Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost v rámci podpory
výkonnostních sportů ve městě Varnsdorf pro rok 2010
(mimořádný termín podání do 30. 4. 2010)

1. Obecné údaje o žadateli
Název žadatele /
organizace
Název oddílu
Oficiální adresa
žadatele
Typ organizace
Jméno, příjmení a
funkce statutárního
zástupce žadatele
Kontaktní údaje
e-mail

IČ

Tel.
Jméno a příjmení
kontaktní osoby
oddílu
Kontaktní údaje

DIČ

Mob.

e-mail
Tel.

Bankovní údaje
Název banky
Adresa pobočky
Majitel účtu
Úplné číslo účtu

2. Obecné údaje o oddílu
Počet všech registrovaných členů oddílu
Počet registrovaných členů ve věku do 18 let

1.
Rozdělení členů na jednotlivé soutěžní kategorie dle 2.
věku / počet hráček (hráčů)
Výše ročního oddílového příspěvku na 1 člena
(v r. 2009)
Celková částka vybraných oddíl. příspěvků za členy
ve věku do 18 let doložená kopiemi příjmových
pokladních dokladů

Mob.

Požadovaný příspěvek na činnost v Kč
(ve stejné výši jako celková částka doložených vybraných
oddíl. příspěvků, avšak max. 3000 Kč na 1 člena)

3. Účelovost příspěvku
Popis účelu, na který bude příspěvek použit a v jaké předpokládané výši.
pronájem sportovišť

hod. sazba

počet hodin

celkem v Kč

materiální vybavení

a)
b)

částka v Kč

c)*

částka v Kč

částka v Kč

doprava

částka v Kč

poplatky

částka v Kč

*

částka v Kč
celkem

* v případě potřeby vložit řádky

4. Povinné přílohy žádosti
(dle závazného dokumentu Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf)
1) Kopie registrace (přihlášení) oddílu do některé z oficiálních mistrovských soutěží pro
aktuální hráčskou sezonu.
2) Seznam všech členů oddílu (s datem narození).
3) Kopie soupisek aktivních hráčů (hráček) nebo registračních průkazů pro aktuální hráčskou
sezonu.
4) Kopie příjmových pokladních dokladů za vybrané oddílové příspěvky jednotlivých členů
oddílu za uplynulý kalendářní rok (sportovců ve věku do 18 let).
5) Kopie výsledovky v členění na jednotlivé oddíly (finanční účetní zpráva) za uplynulý rok.
Neúplná žádost o poskytnutí finančního příspěvku nebo žádost bez doložení požadovaných příloh
nebude projednávána. Poskytnuté finanční prostředky z rozpočtu města musí být použity dle
stanoveného účelu. Poskytnuté finanční prostředky podléhají vyúčtování, které předkládá příjemce
příspěvku Městu Varnsdorf. Příjemce vyhotoví vyúčtování dle podmínek Smlouvy o poskytnutí
příspěvku na činnost.

5. Prohlášení
Čestně prohlašuji, že nejsem dlužníkem Města Varnsdorf a společnosti Regia, a.s. Varnsdorf.
Tímto prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a na vyzvání budou
předloženy další podklady týkající se činnosti, na kterou je příspěvek požadován. Jsem si vědom
(vědoma), že pokud v žádosti úmyslně uvedu nepravdu (jiný počet sportovců, nepravdivá výše
vybraných příspěvků od členů oddílu), budu společně s celým oddílem vyloučen z programu
podpory výkonnostního sportu ve městě Varnsdorf.

Datum

Razítko a podpis žadatele

