
Obecní úřad Stará Paka 

Revoluční 180,  

507 91  Stará Paka 

 

Ž Á D O S T 

 
o investiční / neinvestiční transfer (dotaci) na veřejně prospěšné účely, např.  na podporu 

sportovní a tělovýchovné, kulturní, zájmové činnosti, aktivity volného času atd… 

 

evidenční číslo žádosti……………                    datum podání žádosti………………………… 

 (vyplňuje pracovník OÚ) 

 

 

 

žadatel (jméno a příjmení) nebo název organizace dle stanov, adresa včetně PSČ 

 

typ organizace (občanské sdružení, příspěvková, apod.) 
 

IČO                                                                                 číslo účtu s kódem banky 
 

1. 

 

2. 

Příjmení, jméno, adresa, telef. č. a funkce statutárních zástupců žadatele (podle stanov, event. posledních voleb) 
 
 

Celkový počet členů                                      z toho mládeže                                   místo působnosti žadatele 
  

 

Účel použití dotace 

 

 

Termín realizace 

 

Celkové náklady akce, na 

niž má být dotace 

poskytnuta   

 

 

Požadavek v Kč 

 

Dotace a příspěvky poskytnu- 

té v předchozím kalendářním 

roce (kolik a kým) 

 

Žádosti podané jiným 

subjektům letos i již 

poskytnuté dotace od 

jiného(ých) dárce(ů) 

 

 



Povinné přílohy žádosti: 

1. Stručný popis činnosti žadatele 

2. Stručný popis požadavku s odůvodněním  (nejvýše 1 strana A4) 

3. Položkový rozpočet akce 

4. Ostatní zdroje krytí celé akce u požadavků nad Kč 50 tis.  

5. Organizace předloží rozpočet běžného roku, pokud jej  sestavují   

 

Při žádosti o dotaci na provoz, údržbu a opravy nemovitých zařízení uveďte 

vztah žadatele k objektu: 

a) vlastnictví       

b) výpůjčka/užívání (uveďte vlastníka + doložte smlouvu)      

c) pronájem (uveďte vlastníka + doložte smlouvu)  

 

Objekt (sportovní zařízení) je vázán zástavním právem třetí osobě:ANO – NE 

 

Žadatel: 
 

a) při změně alespoň jednoho statutárního zástupce, čísla účtu nebo názvu  subjektu 

po podání žádosti je povinen tuto změnu neprodleně písemně oznámit Obecnímu 

Úřadu ve Staré Pace, Revoluční 180, 507 91 Stará Paka 
 

b) bere na vědomí, že na finanční dotaci není právní nárok 
 

 

 

 

Č E S T N É   P R O H L Á Š E N Í 

 

1) podepsaní statutární zástupci žadatele čestně prohlašují, že žadatel NEMÁ 

dluhy a nedoplatky vůči státu a obci Stará Paka  

 

2) podepsaní statutární zástupci žadatele prohlašují, že všechny údaje uvedené 

v žádosti i v přílohách žádosti jsou pravdivé. 

 

    

Přílohy: 

 

 

Ve Staré Pace dne  

 

 

 

Razítko                                                   ______________________________ 

      podpisy statutárních zástupců žadatele 


