
ŽÁuosr o PoSKYrNurÍ INDIvIDuÁI.,NÍ DoTACE zRozPočru
OBCE Vlastibořice v souladu se zákonem č.25012000 Sb.' o rozpočtoých

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

ŽÁnosr PRo RoK 20l,6

DOTACE

NÁznvPRoJnKTulčnvNosrr Dětslcí dílna
(účel dotace)

pŘnnpoxr-ÁnlNÉ NÁxr,any PRoJEKTU 10 000 Kč
ryčnrNň DPII)

rrÝŠn poŽalovaNÉ uoracn v xč
10 000 Kč

vrÍsro REALIZACE PRoJEKTU Vlastibořice
gŘrvLŽu"rÍcÍ1

Úoa.rn o ŽaoarBr,r

Žadatel (přesný název dle stanov, ZL)
Tomáš Vacek

Forma právnické osoby (např. spolek, nadace,

apod.)

Sídlo žadatele (shodné se stanovami, ZL)

ldentiÍikační číslo

Předmět činnosti žadatele

Internetové stránky žadatele

Zástupce žadatele
Jméno, příjmení, právní důvod zastoupení Tomáš Vacek

Ulice, obec, PSČ Jivina 40 
' 
Vlastibořice , 463 44

Telefon 776706362

E-mail tomas.vacek@,17e.c2

Fax

IdentiÍikace osob s podílem v této právnické
osobě a o výši tohoto podílu (en u obchodních -
korporací)

Identifikace osob, v nichž má právniclaí osoba -

přímý podíl a o výši tohoto podílu

Bankovní spojení (peněžní ústav)

Předčíslí účtu - číslo účtu / kód banky



osoba zodpovědná za žádost
Jméno, příjmení

Telefon:

E-mail:

Tomáš Vacek

776 706 362

tomas.vacek@I7e.cz

Úo^l..rn o črNNosTI / PRoJEKTU

Popis projektu (základní Dílna je volné sdružení rodičů a dětí se zájmem o rukodělné
idea, realizačni plátt, rozPis p ráce.
činnosti, propozice
jednorázové akce, co
projekt řeší) Hlavním zámérem je ukázat dětem i tradičnější trávení

volného času, které pod vlivem digitální revoluce postupně
mizí.

Zájem činnosti není dokonalé dílenské zpracování, ale
přenesení dětské fantazie do materiálu.

Ve školním roce 2016-2017 se chceme věnovat např. ýrobě periskopů nebo sluneční
soustavy.

Finančního příspěvku by bylo vyuŽitu k nákupu:
Materiá|u (cca 5 000 Kč)

Nářadí (cca 5 000 Kč)
Elektrická vrtačka s vertikálním stojanem, ruční pily' sada vrtáků,
brusný kiímen, řezbářské náčiní, modelářské špendlíky'
brusný papír, vruý'..

Cílová skupina (pro Déti,6_t2let, L0 osob
koho je projekt určen,
počet lidí, apod.)

časový harmonogram Školní rok 2016_2017

Zahájeníz Ukončení:

odůvodnění žádosti

Materiál se snažíme shanět svépomocí, také nám stále chybí některé náÍadí (především vrtačka).



Seznam příloh žádosti

zÁvňnnčNÁ UsTANovENÍ

Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé, že nezatajuje žádné okolnosti, důIežité
pro posouzení projektu.

Dále žadatel prohlašuje, že

E -á vyrovnány všechny závazky vůči obci Vlastibořice a státu,

E n' jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo proti němu nebylo zahájeno insolvenční
řízení, nebyl konkurz zrušen pro nedostatek majetku žadatele nebo není v likvidaci,

@ žadate| nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem jeho činnosti nebo trestný čin proti majetku - tato podmínka se
vztahuje na osoby vykonávající funkci statutárního orgánu nebo všechny členy
statutárního orgánu,

@ s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této žádosti
obcíffiS#*a pro účelv dotačního řízení,

@ všechny """ítÍ{í#ftffiu o."'o'ou.

Vlastibořice' dne 3. 10.2016

Podpis žadatelelosoby oprávněné jednat
za žadatele, razítko

x ŽÁoosrr .rn rŘnn.q. pŘpo.rrr:

1. Kopii smlouly o běžném účtu nebo kopii výpisu z účtu (k bankovnímu spojení uvedenému v
žádosti).

2. Kopii dokladu jednoznačně prokazujícího právní subjektivitu žadatele (např. stanoly, qýpis
z o bc hod ního rej stříku, zřizov ací listiny' apod.).

3' Doklad o oprávněnosti osoby jednat za právnickou osobu (např. jmenovací dekreto zápis o
zvolení členů statutárního orgánu, plnou moc, apod.).

Pozn.: Tyto doklady se přikládají s první žádostí a následně pouze při změně údajů.

t]PoZoRNĚNÍ
Neúplné lyplnění žádosti a uvedení nepravdiých údajů je důvodem k lyřazení žádosti'


