
Doručeno na Městský úřad Sušice dne: 

                                                                

                                                                

ŽÁDOSTŽÁDOST
O DOTACI NA PRAVIDELNOU REPREZENTACI DOSPĚLÝCH O DOTACI NA PRAVIDELNOU REPREZENTACI DOSPĚLÝCH 

V MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍCHV MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍCH

na rok 2023na rok 2023

ŽADATEL

Název

IČ

Právní forma 
(spolek, právnická osoba ...)

Sídlo 

Osoba jednající za žadatele, 
funkce (předseda, jednatel, plná moc ...)

Telefon

E-mail

www

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Název banky

Číslo účtu/kód banky

Popis činnosti organizace

                                  1



Počet registrovaných členů v 
organizaci nad 18 let

Počet trenérů

Počet družstev / týmů / oddílů

Stávající příspěvky / dotace od města Sušice (např. sleva na nájemném ...)
 

Poznámka / doplňující informace

POVINNÉ PŘÍLOHY žádosti:
1. Doklad právní subjektivity žadatele ANO NE 
2. Doklad oprávnění osoby jednající za žadatele ANO NE 
3. Doklad o zřízení bankovního účtu žadatele ANO NE 
V případě nedoložení výše uvedených příloh (a přílohy č. 10) žadatel čestně prohlašuje, 
že od poslední žádosti o dotaci nedošlo k žádné změně a naposledy uvedené údaje 
souhlasí s aktuální skutečností.
4. Seznam registrovaných členů organizace nad 18 let ANO NE 
5. Nezbytně nutné náklady na řízení soutěžních utkání (rozhodčí) ANO NE 
6. Nezbytně nutné náklady k účasti v mistrovských soutěžích

(startovné, poplatky) ANO NE 
7. Náklady na dopravu ANO NE 
8. Informace o výši členských příspěvků ANO NE 
9. Zpráva o činnosti sportovní organizace ANO NE 
10. Výpis z evidence skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb. ANO NE 

Prohlašuji, že informace uvedené v žádosti a přílohách jsou pravdivé a souhlasím s Pravidly pro „Dotační program
města  Sušice  na  podporu  pravidelné  reprezentace  dospělých  v  mistrovských  soutěžích“  schválenými
Zastupitelstvem města Sušice dne 14. 12. 2016, usnesením bod a), odst. 8).

Souhlasím se zveřejněním názvu a sídla organizace a výše poskytnuté dotace na pravidelnou činnost.

V Sušici dne 

 

Podpis žadatele, razítko

                                  2
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