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Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na činnost pro rok 20.. 
v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf  

 
 
1. Obecné údaje o žadateli 
 

Identifikace žadatele/organizace  

Název/Jméno  

Sídlo/ adresa dle 
registrace 

 

Právní forma  IČ  DIČ  

Je-li žadatelem právnická osoba: 

a) osoba zastupující právnickou osobu, právní důvod zastoupení (jmenování nebo volba 
příslušným orgánem): 

b) identifikace osob s podílem v této právnické osobě:  

c) identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl, výše podílu: 

Termín činnosti (doba, v níž bude dosaženo požadovaného účelu) 
Zahájení: 
 
Ukončení 

Kontaktní údaje e-mail  

 Tel.   Mob.  

Jméno a příjmení 
kontaktní osoby 
oddílu 

 

Kontaktní údaje  e-mail  

 Tel.   Mob.  

Bankovní údaje  

Název banky    

Číslo účtu  

Kód banky  

Odůvodnění žádosti 
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2. Obecné údaje o oddílu  
(min. 50% sportovní základny s trvalým pobytem ve Varnsdorfu) 

Počet všech registrovaných členů oddílu 
 

Celkem 

Do 19 let Dospělí 

Z toho s trvalým pobytem ve Varnsdorfu    

Z toho s trvalým pobytem ve správním obvodu 
ORP (Chřibská, Dolní Podluží, Horní Podluží, 
Rybniště, Jiřetín pod Jedlovou) / ostatní s trvalým 
pobytem v ČR 

ORP ostatní ORP ostatní 

    

Celková částka vybraných oddíl. příspěvků za členy 
ve věku do 19 let s trvalým pobytem v ČR 
doložená jmenným seznamem a kopiemi příjmových 
pokladních dokladů. 

 

Požadovaná dotace na činnost v Kč 
Do výše celkové částky doložených vybraných oddíl. 
příspěvků, avšak max. 4000 Kč na 1 člena do 19 let 
is trvalým pobytem ve Varnsdorfu+ORP), a 50 % 
(max. 2000 Kč) na 1 člena do věku 19 let s trvalým 
pobytem v ČR.  

 

Požadovaná dotace na činnost přípravky v Kč 
(s trvalým pobytem ve Varnsdorfu + ORP, maximálně 
1 000 Kč na jednotlivce). 

 

Dotace na dospělý oddíl (minimálně 50 % sportovní základny s trvalým pobytem ve Varnsdorfu)  
Lze žádat pouze na jednu z níže uvedených možností:   

1. Regionální soutěž (do výše celkové částky 
doložených vybraných oddíl. příspěvků max. 20.000 
Kč na tým)  

 

2. Celorepubliková soutěž (do výše celkové částky 
doložených vybraných oddíl. příspěvků max. 40.000 
Kč na tým) 

 

3. Individuální sport – dospělý s trvalým 
pobytem ve Varnsdorfu a ORP (maximálně 2000 Kč 
na člena). Podmínkou doložená registrace, licence. 

 

Požadovaná dotace celkem 
 
 

 
3. Účelovost dotace  

Popis účelu, na který bude dotace použita a v jaké předpokládané výši. 
 

pronájem sportovišť  celkem v Kč  

materiální vybavení  částka v Kč  

  částka v Kč  

  částka v Kč  

Doprava (zápasy, 
soustředění) 

 částka v Kč  

Poplatky   částka v Kč  

*  částka v Kč  

 celkem  
* v případě potřeby vložit řádky 
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4. Povinné přílohy žádosti  
(dle závazného dokumentu Koncepce finanční podpory sportu ve městě Varnsdorf) 

 
1) Kopie registrace (licence) oddílu (jednotlivce) do některé z oficiálních mistrovských soutěží 

pro aktuální hráčskou sezonu. 
2) Evidence členů oddílu dle rodného čísla nebo data narození a bydliště. 
3) Kopie příjmových pokladních dokladů za vybrané oddílové příspěvky jednotlivých členů 

oddílu za uplynulý kalendářní rok (sportovců ve věku do 19 let) s trvalým pobytem ve 
Varnsdorfu a ve Správním obvodu obce s rozšířenou působností Varnsdorf. 

4) Finanční účetní zpráva za uplynulý rok. 
5) Kopie Smlouvy o vedení běžného bankovního účtu. 
6) V případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc. 
7) Pokud je žadatelem nestátní nezisková organizace přiložit kopii dokladu o volbě nebo 

jmenování statutárního zástupce, který je oprávněn jednat jménem subjektu navenek a 
dále pak kopii vyhotovení stanov, na nichž je vyznačen den registrace. 
 

 
Neúplná žádost o poskytnutí dotace nebo žádost bez doložení požadovaných příloh nebude 
projednávána. Žadatel se seznámil s podmínkami poskytnutí dotace včetně podmínek publicity. 
Poskytnutá dotace podléhá vyúčtování, které předkládá příjemce dotace Městu Varnsdorf. 
Příjemce vyhotoví vyúčtování dle podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace na činnost. 

 
5. Čestné prohlášení 
 
Žadatel prohlašuje, že  
 

• uvedené údaje jsou úplné a pravdivé, že nezatajuje žádné okolnosti, důležité pro 
posouzení projektu, 

• má vyrovnány všechny závazky vůči městu a jeho 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,  

• na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – 
GDPR) a s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této 
žádosti městem Varnsdorf pro účely dotačního řízení a to na dobu nezbytně nutnou.  

 
 
 
Ve Varnsdorfu dne:                                                           Razítko a podpis žadatele:  
 

 

 

 

 

 

 
1) ORP Správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf zahrnuje města Varnsdorf a Chřibská, obce Jiřetín pod 

Jedlovou, Dolní Podluží, Horní Podluží, Rybniště.  


