ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA ZÁKLADĚ
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Přílohy:

Plná moc
Já níže podepsaný/á ……………………………….., bytem ……………………………….,
r. č. ……………………. . Zmocňuji tímto …………………….., bytem
…………………………, r. č. …………………., aby mě v plném rozsahu bez jakéhokoli
omezení zastupoval a činil za mě mým jménem všechna právní jednání kromě těch, které ze
zákona vyžadují zvláštní plnou moc.

…………………….
podpis zmocnitele

V ………………….., dne ……………..

………………….
podpis zmocněnce

Čestné prohlášení žadatele - právnické osoby
ve smyslu § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů („zákon č. 250/2000 Sb.“)
I. Žadatel:

Obchodní firma nebo název: ..............................................................................................................
Sídlo: ..................................................................................................................................................
IČO: ...................................................................................................................................................
zapsán v obchodním rejstříku nebo jiném veřejném rejstříku vedeném
………………………………………………………….. v oddílu …….……………….. vložka.
……………………………………………………………….……………
(dále jen „žadatel").
II. Čestné prohlášení žadatele:

Žadatel tímto čestně prohlašuje, že níže uvedené údaje stanovené § 10a odst. 3 písm. f) zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou
pravdivé a úplné.
III. Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení (§

10a odst. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 250/2000 Sb.):
titul, jméno, příjmení: ..........................................................................................................................
datum narození: ..................................................................................................................................
trvalé bydliště: ....................................................................................................................................
jednající: a) jako jeho statutární orgán b) na základě udělené plné moci1
IV. Identifikace osob s podílem v právnické osobě, která je žadatelem (§ 10a odst. 3 písm. f) bod

2 zákona č. 250/2000 Sb.):2
titul, jméno, příjmení: ..........................................................................................................................
datum narození: ..................................................................................................................................
trvalé bydliště: ....................................................................................................................................
V. Identifikace osob, v nichž má právnická osoba, která je žadatelem, přímý podíl, a výše tohoto
podílu (§ 10a odst. 3 písm. e) bod 3 zákona č. 250/2000 Sb.):
3

název právnické osoby: ......................................................................................................................
sídlo: ...................................................................................................................................................
IČO: ...................................................................................................................................................
výše podílu v této právnické osobě: ................................................................................................ ....
V ……………………… dne ……………….
.………………………………………………………………………………..
Podpis osoby oprávněné jednat za právnickou osobu

nehodící se škrtněte/vymažte
v případě potřeby kopírujte identifikaci dalších
osob
3
v případě potřeby kopírujte identifikaci dalších
osob
1
2

