
 

                                                                                              (zachovejte, prosím dvoustránkový formát žádosti) 

                ŽÁDOST O ZMĚNU ÚDAJŮ DOTACE  

                        V OBLASTI SPORTU 2017 

                         Vyplňte strojem, počítačem nebo hůlkovým písmem! 

                      
                                             ODBOR KULTURY, SPORTU A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem  

tel. 475 271 688, e-mail.: gabriela.krcilova@mag-ul.cz 

tel. 475 271 576, e-mail: pavlina.vesela@mag-ul.cz  

 

Název kategorie (dle podané žádosti) 

□  Preferované sporty 

□  Celoroční sportování děti a mládeže do 18 let (šeky) 

□  Akce sportovního kalendáře 

□  Akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí nad Labem 

□  Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu cyklistiky 

□  Mimořádné žádosti o dotaci 

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Název žadatele (dle stanov, případně jiného dokumentu o existenci žadatele):             

 

 

       Datum přijetí, číslo evidenční 
 

 

Adresa sídla žadatele:  

 

 

PSČ:  

 

Kontaktní adresa: (pokud se liší od sídla žadatele) 

 

 

PSČ:  

 

Forma 

právnické 

osoby: (označte 

nebo doplňte) 

 spolek 
obchodní 

společnost 

církevní nebo 

náboženská 

společnost 

obecně 

prospěšná 

společnost 

fyzická osoba 

podnikající 

fyzická osoba 

nepodnikající 

IČ: 
Datum narození:  
(pouze u fyzických osob nepodnikajících) 

Jméno, příjmení a funkce statutárního zástupce/statutárních zástupců:  

 

 

 

 
Upozornění: Je nutné uvádět statutárního zástupce dle platných stanov či jiného dokumentu o existenci a právním 

postavení žadatele, a to v počtu a dle funkcí, jež jsou těmito dokumenty upraveny, a které zakládají oprávnění 

zastupovat organizaci navenek a činit právní úkony. 

Telefon:  

 

Mobil: 

Příjmení: 

E-mail: 

 
 

Účel poskytnutí dotace (přesná specifikace, která bude uvedena ve smlouvě): 

 

 

Číslo uzavřené smlouvy: Výše poskytnuté dotace: 

 

 

 

 

mailto:gabriela.krcilova@mag-ul.cz
mailto:pavlina.vesela@mag-ul.cz


 

2. ZMĚNA 
 

Změna se týká (zaškrtněte):          

□     1. údajů příjemce dotace          

 □   a) název příjemce (právnické osoby doložit aktuálním výpisem z příslušného veřejného  

                      rejstříku, fyzické osoby podnikající doložit výpisem ze živnostenského rejstříku, fyzické  

                      osoby nepodnikající doložit kopií občanského průkazu aj.) 

 □   b) sídlo příjemce/adresa trvalého pobytu/doručovací adresa (právnické osoby doložit                      

                       aktuálním výpisem z příslušného veřejného rejstříku, fyzické osoby podnikající doložit 

                         výpisem ze živnostenského rejstříku, fyzické osoby nepodnikající doložit kopií OP aj.)  

 □  c) změna IČ (doložit aktuálním výpisem z příslušného veřejného rejstříku nebo ze   

                       živnostenského rejstříku)   

 □  d) změna statutárního/ch zástupce/ů (doložit aktuálním výpisem z příslušného veřejného 

                       rejstříku či příslušným dokladem prokazující změnu statutárního orgánu) 

 □  e) změna bankovního účtu (nutné doložit aktuálním výpisem z bankovního účtu či smlouvou 

                        o jeho zřízení)           

□     2. termínu realizace akce/činnosti nebo termínu vyúčtování akce/činnosti   

□    3. místa konání akce      

□    4. účelu poskytnutí dotace      

□    5. rozpočtu (změnu uvést do přílohy č. 1)        

 □  a) v návaznosti na poskytnutou výši přidělené dotace od MmÚ    

 □  b) neočekávané vícenáklady na akci/činnost (musí být podloženo relevantními důvody) 

□     6. ostatní (specifikujte konkrétní změnu)        

  

 

  

         

Ke změně dochází z důvodu: (každou změnu je potřeba řádně odůvodnit) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

V Ústí nad Labem, dne: 

 

Počet příloh: 

 

 

 

 

 

 ….…………………………………………………….. 

                                                                             podpis statutárního zástupce/statutárních zástupců 

                                                                                                     razítko organizace 



 

Příloha č. 1 
   Statutární město Ústí nad Labem  

Odbor kultury, sportu a sociálních služeb Magistrátu města Ústí nad Labem 

 
Předpokládané neinvestiční výdaje/náklady předložené akce/činnosti na rok 2017  

(rozpočet obsahuje pouze uznatelné výdaje/náklady a měl by být vyrovnaný  

– náklady/výdaje ve stejné výši jako příjmy/výnosy) 

 
Položky rozpočtu 

(druh výdaje/nákladu) 

Rozpis (rozepište konkrétně 

výdajovou/nákladovou 

položku) 

Celkové 

výdaje/náklady na 

akci/činnost v Kč 

Požadovaná dotace z 

rozpočtu města Ústí 

nad Labem  

 Kancelářské potřeby   Kč  Kč  

 Ostatní materiál    Kč  Kč  

 Věcné ceny   Kč  Kč  

 Spoje (poštovné, internet, aj.)   Kč  Kč  

 Startovné, poplatky federacím   Kč  Kč   

Cestovné   Kč  Kč  

 Ubytování 
 

Kč  Kč  

 Stravování, občerstvení   Kč  Kč  

 Spotřeba energie   Kč  Kč  

 Nájemné vč. služeb   Kč  Kč  

 Pronájem techniky a zařízení   Kč  Kč  

 Ozvučení, osvětlení   Kč  Kč  

 Mzdové náklady   Kč  Kč  

 Dohody na PČ a PP   Kč  Kč  

 Rozhodčí, porotce, komisař    Kč  Kč  

 Časoměřič, časomíra   Kč  Kč  

 Pořadatelská, zdravotní služba, 

hasiči, aj. 

  

Kč  Kč  
 Propagace  Kč  Kč   

Fotodokumentace  Kč  Kč   

Drobný dlouhodobý hmotný 

majetek do 40 tis. Kč  Kč  Kč   

Drobný dlouhodobý nehmotný 

majetek do 60 tis. Kč  Kč  Kč   

Ostatní výdaje/náklady 

(specifikujte) 

 
Kč  Kč  

 

  Kč  Kč   

Ostatní služby (specifikujte)  Kč  Kč   

  Kč  Kč   

Celkové výdaje/náklady na 

akci/činnost       
 Pozn.: vyplňte prosím všechny položky, vč. nulových nákladů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Statutární město Ústí nad Labem 

 Odbor kultury, sportu a sociálních služeb Magistrátu města Ústí nad Labem 

Předpokládané příjmy/výnosy akce/činnosti na rok 2017  

Příjmy/výnosy 

Předpokládaná 

výše 

příjmů/výnosů  

v Kč 

Doplňte název odboru 

Magistrátu města Ústí nad 

Labem, Městského obvodu, 

jiné 

Výše požadované dotace z rozpočtu města 

Ústí nad Labem  
    

Jiné odbory MmÚ nebo kancelář primátora     

Městský obvod     

Ústecký kraj 
  

Ústecké tělovýchovné sdružení, ČUS     

Zastřešující organizace (svazy, Asociace, 

Sokol, Orel, atd.) 
    

MŠMT     

Ministerstvo financí     

Granty, dotace, fondy EU     

Členské příspěvky    
 

Sponzorské dary     

Příjmy/výnosy z pronájmů, nájmů     

Příjmy/výnosy ze vstupného     

Příjmy/výnosy z reklam   

Ostatní příjmy/výnosy (specifikujte)     

Vlastní podíl žadatele     

Celkové příjmy/výnosy na realizaci 

akce/činnosti 
    

Pozn.: vyplňte prosím všechny položky, vč. nulových příjmů. 

 

Datum:                                                     
 

 

 

 

  

                                                    

….…………………………………………………….. 

                                                                             podpis statutárního zástupce/statutárních zástupců 

                                                                                                      razítko organizace 


