Město Rakovník, Husovo nám. 27
Žádost o dotaci na rok 2022
Kultura
Sport

Životní
prostředí

Prevence

Účel dotace (název projektu):

Část A: Údaje o žadateli
Právnická osoba
Úplný a přesný název:
Statutární zástupce (jméno, příjmení, titul):
Registrace právní subjektivity (kým, kde):
Sídlo: (obec, PSČ, ulice, č. p.)
IČ:
DIČ:
Číslo účtu:
Banka:
Tel.:
e-mail:
www:
Adresa pro zasílání korespondence (pouze pokud se liší od sídla):
Stručná charakteristika hlavní činnosti (max. 500 znaků):

OSPOD

Zájmové
spolky

Fyzická osoba/fyzická osoba podnikající
Jméno a příjmení:
Datum narození:1)
Adresa trvalého bydliště:
Tel.:
e-mail:
Číslo účtu:
Banka:
IČ:2)
Adresa pro zasílání korespondence (pouze pokud se liší od sídla):

Stručná charakteristika hlavní činnosti (max. 1500 znaků):

Část B: Specifikace účelu a odůvodnění žádosti
a) Jednorázová akce
Účel, odůvodnění žádosti:

Cílová skupina:

Datum realizace (min. měsíc zahájení a ukončení):

Program (podrobně rozepsat v příloze):

b) Činnost (vyplní pouze žadatel o dotaci na celoroční činnost)
Počet členů (klientů) celkem:
Z toho narozených po 1. 1. 20032):
Účel, odůvodnění žádosti
(max. 500 znaků):

Plán činnosti (podrobně rozepsat v příloze, max. 1000 znaků):

Část C: Podrobný rozpočet projektu
Pro výpočet lze použít tabulku „Rozpočet.xlsx,“ která je přílohou žádosti.

Část C: Podrobný rozpočet projektu
Náklady (výdaje) - vypsat:

Částka v Kč

Poznámka

Náklady celkem:

Výnosy (příjmy) - vypsat

Částka v Kč

%

a) vlastní finanční spoluúčast (např. členské
příspěvky, příjmy ze vstupného, sponzorské dary,
dotace od jiných subjektů atd.):

Minimálně 20%3)

b) požadovaná dotace města
Výnosy celkem (a + b)

Poznámka

Maximálně 80%
100,00%

Část D: Doplňující údaje
Finanční podpora z rozpočtu města v uplynulých 5 letech
Uveďte, v kterém roce, v jaké výši a na jaký projekt jste obdrželi finanční příspěvek
nebo dotaci města Rakovníka (dotace za daný rok se sčítají):
Rok:

Dotace v Kč:

Účel:

2017
2018
2019
2020
2021

Čestné prohlášení
Prohlašuji, že nemám závazky vůči městu a 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 Rakovníku dne:
Podpis žadatele/razítko
(u nezletilého podpis zákonného zástupce)
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. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění, pokud by
se vzhledem k okolnostem nejednalo o trestný čin.
V Rakovníku dne:
Podpis žadatele/razítko
(u nezletilého podpis zákonného zástupce)

Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 GDPR
V souladu se zásadou transparentnosti město Rakovník, IČ: 00244309, se sídlem Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník, jako správce
osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů informuje žadatele o dotace (dále jen „Subjekty osobních údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování
poskytnutých osobních údajů:
Osobní údaje jsou Správcem zpracovány výlučně v rozsahu nezbytném pro posouzení naplnění podmínek pro poskytnutí dotací a
následného uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rakovníku a plnění povinností vyplývajících ze smluvního
vztahu a příslušné právní regulace, vedení účetnictví a archivace dokumentů (identifikační údaje, kontaktní údaje, bankovní
spojení, a další související údaje).
Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu osobních údajů je tedy
-

plnění smlouvy se Subjektem osobních údajů podle Čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení a současně také

plnění zákonných povinností Správce podle Čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení dle příslušné právní regulace (zákon č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a Zásady programu pro
poskytování dotací z rozpočtu města Rakovníka v oblasti kultury, sportu, životního prostředí a prevence sociálně patologických
jevů, schválených Radou msta Rakovníka usnesením č. 1060/18 ze dne 19. 12. 2018) a
plněním úkolu ve veřejném zájmu podle Čl. 6 odst. 1 písm. e) nařízení, - podpora sportovního vyžití mládeže, sportu,
kultury, životního prostředí a prevence sociálně patologických jevů dozajista je.
Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu osobních údajů Správci je identifikace smluvních stran, což je nezbytné pro
uzavření smluvního vztahu a plnění smluvních povinností a uplatnění práv ze smlouvy jakož i plnění a souvisejících právních
předpisů, což by bez poskytnutí předmětných osobních údajů nebylo možné.
Osobní údaje Subjektu osobních údajů budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a běhu obecné promlčecí lhůty od
jeho ukončení, dále po dobu existence právní povinnosti, která se na Správce vztahuje (finanční správa, dozorový orgán,
archivační předpisy) či pro účely oprávněných zájmů Správce (soudní spor). Správce zpracovává osobní údaje výhradně pro shora
vymezené účely v souladu s existujícím právním titulem pro zpracování.
Osobní údaje Subjektu osobních údajů mohou být pro účely smluvních povinností a souvisejících předpisů poskytnuty orgánům
spravujícím dotační programy, finanční správě, bankám, statutárům a oprávněným zaměstnancům Správce v zájmu zajištění
řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a smluvními závazky. Osobní údaje dále mohou být
rovněž poskytnuty dle zákona orgánům činným v trestním řízení, soudům, a jiným orgánům veřejné moci, exekutorům či
insolvenčním správcům.
Při zpracování osobních údajů Subjektu osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu osobních údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše
uvedeným třetím osobám.
Subjekt osobních údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě
omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (tel: +420 234 665 111, posta@uoou.cz) má-li za to, že Správce při
zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů Správce jsou:
Mgr. Vladimír Pidrman, tel.: 313259140, e-mail: vpidrman@murako.cz

V Rakovníku dne:
Podpis žadatele/razítko
(u nezletilého podpis zákonného zástupce)

Část E: POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI

a)
POVINNÁ PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI
Kopie registrace právní subjektivity žadatele
(žadatel podávající více žádostí, přikládá pouze k jedné žádosti).
•

•
•

právnické osoby (spolky – stanovy s registrací u příslušného soudu, humanitární organizace církví – výpis z registru MK
ČR, obecně prospěšné společnosti – výpis z veřejného rejstříku, včetně dokladu o oprávnění osoby k zastupování
právnické osoby),
fyzické osoby podnikající – příslušné živnostenské oprávnění,
fyzická osoba se před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace prokáže platným občanským průkazem.

Zde napište či zkopírujte odkaz na váš záznam ve veřejném rejstříku.

b)
POVINNÁ PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI
Poslední účetní závěrka schválená statutárním orgánem žadatele
(jen u žadatelů o dotaci na činnost – právnické osoby a fyzické osoby podnikající, které mají povinnost ji sestavovat).

c)
POVINNÁ PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI
Přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích ke konci účetního období předchozího roku
(subjekty, které vedou jednoduché účetnictví).

d)
POVINNÁ PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI
Jmenný seznam dětí a mládeže včetně roku jejich narození:3)

V případě, že vám nebude stačit prostor jedné stránky, napište seznam do vámi zvolené přílohy
(.pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls) a doručte ji jako další dokument společně s celou žádostí.

e)
POVINNÁ PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI
Podrobný harmonogram akce/plán celoroční činnosti:

f)
POVINNÁ PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI
Plná moc osoby zastupující žadatele:

g)
POVINNÁ PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI
Registrace poskytovatele sociálních služeb, rozhodnutí o zařazení mezi pověřené osoby nebo oprávnění
poskytovatele zdravotní služby.4)

Kopii registrace poskytovatele sociálních služeb, rozhodnutí o zařazení mezi
pověřené osoby nebo oprávnění poskytovatele zdravotní služby je nutné doplnit jako
samostatnou přílohu k žádosti.

Část F: INSTRUKCE (prosíme, čtěte pozorně!!!)
Formulář je možné vytisknout a vyplnit ručně stejně jako v minulých letech, ale pohodlnější je vyplnit jej
rovnou a až poté vytisknout a společně s přílohami doručit na podatelnu. Hodnotitelé žádosti to tak budou mít
rovněž jednodušší.
Formulář je možné odeslat stisknutím tlačítka „Odeslat...“. Ze zákona je ovšem nutné mít formulář podepsaný
statutárním zástupcem žadatele či fyzickou osobou, která o dotaci žádá. Na městský úřad se tedy tak jako tak
musíte dostavit formulář podepsat. Nebo jej vytisknout, podepsat a odeslat Českou poštou. Legislativa je
neúprosná. S jednou výjimkou:
Formulář lze podepsat digitálním ID. V takovém případě není nutné řešit podepsání žádosti výše naznačeným
způsobem.
Po kliknutí na tlačítko "Odeslat..." (v případě elektronické komunikace) se vám otevře okno mailového klienta
obsahující mailové adresy, na které je třeba žádost odeslat. Nezapomeňte, prosím, připojit samotnou žádost a
případné další přílohy!!!
Již není zapotřebí kopírovat registraci právní subjektivity žadatele. Pokud si z veřejného rejstříku okopírujete
(Ctrl+C – Ctrl+V) odkaz na vaši registraci a umístíte jej do předepsaného okénka, považujte tuto povinnost za
splněnou. Pokud nemáte možnost tak učinit, nezbude vám než postupovat jako v předchozích letech a kopii
poslat v obálce spolu se žádostí.
Není třeba tisknout stránky formuláře, které se vás netýkají. Před tiskem si nastavte jednotlivé relevantní
stránky, které chcete odeslat.

Při jakémkoliv problému s vyplňováním formuláře kontaktujte autora na mailové adrese:
jsvacha@murako.cz
Problém

Vysvětlivky:
Ad 1) Týká se pouze fyzické osoby.
Ad 2) Vyplní pouze fyzická osoba podnikající .
Ad 3)Týká se pouze žádosti o dotaci na činnost sportovních oddílů, jejichž členy tvoří děti
a mládež nar. po 1. 1. 2003.
4)
Ad Platí pouze pro oblast sociálně patologických jevů, sociálních věcí a zdravotnictví.

TISK

Odeslat Sport

Odeslat Kulturu

Odeslat ŽP

Odeslat OSPOD

Odeslat Prevence

Odeslat Spolky

