Město Beroun
Husovo náměstí 68
266 43 Beroun-Centrum

Žádost o poskytnutí dotace na kulturní činnost
ve městě Beroun pro rok 2016

Název žadatele:
(právnické osoby):Jungmannova

Jméno, příjmení, titul žadatele:
(fyzické osoby):

ZŠ Beroun

Mgr. Ivan Souček

Sídlo (právnické osoby a podnikající fyzické osoby)/Adresa (fyzické osoby):

Plzeňská 30, 26601 Beroun
IČ (právnické osoby a podnikající fyzické osoby): 70975019
Datum narození (fyzické osoby):

sekretariat@jzs.cz

Tel:311622474
Název banky: Česká spořitelna Beroun

Číslo účtu: 364825329/0800

U právnických osob:
1. Právní forma, datum založení nebo vzniku:
Příspěvková organizace – 24.6.2002 Beroun
2. Osoba zastupující právnickou osobu, včetně uvedení právního důvodu zastoupení:
Mgr. Ivan Souček – ředitel, 610703/0292
3. Osoby s podílem v právnické osobě:
nejsou
4. Osoby, v nichž má právnická osoba přímý podíl a výše tohoto podílu:
nejsou
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Osoba odpovědná za projekt:
(jméno, příjmení, titul):
Mgr. Jindra Zemanová, 575228/0908

Název projektu: JUNGMANNKA

HLEDÁ SLAVÍČKA

Termín realizace projektu: červen 2016

Přiřazení projektu k typové skupině a podskupině podle Programu pro poskytování dotací na
kulturní činnost ve městě Beroun pro rok 2016:
6. Kultura pro děti a mládež

Celkové náklady projektu:

10.000,- Kč

Požadovaná výše dotace:

8.000,- Kč

Další zdroje financování projektu:
(poskytovatel, přiznaná či přislíbená částka):
Občanské sdružení – Pomoc škole

Účel dotace (použití):
Pronájem sálu
Ozvučení akce
Ceny pro účinkující

Zdůvodnění žádosti:
příloha
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Obdobné projekty, které žadatel realizoval v předchozích letech:
(stručná charakteristika, celkové náklady, podíl vlastních prostředků a další zdroje financování,
výsledek projektu):
6 ročníků úspěšně proběhlo, v roce 2016 bude již 7. ročník

Vyjádření institucí, osob k podpoře předkládaného projektu
(zdůvodnění navrhované podpory, podpis, příp. razítko instituce poskytující doporučení):

Přílohy žádosti*/:
1) Projekt včetně rozpočtu
2) Kopie výpisu z živnostenského rejstříku – podnikající fyzické osoby
3) Kopie dokladu prokazujícího právní osobnost žadatele – právnické osoby:
(vypsat označení dokladu, např. výpis z obchodního rejstříku, stanovy, statut, zřizovací listina)
......................................................................................................................................................
4) Kopie dokladu o oprávnění k zastupování žadatele – právnické osoby:
(vypsat označení dokladu)
.......................................................................................................................................................
5) Plná moc

Berouně
V …………………………………………………

5.10.2015
dne ………………………………………………
podpis žadatele, razítko

Písemný souhlas žadatele – fyzické osoby se zpracováním osobních údajů:
Souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováním svých osobních údajů ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, uvedených v této žádosti, jejích povinných přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Beroun a při plnění povinností z ní plynoucích, městem Beroun jako poskytovatelem
dotace a jeho zaměstnanci, a to pouze pro účely vedení dotační agendy, projednání v orgánech
města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje
obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního
vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel,
pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony.
Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Berouně
V …………………………………………………

5.10.2015
dne ………………………………………………
podpis žadatele
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Čestné prohlášení:
Žadatel – fyzická osoba*/:
Za účelem prokázání splnění podmínky zařazení mezi způsobilé žadatele o dotaci čestně prohlašuji,
že:
- mám trvalý pobyt*//sídlo*/ na území města Beroun*/- zajišťuji na území města Beroun kulturní
aktivity*/,
- nemám žádné dluhy po splatnosti či jiné nesplněné závazky vůči městu Beroun,
- nejsem v likvidaci a nejsem dlužníkem v úpadku ve smyslu insolvenčního zákona,
- nejsem v prodlení s předložením vyúčtování městem Beroun dříve poskytnuté dotace.
Žadatel – právnická osoba*/:
Za účelem prokázání splnění podmínky zařazení mezi způsobilé žadatele o dotaci čestně prohlašuji,
že právnická osoba, kterou zastupuji jako žadatele,
- má sídlo na území města Beroun*/ – zajišťuje na území města Beroun kulturní aktivity*/,
- nemá žádné dluhy po splatnosti či jiné nesplněné závazky vůči městu Beroun,
- není v likvidaci a není dlužníkem v úpadku ve smyslu insolvenčního zákona,
- není v prodlení s předložením vyúčtování městem Beroun dříve poskytnuté dotace.

Berouně
V …………………………………………………

5.10.2015
dne ………………………………………………
podpis žadatele, razítko

Závěrečné prohlášení:
Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v této žádosti i v projektu jsou pravdivé. Současně souhlasím
s tím, aby město Beroun ověřilo pravdivost údajů uvedených v této žádosti a v projektu, a to i dotazem
u třetích osob.

Berouně
V …………………………………………………

5.10.2015
dne ………………………………………………
podpis žadatele, razítko

_____________________
*/

Nehodící se škrtněte
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