
ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU MĚSTA SLAVIČÍN  

 
 
 

1. Údaje o žadateli: FYZICKÁ OSOBA 

jméno a příjmení  

datum narození  

adresa bydliště  

kontaktní adresa  

telefon a email  

případnou dotaci žádám vyplatit ☐  v hotovosti 

☐  na bankovní účet (nutno doložit kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu) 

      peněžní ústav          číslo účtu 
  

2. Požadovaná částka:  

  

3. Účel, na který chce žadatel 
dotaci použít (název projektu): 

 
 
 
 
 
 

  

4. Místo a doba realizace akce:  

  

5. Odůvodnění žádosti: 
(podrobnější popis akce, cíle projektu, 
přínos pro město aj.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

předpokládaný počet 
zúčastněných osob 

do 18 let   nad 18 let 

  

6. Publicita: 
(zvolené nástroje a prostředky k zajištění 
publicity města Slavičín jako poskytovatele 
dotace – plakáty, logo, pozvánky aj.) 

 

  

7. Čestné prohlášení: 
Žadatel o dotaci z rozpočtu města Slavičín čestně prohlašuje, že: 

• není v úpadku ani neprobíhá ohledně jeho majetku žádné z insolvenčních řízení upravených zákonem č. 182/2006 Sb., 
insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, a není v likvidaci; 

• nevede žádné soudní ani jiné spory s městem Slavičín ani jím zřízenými organizacemi či založenými společnostmi a není 
jejich dlužníkem; 

• nemá žádné daňové nedoplatky a splatné závazky vůči nositelům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění; 

• v současném rozpočtovém období a v uplynulých dvou rozpočtových obdobích neobdržel z prostředků veřejných rozpočtů 
celkovou individuální veřejnou podporu překračující hodnotu stanovenou podle Nařízení komise Evropských společenství 



č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o ES na podporu de minimis, a tuto částku 
nepřekročí ani při případném poskytnutí požadované hodnoty dotace uváděné v této žádosti. Tzn., že ve sledovaném 
období nepřekročí částku odpovídající ekvivalentu 200 000 EUR; 

• všechny informace uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, že si je vědom své odpovědnosti a povinnosti vrátit 
poskytnuté finanční prostředky v případě úmyslného uvedení nepravdivých údajů; 

• souhlasí se zpracováním svých osobních údajů uvedených v žádosti o dotaci dle zákona č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů, pro účely vyřízení této žádosti. 

  

8. Seznam příloh žádosti: • v případě volby vyplacení dotace na účet – kopii smlouvy o zřízení bankovního 
účtu  

•  
 
 

  

9. Rozpočet projektu: 

 

CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE částka v Kč 
z toho kryto 
dotací města * 

spotřeba materiálu     

spotřeba energií   

opravy a údržba   

ostatní služby (doprava, nájemné, cestovné, apod)   

mzdové náklady   

jiné:   

Celkem   
 

* Uznatelné náklady (v souladu s Obecnými pravidly pro poskytování dotací – ve smlouvě bude uvedeno jako uznatelné náklady!) 

 

CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY částka v Kč 

vlastní zdroje (např. vstupné)  

dary od právnických a fyzických osob (sponzorské dary)  

dotace z rozpočtu města Slavičín – předpokládaná   

dotace z jiných rozpočtů (Zlínský kraj, státní rozpočet)  

ostatní:  

Celkem   

  

Ve    dne  
 
 
 
 

 podpis žadatele 

 
 


