
MĚSTO TURNOV 

ANTONÍNA DVOŘÁKA 335 

 

ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU MĚSTA TURNOV 

 

Název dotačního programu (zaškrtněte) 

☐   Kultura – správce odbor školství, kultury a sportu 

☐   Sport – správce odbor školství, kultury a sportu 

☐   Sociální oblast – správce odbor sociálních věcí  

☐   Volný čas dětí a mládeže a mimoškolní aktivity – správce  

       odbor školství, kultury a sportu 

☐ Obnova objektů nacházejících se na území městské 

       památkové zóny města Turnova – správce odbor školství, 

       kultury a sportu 

☐   Zahraniční spolupráce – správce odbor školství, kultury a 

       sportu 

☐ Obecně prospěšná činnost – správce odbor školství, 

       kultury a sportu 

☐  Cestovní ruch – správce odbor školství, kultury a sportu 

☐ Činnost Sborů dobrovolných hasičů – Sdružení hasičů 

       Čech, Moravy a Slezska – správce odbor správní 

 
Údaje o žadateli  

Název/jméno žadatele (přesný název dle registrace)  

Adresa/sídlo  

Kontaktní adresa (pokud se liší od sídla)  

IČ/datum narození  

Bankovní spojení  

Osoba oprávněná jednat za žadatele, jméno a 
příjmení, funkce 

 

- telefon, e-mail  

Právní důvod zastoupení osoby zastupující 
právnickou osobu * 

 

Osoba pověřená realizací projektu  

(pokud se neshoduje s oprávněnou osobou)  

- jméno, funkce, telefon, e-mail 

 

 

 
Údaje o projektu 

Název projektu   

Termín realizace projektu  

(datum zahájení projektu, datum ukončení projektu) 

 

Místo realizace projektu  

Požadovaná částka   

Účel dotace   



Odůvodnění žádosti 

(popište proč, na co žádáte, proč žádáte město, uveďte 
způsob propagace projektu) 

 

 

Seznam příloh  

(žadatel vypíše seznam příloh v souladu s Dotačním 
statutem a příslušnými Pravidly pro danou oblast 
podpory, v případě zastoupení na základě plné moci 
doplní plnou moc do seznamu příloh žádosti) 

 

 

 
Informace dle §10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
Je-li žadatel právnickou osobou, uvede osoby s podílem v osobě žadatele. ** 
Jiné osoby mají podíl v osobě žadatele  
 
(zaškrtněte, pokud ANO vypište) 

☐  ANO        ☐  NE 
 

Obchodní firma Sídlo/Adresa IČ/datum narození Výše podílu v % 

    

    
 

 
Je-li žadatel právnickou osobou, uvede osoby, v nichž má žadatel přímý podíl. ** 
Žadatel má přímý podíl v jiných osobách  
 
(zaškrtněte, pokud ANO vypište) 

☐  ANO        ☐  NE 
 

Obchodní firma Sídlo/Adresa IČ/datum narození Výše podílu v % 

    

    

 

Datum vyhotovení žádosti  

Podpis oprávněné osoby /razítko   

 

 
Žadatel svým podpisem dává souhlas městu Turnov se zpracováním osobních údajů uvedených v žádosti o dotaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů a nařízení 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). 
 
Údaje jsou požadovány ve smyslu zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidel územních rozpočtů, zákon č. 128/2000 
Sb., o obcích, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. 
 
Za správnost uvedených údajů zodpovídá žadatel. 
 
*   Právní akt, ze kterého vyplývá postavení osoby oprávněné jednat za žadatele, např. smlouva, plná moc, volba, jmenování.  
 
** Jde o podíl, jak je používán zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), tedy, že se jedná o účast 
společníka v obchodní korporaci. 

 


