Příloha č. 1

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
OŠKMaT - ŽÁDOST O DOTACI V ROCE 2023

OBECNÁ ČÁST
Počet žádostí:

Žádost o dotaci z dotačního programu "Podpora a rozvoj
kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2023"
1.

- celoroční činnost
- jednorázová akce

Základní údaje o žadateli

1.1 Registrační název
(dle stanov, veřejného rejstříku)

1.2 IČ

DIČ

1.3 Organizační forma (zaškrtněte, popř. vypište)
spolek

obecně prospěšná spol.

církevní organizace
jiná (vypište)
1.4 Adresa sídla (dle stanov, zřizovací listiny apod.)
Ulice a č.p.:
PSČ

Město:
Telefon/Fax:

E-mail:

Prezentace na internetu - http://
2.

Korespondenční adresa (v případě, že je jiná než sídlo organizace)
Jméno:
Ulice a č.p.:
Město:

3.

PSČ

Číslo účtu
u peněžního ústavu

4.

Informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda tyto jednají jako jeho
statutární orgán nebo zda tyto osoby jednají ná základě udělené plné moci

4.1 Jméno, funkce
Telefon/E-mail
4.2 V případě nutnosti zastoupení více statutárními zástupci (dle stanov) vypište dalšího zástupce
Jméno, funkce
Telefon/E-mail
4.3 Údaje o skutečném majiteli žadatele podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů, je-li žadatel
evidující osobou
Doloží se přílohou ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s
nahrazením novými údaji. U spolku nebo pobočného spolku, nadace nebo nadačního fondu, ústavu, obecně
prospěšné společnosti, zájmového sdružení právnických osob, mezinárodní nevládní organizace a školské
právnické osoby neuvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. lze nahradit předložením výpisu částečného.

4.4 Informace o identifikaci osob, v nichž má žadatel podíl, a o výši tohoto podílu
5.

Statutární zástupce (zástupci) potvrzuje správnost uvedených údajů a čestně prohlašuje, že jejich
organizace nemá vůči statutárnímu městu Frýdek-Místek nesplněné závazky.
Datum
Podpis/Razítko
Seznam povinných příloh:
výpis z veřejného rejstříku
stanovy, zřizovací listina
sm louva o vedení bankovního účtu
Osobní údaje uvedené v této žádosti jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 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). Informace o zpracování osobních údajů a právech
subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách w w w .frydekmistek.cz.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
OŠKMaT - ŽÁDOST O DOTACI Z DOTAČNÍHO PROGRAMU "PODPORA A ROZVOJ
KULTURÍCH AKTIVIT VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA ROK 2023"

Příloha - CELOROČNÍ ČINNOST
1.

Název organizace:

2.

Počet zapojených účastníků do pravidelné celoroční činnosti
Celkem členů:
z toho:
a) děti do 15 let
b) mládež do 21 let
c) ostatní

3.

Odůvodnění žádosti:

4.

Předpokládané celkové náklady na činnost v roce 2023:

Kč

Požadovaná částka na celoroční činnost na rok 2023:

Kč

Celkové náklady na celoroční činnost v roce 2022:

Kč

Přidělená dotace městem na celoroční činnost v roce 2022:

Kč

4.1 Účel, na který chce dotaci žadatel použít v roce 2023 (nájmy, materiál,..):
náklady celkem požadovaná dotace
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

4.2 Další příjmy na celoroční činnost/zdroje:

5.

předpoklad 2023
Kč

Kč

název

Kč

Kč

Doba, v níž má být dosaženo uvedeného účelu
rok 2023

6.

rok 2022

název

Datum/Razítko/Podpis
statutárního zástupce

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
OŠKMaT - ŽÁDOST O DOTACI Z DOTAČNÍHO PROGRAMU "PODPORA A ROZVOJ
KULTURNÍCH AKTIVIT VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA ROK 2023"

Příloha - JEDNORÁZOVÁ AKCE
1.

Název organizace:

2.

Název akce:

2.1 Termín konání akce:

Ročník akce:

2.2 Kontaktní osoba, pořadatel akce:

Telefon:

2.3 Místo konání akce:
3.

Předpokl.čas:

Předpokládaný počet aktivně zapojených účastníků akce (soutěžící, …):
Předpokl. počet účastníků:

Z toho:

a) děti do 15 let
b) mládež od 15 do 19 let

Celk em účastník ů v r. 2022:

c) ostatní

4.

Popis akce (stručně popište ob sah a průb ěh akce, komu je určená) :

5.

Předpokládané celkové náklady na akci v roce 2023:

Kč

Požadovaná částka na akci v roce 2023:

Kč

Celkové náklady na akci v roce 2022:

Kč

Přidělená dotace městem na akci v roce 2022:

Kč

5.1 Účel použití požadované dotace 2023 (nájmy, materiál, … rozepište):

náklady celkem požadovaná dotace
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

5.2 Další příjmy akce/zdroje:

6.

rok 2022

předpoklad 2023

název

Kč

Kč

název

Kč

Kč

název

Kč

Kč

název

Kč

Kč

Datum/Razítko/Podpis
statutárního zástupce

