
-

vstupné
zápisné
ostatní příjmy

Vlastní podíl žadatele v Kč
Podíl žadatele v %
Ostatní zdroje financování projektu v Kč
(ostatní dotace)

Podíl žádané podpory na celkových
nákladech projektu v %
Seznam příloh k žádosti:
Příloha č. 1 – čestné prohlášení
Příloha č. 2 – prohlášení o DPH
Příloha č. 3 – doklad o právní subjektivitě
Příloha č. 4 – doklad o zástupci
Příloha č. 5 – doklad o zřízení účtu

Jméno, příjmení a podpis oprávněného
zástupce:
V ……………………………..
Dne ………………………….

Příloha č. 1
k žádosti o poskytnutí dotace

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Jméno, název organizace: .....................................................................................................
adresa, sídlo organizace:.................................................................................................... ...
rodné číslo, IČO, DIČ : .........................................................................................................
jméno zástupce oprávněného jednat za organizaci:
...........................................................................................................................................
prohlašuje,
že v souladu s podmínkami pro poskytnutí finanční podpory – dotace z rozpočtu města Česká Skalice
1. souhlasí s podmínkami podané žádosti města Česká Skalice,
2. dodrží absolutní výši svého finančního podílu, kterou uvedl ve své žádosti,
3. není v platební neschopnosti, vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, nebyl vůči němu zamítnut
insolvenční návrh proto, že jeho majetek nepostačuje na náhradu nákladů insolvenčního řízení, nebyl na jeho
majetek prohlášen konkurz, ani nebyl konkurz na něj zrušen proto, že jeho majetek byl zcela nepostačující,
ani vůči němu nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
4. není v likvidaci
5. nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
6. není pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče,
nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku,
7. nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné
činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem poskytovaného příspěvku,
8. nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
9. nemá dluhy a nedoplatky vůči městu Česká Skalice.
** / Dále prohlašuje, že povinně předepsané dokumenty nedokládá, jelikož byly předloženy v posledních třech
letech k žádostem o dotaci a od té doby nenastala žádná změna těchto dokumentů.

V ........................................ dne ..........................

..............................................
podpis žadatele (oprávněný zástupce)

** / Nehodící se škrtněte

Příloha č. 2
k žádosti o poskytnutí dotace

Prohlášení žadatele ke způsobilosti výše DPH
jako výdaje projektu
Jméno, název organizace: .....................................................................................................
adresa, sídlo organizace:.......................................................................................................
rodné číslo, IČO, DIČ : .........................................................................................................
jméno zástupce oprávněného jednat za organizaci:
...........................................................................................................................................

prohlašuji, že:
·
·

·

jsem plátcem DPH a budu po celou dobu realizace projektu
u pořízených vstupů v rámci realizace tohoto projektu financovaného z rozpočtu města Česká
Skalice nemůžu uplatnit nárok na odpočet DPH, protože tyto vstupy nejsou použity k
uskutečňování ekonomické činnosti, u které je nárok na odpočet daně ve smyslu § 72 odst. 2
zákona o DPH, např. z toho důvodu, že jsou použity k činnostem osvobozeným od daně bez
nároku na odpočet daně, k výkonu veřejné správy či k bezúplatným plněním;
tyto pořízené vstupy v rámci realizace tohoto projektu zůstávají DPH zatíženy, tj. nebyl ani
nebude nárok na odpočet DPH u vstupů uvedených v žádosti uplatněn v mém daňovém
přiznání k DPH, a tak podle aktuálních pravidel pro stanovení způsobilých výdajů může být
takto uhrazená DPH bez nároku na odpočet financována z příslušného rozpočtu a bude
v předloženém vyúčtování projektu - soupisce výdajů tohoto projektu nárokována jako
způsobilý výdaj v plné nebo krácené výši.

V ........................................ dne ..........................

..............................................
podpis žadatele (oprávněný zástupce)

