Příloha č. 2 Žádosti o poskytnutí dotace z prostředku města Uherské Hradiště

Doplňující informace k žádosti o dotaci na podporu rozvoje sportu
Specifikace dotace: (Vyplňte nebo zaškrtněte údaj u příslušné přílohy)
Příloha A
Žádost o dotaci na organizaci sport. akcí pořádaných žadatelem - Počet akcí:
Příloha B
Žádost o dotaci na sportovní činnost žadatele:

ANO

NE

ANO

NE

Příloha C
Žádost o dotaci na provoz sportovního zařízení:

Příloha A/ 1

(v případě žádostí na více akcí uveďte další pořadové číslo)

Žádost o dotaci na organizaci sportovní akce pořádané žadatelem
na pololetí
rok
Název/jméno žadatele (ze str. 1)
Název sportovní akce
Datum a místo sportovní akce

Finanční rozvaha předpokládaných celkových nákladů na akci
Rozpočet celkových nákladů (např. na technické zabezpečení, nákup
mater., služby, pronájmy, propagace, rozhodčí, ubytování, věcné ceny aj.)

ř. 1

Celkové náklady na akci/projekt

ř. 2

Krytí nákladů na akci z vlastních prostředků
(ze zisku z hosp. činnosti, z členských - klubových příspěvků, jiné)

ř. 3

Předpoklad krytí akce z cizích prostředků
(z kraje, ČSTV, Nadace, jiné)

ř. 4

Požadovaný finanční příspěvek (dotace) ř. 4 = ř. 1 – (ř. 2 + ř. 3)

v Kč

0,00

Finanční příspěvek bude použit na:

vypracoval

………………………………….............
podpis

Příloha B
Žádost o dotaci na sportovní činnost žadatelem
na pololetí
rok
Název/jméno žadatele (ze str. 1)
Druh sportovního odvětví, sportovní činnosti
Počet zapojených družstev v soutěžích
Počet zapojených aktivních sportovců
Výše členských příspěvků (osoba/rok)

Finanční rozvaha předpokládaných celkových nákladů na sportovní činnost
Rozpočet celkových nákladů na činnost (např. na dopravu, rozhodčí,
trenéry, pronájmy, sportovní přípravu, propagaci, sportovní potřeby aj.)

ř. 1

Celkové náklady na činnost klubu v uvedeném období

ř. 2

Krytí nákladů v uvedeném období z vlastních prostředků
(ze zisku z hosp. činnosti, z členských - klubových příspěvků, jiné)

ř. 3

Předpoklad krytí z cizích prostředků v uvedeném období
(z kraje, ČSTV, Nadace, jiné)

ř. 4

Požadovaný finanční příspěvek (dotace) ř. 4 = ř. 1 – (ř. 2 + ř. 3)

v Kč

0,00

Finanční příspěvek bude použit na:

vypracoval

………………………………….............
podpis

Příloha C

Žádost o dotaci na provoz sportovního zařízení
na pololetí
rok
Název/jméno žadatele (ze str. 1)
Název sportovního zařízení
Vztah žadatele ke sport. zařízení

vyberte nebo uveďte vlastní variantu

Finanční rozvaha předpokládaných celkových nákladů na provoz sportovních zařízení
Rozpočet celkových nákladů (např. na opravy, údržbu, revize, energie aj.)

ř. 1

Celkové náklady na provoz sport. zařízení v uvedeném období

ř. 2

Krytí nákladů v uvedeném období z vlastních prostředků
(ze zisku z hosp. činnosti, z členských - klubových příspěvků, jiné)

ř. 3

Předpoklad krytí z cizích prostředků v uvedeném období
(z kraje, ČSTV, Nadace, jiné)

ř. 4

Požadovaný finanční příspěvek (dotace) ř. 4 = ř. 1 – (ř. 2 + ř. 3)

v Kč

0,00

Finanční příspěvek bude použit na:

vypracoval

………………………………….............
podpis

