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ŽÁDOST 

             o poskytnutí dotace z rozpočtu 

                    MČ Praha – Dolní Měcholupy 
 

 

Název dotace: 

 

Žadatel: 
Název (popř. jméno a 

příjmení u fyzické osoby): 

 

IČ/DIČ ( popř. datum 

narození u fyzické osoby):  

 

Sídlo  (adresa bydliště u 

fyzické soby): 

 

 

 

Kontaktní adresa pro 

doručování: 

 

 

 

Právní forma žadatele a 

zastupující orgán: 

- Je-li žadatel právnickou 

osobou, pak doplnit 

identifikaci:  

- 1. Osob zastupujících 

právnickou osobu s uvedením 

právního důvodu zastoupení 

2. osob s podílem v této 

právnické osobě 

3. osob, v nichž má přímý 

podíl, a výši tohoto podílu 

 

 

 

Údaje o registraci:  

 

 

Bankovní spojení žadatele 

(číslo účtu, kód banky): 

 

Telefon:  

E- mail:  

Kontaktní osoba 

(zpracovatel žádosti): 

 

Telefon /e-mail  

na kontaktní osobu: 
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Čestné prohlášení: 
 žadatel prohlašuje, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné, že nezatajuje žádné okolnosti, které by 

měly vliv na posouzení žádosti 

 žadatel dále prohlašuje, že nemá neuhrazené splatné závazky vůči MČ Praha – Dolní Měcholupy a vůči 

jím zřízeným či založeným organizacím, vůči státnímu rozpočtu, finančnímu úřadu, zdravotním 

pojišťovnám, České správě sociálního zabezpečení a dále prohlašuje, že není v likvidaci a vůči jeho 

majetku neprobíhá insolvenční řízení 

 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 Městskou částí Praha - Dolní 

Měcholupy pro účely dotačního řízení 

 

Datum vyhotovení žádosti: …………………………. 

 

Podpis osoby oprávněné jednat za žadatele:  
(statutárního zástupce), případně razítko žadatele: 

                                                 …………..…………………. 

 

K žádosti je třeba připojit: 
Kopii dokladu jednoznačně prokazujícího právní subjektivitu žadatele (např. stanovy, výpis z obchodního 

rejstříku, výpis ze živnostenského rejstříku apod.) Při opakovaném podávání žádostí postačí čestné prohlášení 

statutárního orgánu žadatele (spolku) o platnosti stanov (pokud nedošlo ke změnám). 

Doklad o oprávněnosti osoby jednat za právnickou osobu (pokud nevyplývá ze zápisu v příslušném rejstříku. 

Čestné prohlášení, že žadatel nemá v oblasti žádostí o dotaci předmět podnikání. 

 

 

Řádně vyplněnou žádost zašlete na adresu či předejte osobně na: 

ÚMČ Praha – Dolní Měcholupy, Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Praha 10 

Účel použití požadované dotace:  
 

 

 

 

 

 

Požadovaná částka dotace:    ……………………………….   Kč  

 

 

 

Celkové náklady: ………………… Kč 

Použití vlastních zdrojů:  …………………… Kč 

Použití ostatních zdrojů: …………………. Kč 

 

 

Stručné odůvodnění žádosti včetně časového čerpání: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


