
Město mníšek pod Brdy 
Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy 252 10 

 

Žádost o přidělení finančního příspěvku na rok  2008 
 

Předmět žádosti 

 
      

 

Část A: Údaje o žadateli 
 

 
Jméno (název)  žadatele:         

Adresa žadatele: 
Obec:       
Část obce (PSČ):       
Ulice:       
Č.p.:       
Tel./fax:       
E-mail:       
www:       
IČO:       DIČ: CZ      

Číslo účtu:       Vedeného u       

Adresa pro zasílání korespondence 
Jméno, název žadatele:       
Obec:       
Část obce (PSČ):       
Ulice:       
Č.p.:       
Druh právní subjektivity (fyzická nebo právnická osoba): 
       
U právnické osoby:   
a) typ organizace (např.: příspěvková organizace, občanské sdružení …..) 
       
b) stručná charakteristika hlavní činnosti žadatele: 
       
c) jméno a funkce osoby oprávněné jednat za žadatele  
       
 

 
 
Žádost se skládá s části A – údaje o žadateli, části B – specifikace předmětu žádosti o příspěvek, části C – 
doplňující údaje a části D – povinné přílohy.  
 
Pro část B se použije ta varianta, která nejlépe vyhovuje předmětu žádosti (B1 – jednorázová akce, B2 – činnost 
sportovních oddílů, B3 – činnost zájmových spolků a sdružení ). 
 
Část C tvoří jednotlivá prohlášení. 
 
Příloha žádosti ( část D )  povinně obsahuje údaje o existenci žadatele a vlastní projekt včetně podrobného 
rozpočtu. 



Část B1:  Specifikace předmětu žádosti o příspěvek 
 

Jednorázová akce  (vyplní pouze žadatel o příspěvek na jednorázovou akci) 

 
Stručný popis: 
      
 

Cíl: 
      
 

Přínos: 
      
Cílová skupina:       

Připravované akce, které budou výhledově navazovat: 
      
 

Doba realizace: 
Zahájení realizace:                         
Ukončení:                      
 

Osoba odpovědná za realizaci: 
      

 
 
Financování akce 
 
Celkové náklady:      ,- Kč 
 
Předpokládané zdroje financování, z toho: 
a) vlastní prostředky:       ,-  Kč       % celkových nákladů 
b) příjmy vzniklé realizací akce (nájem, vstupné):      ,-  Kč       % celk. nákladů 
c) další zdroje:      ,-  Kč       % celkových nákladů 
 
Celkové předpokládané příjmy:      ,-Kč 

 
Celková výše požadovaného finančního příspěvku:      ,- Kč 

 
 



Část B2:  Specifikace předmětu žádosti o příspěvek 
 
Činnost  sportovních oddílů  (vyplní pouze žadatel o příspěvek na činnost sport.  oddílů) 

       

Počet všech členů:                         z toho počet dětí a mládeže:       

Oficiální trenér mládeže (jméno, příjmení):        

                            Mládež zapojená v soutěžích 
Počet družstev:       

Počet jednotlivců:       

Přípravka:       

Soutěž:       

                           Účast ve vrcholové soutěži 
Počet družstev:       

Počet jednotlivců:       

Konkrétní účely požadovaného příspěvku: 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Celková  výše požadovaného finančního příspěvku:      ,-Kč 
 
 
 
 
 
 
 



Část B3:  Specifikace předmětu žádosti o příspěvek 
 

Činnost zájmových spolků a sdružení  (vyplní pouze žadatel o příspěvek na činnost   

zájmových spolků a sdružení) 

 

Počet členů:       
Počet akcí:       

Konkrétní účely využití požadovaného příspěvku: 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celková výše požadovaného finančního příspěvku:      ,-Kč 
 

 



Část C: Doplňující údaje 
 

Finanční příspěvek města v uplynulých letech 
Uveďte v kterém roce, v jaké výši a na jakou akci jste obdrželi finanční příspěvek Města 
Mníšek pod Brdy v uplynulých letech 
      
 
 
Písemný souhlas žadatele s užitím osobních údajů ve smyslu zákona     
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 
Souhlasím s užitím osobních údajů   ve smyslu zákona  č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, uvedených v této žádosti, jejích 
povinných přílohách , v dohodě o poskytnutí příspěvku a při plnění povinností z ní 
plynoucích. 
 
 
V……………………………dne………………………………………… 
 

 
Podpis, razítko 

 
 

Čestné prohlášení 
Prohlašuji, že nemám zachyceny daňové nedoplatky, nemám splatný nedoplatek na pojistném 
a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani na pojistném a na penále na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

 
 
 
 

V ………………………………… dne ……………………………….. 
 
 
 

Podpis, razítko 
 
 
 
Závěrečné prohlášení 
Prohlašuji, že jsem osoba odpovědná za projekt a že všechny informace uvedené v této 
žádosti jsou pravdivé a jsem si vědom/a právních důsledků nepravdivého čestného prohlášení, 
a to na možnost postihu dle zákona č. 200/90 Sb., o přestupcích, v platném znění, pokud by se 
vzhledem k okolnostem nejednalo o trestný čin. 
 
 
 
V…………………………………….dne………………………………………… 

 
 

 
Podpis, razítko 



Část D: Povinné přílohy k žádosti 
 

a) Kopie registrace právní subjektivity žadatele (občanská sdružení – stanovy  
s registrací u MV ČR, humanitární organizace církví – výpis z registru MK ČR, 
obecně prospěšné společnosti – výpis z obchodního rejstříku, fyzické osoby 
podnikající – živnostenský list. 
Kopii registrace přikládá žadatel podávající více žádostí pouze k jedné žádosti. 
Fyzická osoba se před podpisem dohody o poskytnutí finančního příspěvku prokáže 
platným občanským průkazem. 
 

b)   Vlastní projekt  s harmonogramem a  podrobným rozpočtem v jednom 
vyhotovení 

 


