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Žádost o dotaci z rozpočtu obce
dle zákona č. 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Žadatel
Fyzická osoba

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Telefon:*
E-mail/IDDS:*

oprávněná k podnikání

IČ:

Právnická osoba Obchodní jméno:
Sídlo:
IČ:
Telefon:*
E-mail/IDDS:*
Ve věci
zastoupený

Jméno a příjmení:

Popř. název:
(vyplní se pouze v
případě, pokud se
žadatel nechá v řízení Adresa/Sídlo:
zastupovat a
Telefon:*
zmocněnec doloží
plnou moc podepsanou
žadatelem)
Datum nar./IČ:
E-mail/IDDS:*
Číslo účtu žadatele / kód banky:
*nepovinný údaj, urychlí komunikaci

Obsah žádosti
Název projektu:
Požadovaná částka:
Účel, na který bude dotace použita

Termín, ve kterém bude účelu dosaženo:

Odůvodnění žádosti
Komentář k
důvodům podání
žádosti

Prohlášení žadatele:
• Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé a přesné.
• Prohlašuji, že podle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů v platném znění, dávám souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v této
žádosti.
V

dne

podpis žadatele (razítko)
- Žadatel je povinen vyplnit všechny výše uvedené údaje.
- Žadatel může podrobnosti projektu, účel a důvod podání žádosti podrobně rozepsat v samostatné příloze.
Přílohy žádosti:
1. Plná moc v případě zastupování
2. Účel a důvod podání žádosti
Upozornění:
- Obec Horní Čermná informuje podle § 5 odst. 1 a 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
v platném znění, žadatele o tom, že údaje uvedené v Žádosti a následném Souhlasu/Nesouhlasu použije obec Horní Čermná jako
správce pro účely vyřízení žádosti. Osobní údaje budu zpracovávat zaměstnanci Obecního úřadu Horní Čermná. Poté bude správce
postupovat v souladu se schváleným skartačním plánem obce Horní Čermná. Další podrobnosti a kontakt na pověřence pro ochranu
osobních údajů najdete na http://hornicermna.cz/10929-informace-a-pristup-k-osobnim-udajum.

