
strana 1 
 

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Spojil 
v rámci dotačního řízení vyhlášeného zastupitelstvem obce Spojil na kalendářní rok 2020 

 
 

Žadatel - název organizace:    

Právní statut: 
(nadace / z.s. / právnická osoba / fyzická osoba / 

obecně prospěšná společnost / atd.) 
 

Adresa sídla:   

IČ:  

Jméno statutárního zástupce:  

Telefon a e-mail:  

Číslo účtu pro zaslání dotace:  

1. SOUHRNNÉ INFORMACE ŽÁDOSTI O DOTACI 

Celková výše požadované 
dotace:  

Celková plánovaná výše 
rozpočtu (výdajů) 

organizace v roce 2020:  
 

Kolik procent z celkového 
plánovaného rozpočtu organizace 

tvoří požadovaná dotace: 
 

 

Souhrn účelů, na které bude požadovaná dotace použita: 
(uvést konkrétní účely použití a rozepsat tak, aby mohly být jednotlivé účely posuzovány samostatně – čím konkrétnější žádost bude, 
tím větší má šanci uspět) V případě potřeby podrobnější specifikace použijte další volnou stránku, kterou přiřaďte k žádosti. 

Konkrétní popis použití dotace: Požadovaná částka 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  
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2. ČLENSKÁ ZÁKLADNA ORGANIZACE 

 k 31. 12. 2019 (povinný údaj) 

Celkový počet členů organizace:  

Členů do 18 let:  

Členů nad 18 let:  

Počet členů aktivně zapojených do činnosti:  

Výše ročního členského příspěvku: 
(pokud jsou různé např. pro děti uvést podrobně) 

 
 
 
 

3. ČINNOST A ÚSPĚCHY ORGANIZACE V ROCE 2019 A PLÁNY PRO ROK 2020 
popište hlavní uskutečňovanou činnost vaší organizace v roce 2019 a plánovanou činnost a akce v roce 2020 (např. 
pořádání sportovních soutěží, práce s mládeží, práce se seniory, pořádání akcí pro veřejnost, součinnost s obcí Spojil při pořádání 
obecních akcí, brigádnická činnost, pomoc ostatním, atd.) 
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4. FINANCOVÁNÍ ORGANIZACE 

PŘÍJMY Skutečnost roku 2019 Předpoklad roku 2020 

Členské příspěvky:   

Dotace a granty (ministerstva, kraje, dotace ČSTV,  
dotace od sportovních svazů, atd.): 

  

Dotace od obce Spojil    

Sponzorské dary finanční:   

Příjem z hospodářské činnosti (vstupné při pořádání 
akcí, prodej produktů, atd.): 

  

Ostatní příjmy (jaké):   

   

   

   

   

CELKEM:   

 
 

VÝDAJE Skutečnost roku 2019 Předpoklad roku 2020 

Provozní náklady  
 (nákup materiálu, zboží, sportovního vybavení, 

energie)    
  

Opravy a údržba vlastního majetku organizace:   

Investice do majetku a vybavení:    

Vyplacené mzdy a odměny :   

Ostatní výdaje (jaké):   

   

   

   

CELKEM   

ROZDÍL příjmů a výdajů:   

 
 
 
 
 
 

 

Žadatel o příspěvek svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu 
obce Spojil na rok 2020. 
 
 
 
 

Datum a podpis statutárního zástupce organizace: ...................................................................................... 


