
       Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu            

                            sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015-2018  

                                         Příloha č. 2 – Žádost o dotaci 

Žadatel o dotaci  

Název     …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Právní forma  ………………………………………………………………………..   IČ ………………………………………….. 

Plátce/neplátce DPH  ……………………………………………………………   DIČ ………………………………………… 

Sídlo  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Email ………………………………………………………………. Telefonní spojení ………………………………………….. 

Bankovní spojení  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Osoba zastupující právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Osoby s podílem v této právnické osobě ………………………………………………………………………………… 

Osoby v nichž má právnická osoba přímý podíl a výše tohoto podílu 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bodové hodnocenícelkem ……..……………Z toho vyplývající požadovaná částka dotace (vyplní 

poskytovatel dotace po výpočtu poměru získaných bodů k celkové částce v rozpočtu určené na 

dotační program pro dané období) ..……………………………………………………………………….………………. 

Konkrétní účel, na který žadatel chce dotaci použít ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Přehled plánovaných akcí ……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Doba, v níž má být dosaženo účelu …………………………………………………………………………………………. 

Seznam příloh žádosti (povinné přílohy jsou specifikovány v dotačním programu) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

Údaje za sledované období:     

Údaje předkládá: 
 

  

Text bodového hodnocení Koeficient Získané 

    body 

      

Členská základna     

Mládež do věku 18 let-pravidelné soutěže 2,5   

Mládež do věku 18 let-nepravidelné soutěže 1,5   

Dospělí-pravidelné soutěže 1,0   

Dospělí-nepravidelné soutěže 0,5   

Trenéři, cvičitelé, instruktoři, ved.družstev     

Trenéři  1,0   

Cvičitelé 1,0   

Výbor     

Výbor klubu, jednoty, oddílu 0,5   

Pořadatelský klub     

Pořadatelský  klub pro dlouhodobé soutěže 0,5   

Činnost klubu, jednoty, oddílu     

Sportovní akce pro mládež:     

do 20 účastníků 2,0   

21 - 40 účastníků 5,0   

41 - 60 účastníků 5,5   

61 - 80 účastníků 6,0   

81 - 100 účastníků 6,5   

nad 100 účastníků 7,0   

Sportovní akce pro dospělé:     

do 20 účastníků 1,0   

21 - 40 účastníků 3,0   

41 - 60 účastníků 3,5   

61 - 80 účastníků 4,0   

81 - 100 účastníků 4,5   

nad 100 účastníků 5,0   

Celkem bodové hodnocení     

 

Den vyhotovení žádosti …………………………………………………………………………………… 

 

Podpis osoby zastupující žadatele ……………………………………………………………………. 



Prohlášení žadatele 

(přikládá se pouze v případě žádostí, které neobsahují přílohy uvedené v bodech 6.5.5., 

6.5.6. a 6.5.7. dotačního programu) 

Prohlašuji, že  

a) fotokopie platných stanov či jiné zákonem stanovené evidence 

b) doklad o pravomocech a personálním obsazení funkce statutárního zástupce 

c) fotokopie aktuální smlouvy o zřízení běžného účtu  

jsem již doložil spolu s žádostí o první dotaci z uvedeného dotačního programu 

a že v uvedených již jednou předložených přílohách nedošlo ke změnám.  

 

 

 

 

V ……………………………………………… Dne ………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Podpis osoby zastupující žadatele …………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 


