MĚSTO KAROLINKA

Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka

Tel.:571 116 251, podatelna@mukarolinka.cz , datová schránka: fgcby4a, IČO 00303909

ŽÁDOST O DOTACI NEBO NÁVRATNOU FIN. VÝPOMOC NA ROK 201…..
1. Jméno, příjmení / Název žadatele:

……………………………………………...………………………………………………..…………………………………… …
2. Právní forma: …….…………Dat. narození ..…………………IČ:………………….....DIČ:………………
3. Adresa / Sídlo:……………………………...…………………………………..........................................................
4 . Bankovní spojení: …………………………………………………………………………………………………….
5 . Požadovaná částka: ……………………………………………………………………………………….………..Kč
6. Účel použití, odůvodnění…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Doba, v níž má být dosaženo účelu:………………………………………………………………..…………..
8. Je-li žadatel právnickou osobou, identifikace
•
•
•

osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu
zastoupení………………………………………………………………………………………………………………….
osob s podílem v této právnické osobě…………………………………………………………………………

osob, v nichž má přímý podíl a o výši tohoto podílu………………………………………………………

9. Seznam příloh žádosti…………………………………………………………………….........................................

Čestné prohlášení o bezdlužnosti:

Čestně prohlašuji, že žadatel (organizace) ani statutární zástupci naší organizace nemá vůči městu
Karolinka nesplněné povinnosti peněžité či nepeněžité povahy ani k jí zřízených a založených
organizací závazky po lhůtě splatnosti.

Souhlas se zveřejněním:
Souhlasím se zveřejněním jména subjektu a výše příspěvku.

Řádně vyplněnou žádost d o r u č t e na adresu: Město Karolinka, Radniční náměstí 42, 756
05 Karolinka nejpozději do 30. 11. daného kalendářního roku.
Prohlašujeme, že výše uvedené skutečnosti jsou pravdivé.
V ………………………….

dne ……………………

Razítko a podpis: ………………………..……………….

Zpracovávání nepovinných osobních údajů: Nepovinné osobní údaje mohou být poskytnuty poplatníkem a používány
správcem v rámci státní správy i samosprávy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení (EU) 2016/679, kdy zpracovávání je
nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a jejich neposkytnutí není podmínkou
vyřízení příslušné žádosti.
Kategorie nepovinných osobních údajů: (v případě rychlejší komunikace doplňte)
Email:
Tel:
Účely zpracovávání: Výše uvedené nepovinné osobní údaje jsou poskytovány za účelem rychlejší a kvalitnější komunikace
s poplatníkem.
Doba použití a uložení nepovinných osobních údajů: Nepovinné údaje budou používány po dobu vyřízení příslušné
agendy a uloženy po dobu následné skartační lhůty.
Práva a povinnosti poskytovatele osobních údajů a správce naleznete na: www.karolinka.cz

V ………………………….

dne ……………………

ŽÁDOST O DOTACI NEBO NÁVRATNOU FINANČNÍ VÝPOMOC
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