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

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
v oblasti SPORTU pro rok 2018

PREFEROVANÉ SPORTY
Termín podání: od 30. 10. 2017 do 20. 11. 2017

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI
Název žadatele (dle veřejného rejstříku či jiného dokumentu o existenci žadatele): Datum přijetí, číslo evidenční

Adresa sídla žadatele: PSČ:

Kontaktní adresa: (pokud se liší od sídla žadatele) PSČ:

Telefon:
(příjmení)

ID (číslo datové schránky):

E-mail: Webové stránky:

Forma právnické
osoby: (označte) spolek obchodní společnost fyzická osoba

nepodnikající

fyzická
osoba

podnikající

jiné – vypsat

IČ: Plátce DPH: ANO
(Nehodící se škrtněte) NE DIČ:

Název peněžního ústavu:
Číslo účtu žadatele:
Osoba zastupující právnickou osobu - 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 statutárního zástupce/statutárních zástupců:

Je-li žadatel právnickou osobou, uvede informaci o identifikaci:
a) osob s podílem v této právnické osobě:

b) osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu:

Jméno a příjmení, adresa a telefon osoby odpovědné za realizaci činnosti:
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ČINNOSTI
Sportovní zaměření / druh činnosti:

Místo konání tréninků:
Adresa, příp. kontakt:
Počet členů celkem: Počet členů do 18 let:

Účel poskytnutí dotace (nehodící se škrtněte):
Podpora dlouhodobě preferovaného sportu – práce s mládeží do 18 let

Podpora dlouhodobě preferovaného sportu – částečná úhrada nákladů spojených s řízením
a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2018

Celkové předpokládané náklady:

Výše požadované dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem:

Získané finanční prostředky z veřejných zdrojů – údaje v Kč vyplňte v případě, že byly získány na účel
uvedený v této žádosti.

Ministerstva EU Ústecký kraj Ústí nad Labem Městské obvody Celkem
2015
2016
2017

S

3. PODROBNÝ POPIS ČINNOSTI V ROCE 2018 (případně doložte jako samostatnou přílohu)
Popis a přínos činnosti; odborné zajištění; marketingový plán a propagace; popis rizik, která by
mohla ohrozit činnost.
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4. PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET NA ROK 2018
Předpokládané neinvestiční výdaje/náklady na činnost

Položky rozpočtu
(druh výdaje/nákladu)

Rozpis (rozepište konkrétně
výdajovou/nákladovou položku)

Celkové
předpokládané

výdaje/náklady *

Z toho celková
výše požadované

dotace *
Nájemné vč. služeb a energií Kč Kč
Spotřeba energií Kč Kč
Startovné, poplatky federacím Kč Kč
Pronájem techniky a zařízení Kč Kč
Ozvučení, osvětlení Kč Kč
Časoměřič, časomíra Kč Kč
Rozhodčí, porotce, komisař Kč Kč
Pořadatelská, zdravotní
služba, hasiči, apod. Kč Kč

Věcné ceny Kč Kč
Propagace Kč Kč
Fotodokumentace Kč Kč
Cestovné, přeprava Kč Kč
Ubytování Kč Kč
Stravování, občerstvení Kč Kč
Spoje (poštovné, internet, aj.) Kč Kč
Dohody na PČ a PP Kč Kč
Mzdové náklady Kč Kč
Kancelářské potřeby Kč Kč
DHM majetek do 40 tis. Kč Kč Kč
DHM do 60 tis. Kč Kč Kč
Ostatní výdaje/náklady Kč Kč

Kč Kč
Kč Kč

Ostatní služby Kč Kč
Kč Kč
Kč Kč

Celkem Kč Kč
max. 70% z celkových uznatelných nákladů – neziskové organizace
max. 50% z celkových uznatelných nákladů – obchodní korporace, fyzické osoby
podnikající i nepodnikající

%

Předpokládané příjmy/výnosy na činnost

Celkový přehled příjmů/výnosů Částka
Dotace z rozpočtu SMÚ – výše poskytnuté dotace Kč
Dotace od ministerstva (specifikujte) - Kč
Dotace – jiný resort státní správy, samosprávy - Kč
Dotace z Ústeckého kraje (příp. jiného kraje) Kč
Dotace, fondy EU Kč
Sponzorské dary Kč
Vlastní podíl žadatele Kč
Příjmy/výnosy (vstupenky, prodej) Kč
Příjmy/výnosy z reklamy Kč
Ostatní příjmy/výnosy (specifikujte) Kč
Celkem Kč
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5. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Čestné prohlášení žadatele o dotaci
z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem na rok 2018

Žadatel tímto čestně prohlašuje, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a aktuální ke dni
podání žádosti a dále, že:

1. není v úpadku;

2. není proti němu zahájeno insolvenční řízení;

3. nebylo vůči němu v posledních 3 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut pro nedostatek jeho majetku;

4. není veden jako dlužník v insolvenčním rejstříku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;

5. není v likvidaci;

6. není, dle jeho znalostí, proti němu veden výkon exekuce;

7. nemá k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti vůči veřejným rozpočtům, rozpočtu
statutárního města Ústí nad Labem, tedy městu Ústí nad Labem, jeho organizacím
a jeho zřizovaným městským částem;

8. nemá k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti ke státnímu rozpočtu, tedy nemá dluh
na daních, zdravotním či sociálním pojištění;

9. nežádá o dotaci na tentýž projekt na jiném odboru Magistrátu města Ústí nad Labem a městských
obvodech statutárního města Ústí nad Labem;

10. nebyl vůči němu vydán Komisí (EU) inkasní příkaz ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené
podpory, v návaznosti na rozhodnutí Komise (EU), jímž je vyplacená podpora prohlášena
za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem;

11. není podnikem v obtížích v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014,
článkem 2, odst. 18.

12. vede/nevede (nehodící se škrtněte) soudní spor se statutárním městem Ústí nad Labem, pokud ano,
jaký je předmět sporu:

Upozornění

Příjemce nese odpovědnost za respektování pravidel EU v oblasti poskytování finančních prostředků
ve smyslu čl. 107 a násl. smlouvy o fungování Evropské unie a Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.
V případě, že Evropská komise dospěje k závěru, že poskytnuté finanční prostředky představují
nepovolenou veřejnou podporu, je povinen příjemce veřejnou podporu vrátit, a to včetně úroků.
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6. SEZNAM PŘÍLOH

K vyplněné žádosti doložte následující přílohy:
1. Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis), (viz. příloha č. 1)
2. aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku, je-li v něm žadatel registrován (spolkový

rejstřík, obchodní rejstřík, nadační rejstřík, živnostenského rejstříku atd.);

3. aktuální doklad o oprávnění jednat jménem žadatele, pokud toto oprávnění zcela nevyplývá
z výpisu z příslušného veřejného rejstříku (zápis z valné hromady, zápis ze schůze členů
žadatele – prostá kopie, plná moc nebo pověření – doloženy v originále nebo v ověřené kopii
a podepsané oprávněnou osobou;

4. aktuální doklad o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo aktuální výpis z běžného účtu,
či potvrzení peněžního ústavu s uvedením názvu majitele a čísla účtu.

Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

Žadatel/příjemce je povinen písemně oznámit do 15 dnů jakoukoliv změnu související s žádostí o dotaci
v celém průběhu dotačního řízení do doby uzavření smlouvy o dotaci a do doby termínu vyúčtování
(zejména číslo účtu, zánik, transformaci, sloučení, změnu statutárních zástupců, změnu sídla, změnu
předpokládaného rozpočtu apod.) K těmto změnám je žadatel/příjemce povinen vyplnit formulář žádosti
o změnu údajů a doručit ji dle čl. V. „Programu pro poskytování dotací v oblasti sportu v roce 2018
z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“. Tato žádost je součástí tohoto Programu a je ke stažení
na webových stránkách města www.usti-nad-labem.cz .

Počet příloh:

V …………………………., dne:

…………………….…………………..… …………………….…………………..…
jméno a příjmení (VELKÝMI PÍSMENY) jméno a příjmení (VELKÝMI PÍSMENY)

statutárního zástupce/statutárních zástupců osoby odpovědné za realizaci

razítko

…………………….…………………..… …………………….…………………..…
podpis podpis

statutárního zástupce/statutárních zástupců osoby odpovědné za realizaci
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Příloha č. 1

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Obchodní jméno / Jméno
žadatele

Sídlo / Adresa žadatele

IČ / Datum narození

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá
kalendářní rok.
hospodářský rok (začátek ……………………., konec ……………………).

V případě, že během předchozích dvou účetních období došlo k přechodu z kalendářního roku na rok
hospodářský anebo opačně, uveďte tuto skutečnost vypsáním účetních období, která byla použita (např. 1. 4. 2012
- 31. 3. 2013; 1. 4. 2013 - 31. 12. 2013):

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

2. Podniky1 propojené s žadatelem o podporu

Žadatel o podporu se považuje za propojený2 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou mají
některý z následujících vztahů:

a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném
subjektu;

b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu
jiného subjektu;

c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným
subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;

d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou
uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích práv, náležejících
akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.

Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím jednoho
nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.

Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby zapsané v
základních registrech v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších
předpisů.

Žadatel prohlašuje, že
není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:

Obchodní jméno podniku/Jméno a
příjmení

Sídlo/Adresa IČ/Datum narození

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
vznikl spojením (fúzí splynutím3) níže uvedených podniků:
nabytím (fúzí sloučením4) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:

1 Podle pravidel veřejné podpory lze za podnik považovat jakýkoliv subjekt, který provádí hospodářskou činnost, tedy nabízí na
trhu zboží nebo služby, a to bez ohledu na právní formu tohoto subjektu.
2 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel
podpory de minimis.
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Obchodní jméno podniku Sídlo IČ

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku.
vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:

Obchodní jméno podniku Sídlo IČ

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita6. Podniku (žadateli) byly přiděleny
následující (dříve poskytnuté) podpory:

Datum poskytnutí Poskytovatel Částka v Kč

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

5. Žadatel níže svým podpisem
Ø potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;
Ø se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu poskytnutí

podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, které u něj nastaly;
Ø souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona č. 101/2000

Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence podpor malého rozsahu v souladu se
zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře
výzkumu a vývoje, ve znění p. p. Tento souhlas uděluji správci7 a zpracovateli8, kterým je
……………………………………………………, pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou
dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů.

Datum a místo
podpisu

Jméno a podpis
osoby oprávněné
zastupovat žadatele

Razítko (pokud je
součástí podpisu
žadatele)

3 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů
4 Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb.
5 Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb.
6 Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se podpora poměrným
způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení (viz čl. 3 odst. 9 nařízení č. 1407/2013,
č. 1408/2013 a č. 717/2014).
7 Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně
zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p.
8 Zpracovatelem je poskytovatel podpory de minimis.
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Vyplňte ČITELNĚ 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. 475 271 576, e-mail.: pavlina.vesela@mag-ul.cz

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
v oblasti SPORTU pro rok 2018

CELOROČNÍ SPORTOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE DO 18 LET (ŠEKY)
TERMÍN PODÁNÍ: OD 30. 10. 2017 DO 15. 12. 2017

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI
Název žadatele (dle veřejného rejstříku či jiného dokumentu o existenci žadatele): Datum přijetí, číslo evidenční

Adresa sídla žadatele: PSČ:

Kontaktní adresa: (pokud se liší od sídla žadatele) PSČ:

Telefon:
(příjmení)

ID (číslo datové schránky):

E-mail: Webové stránky:

Forma právnické
osoby: (označte) spolek obchodní společnost fyzická osoba

nepodnikající

fyzická
osoba

podnikající

jiné – vypsat

IČ: Plátce DPH: ANO
(Nehodící se škrtněte) NE DIČ:

Název peněžního ústavu:
Číslo účtu žadatele:
Osoba zastupující právnickou osobu - 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 statutárního zástupce/statutárních zástupců:

Je-li žadatel právnickou osobou, uvede informaci o identifikaci:
a) osob s podílem v této právnické osobě:

b) osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu:

Jméno a příjmení, adresa a telefon osoby odpovědné za realizaci činnosti:
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ČINNOSTI
Sportovní zaměření / druh činnosti:

Místo konání tréninků / schůzek (Adresa, příp. kontakt):

Termíny konání tréninků / schůzek (případně samostatná příloha):

Celkový počet členů organizace:
Celkový počet členů organizace s trvalým bydlištěm na území města Ústí n/L:

- z toho do 18 let (viz jmenný seznam):

Získané finanční prostředky z veřejných zdrojů – údaje v Kč vyplňte v případě, že byly získány na účel
uvedený v této žádosti.

Ministerstva EU Ústecký kraj Ústí nad Labem Městské obvody Celkem
2015
2016
2017

S

3. PODROBNÝ POPIS ČINNOSTI V ROCE 2018 (případně doložte jako samostatnou přílohu)
Popis celoroční SPORTOVNÍ činnosti (cíle, plány, akce); popis rizik, která by mohla ohrozit činnost;
účel požadované dotace.
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4. PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET NA ROK 2018
Předpokládané neinvestiční výdaje/náklady na celoroční sportovní činnost

Položky rozpočtu
(druh výdaje/nákladu)

Rozpis (rozepište konkrétně
výdajovou/nákladovou položku)

Celkové
předpokládané

výdaje/náklady *

Z toho celková
výše požadované

dotace *
Nájemné vč. služeb a energií Kč Kč
Spotřeba energií Kč Kč
Startovné, poplatky federacím Kč Kč
Pronájem techniky a zařízení Kč Kč
Ozvučení, osvětlení Kč Kč
Časoměřič, časomíra Kč Kč
Rozhodčí, porotce, komisař Kč Kč
Pořadatelská, zdravotní
služba, hasiči, apod. Kč Kč

Věcné ceny Kč Kč
Propagace Kč Kč
Fotodokumentace Kč Kč
Cestovné, přeprava Kč Kč
Ubytování Kč Kč
Stravování, občerstvení Kč Kč
Spoje (poštovné, internet, aj.) Kč Kč
Dohody na PČ a PP Kč Kč
Mzdové náklady Kč Kč
Kancelářské potřeby Kč Kč
DHM majetek do 40 tis. Kč Kč Kč
DHM do 60 tis. Kč Kč Kč
Ostatní výdaje/náklady Kč Kč

Kč Kč
Kč Kč

Ostatní služby Kč Kč
Kč Kč
Kč Kč

Celkem Kč Kč
max. 70% z celkových uznatelných nákladů – neziskové organizace
max. 50% z celkových uznatelných nákladů – obchodní korporace, fyzické osoby
podnikající i nepodnikající

%

Výše požadované dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem pro rok 2018:
Výkonnostní sport: 2 x 1.500,- Kč; Zájmová sportovní činnost: 2 x 900,- Kč
Každé dítě má nárok pouze na 2 šeky!!!

Předpokládané příjmy/výnosy na celoroční sportovní činnost

Celkový přehled příjmů/výnosů Částka
Dotace z rozpočtu SMÚ – výše poskytnuté dotace Kč
Dotace od ministerstva (specifikujte) - Kč
Dotace – jiný resort státní správy, samosprávy - Kč
Dotace z Ústeckého kraje (příp. jiného kraje) Kč
Dotace, fondy EU Kč
Sponzorské dary Kč
Vlastní podíl žadatele Kč
Příjmy/výnosy (vstupenky, prodej) Kč
Příjmy/výnosy z reklamy Kč
Ostatní příjmy/výnosy (specifikujte) Kč
Celkem Kč
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5. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Čestné prohlášení žadatele o dotaci
z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem na rok 2018

Žadatel tímto čestně prohlašuje, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a aktuální ke dni
podání žádosti a dále, že:

1. není v úpadku;

2. není proti němu zahájeno insolvenční řízení;

3. nebylo vůči němu v posledních 3 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut pro nedostatek jeho majetku;

4. není veden jako dlužník v insolvenčním rejstříku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;

5. není v likvidaci;

6. není, dle jeho znalostí, proti němu veden výkon exekuce;

7. nemá k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti vůči veřejným rozpočtům, rozpočtu
statutárního města Ústí nad Labem, tedy městu Ústí nad Labem, jeho organizacím
a jeho zřizovaným městským částem;

8. nemá k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti ke státnímu rozpočtu, tedy nemá dluh
na daních, zdravotním či sociálním pojištění;

9. nežádá o dotaci na tentýž projekt na jiném odboru Magistrátu města Ústí nad Labem a městských
obvodech statutárního města Ústí nad Labem;

10. nebyl vůči němu vydán Komisí (EU) inkasní příkaz ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené
podpory, v návaznosti na rozhodnutí Komise (EU), jímž je vyplacená podpora prohlášena
za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem;

11. není podnikem v obtížích v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014,
článkem 2, odst. 18.

12. vede/nevede (nehodící se škrtněte) soudní spor se statutárním městem Ústí nad Labem, pokud ano,
jaký je předmět sporu:

Upozornění

Příjemce nese odpovědnost za respektování pravidel EU v oblasti poskytování finančních prostředků
ve smyslu čl. 107 a násl. smlouvy o fungování Evropské unie a Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.
V případě, že Evropská komise dospěje k závěru, že poskytnuté finanční prostředky představují
nepovolenou veřejnou podporu, je povinen příjemce veřejnou podporu vrátit, a to včetně úroků.
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6. SEZNAM PŘÍLOH

K vyplněné žádosti doložte následující přílohy:
1. jmenný seznam členů do 18 let (rozhodný je ročník narození – člen dosáhne v roce 2018 věku

18 let) s trvalým bydlištěm na území statutárního města Ústí nad Labem (jméno, příjmení,
datum narození, adresa trvalého pobytu);

2. aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku, je-li v něm žadatel registrován (spolkový
rejstřík, obchodní rejstřík, nadační rejstřík, živnostenského rejstříku atd.);

3. v případě fyzické osoby nepodnikající kopii občanského průkazu nebo jiný doklad ověřující
totožnost žadatele, s podepsaným souhlasem se zpracováním osobních údajů (kopii dokladu
je nutno přeškrtnout);

4. aktuální doklad o oprávnění jednat jménem žadatele, pokud toto oprávnění zcela nevyplývá
z výpisu z příslušného veřejného rejstříku (zápis z valné hromady, zápis ze schůze členů
žadatele – prostá kopie, plná moc nebo pověření – doloženy v originále nebo v ověřené kopii
a podepsané oprávněnou osobou;

5. aktuální doklad o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo aktuální výpis z běžného účtu,
či potvrzení peněžního ústavu s uvedením názvu majitele a čísla účtu.

Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce!

Žadatel/příjemce je povinen písemně oznámit do 15 dnů jakoukoliv změnu související s žádostí o dotaci
v celém průběhu dotačního řízení, do doby uzavření smlouvy o dotaci, a do doby termínu vyúčtování
(zejména číslo účtu, zánik, transformaci, sloučení, změnu statutárních zástupců, změnu sídla, změnu
předpokládaného rozpočtu apod.) K těmto změnám je žadatel/příjemce povinen vyplnit formulář žádosti
o změnu údajů a doručit ji dle čl. V. „Programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2018
z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“. Tato žádost je součástí tohoto Programu a je ke stažení
na webových stránkách města www.usti-nad-labem.cz .

Počet příloh:

V …………………………., dne:

…………………….…………………..… …………………….…………………..…
jméno a příjmení (VELKÝMI PÍSMENY) jméno a příjmení (VELKÝMI PÍSMENY)

statutárního zástupce/statutárních zástupců osoby odpovědné za realizaci

razítko

…………………….…………………..… …………………….…………………..…
podpis podpis

statutárního zástupce/statutárních zástupců osoby odpovědné za realizaci



Příloha č. 1

Pořadové
číslo Příjmení Jméno Rodné číslo Adresa

Hodnota
šeku

Počet
šeků

SEZNAM ČLENŮ DO 18 LET (ČLENSKÁ ZÁKLADNA K 30. 10. 2017, VČETNĚ ROČNÍKU 2000)



(Formulář NEPŘEPISUJTE)

1/8

Vyplňte ČITELNĚ 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

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
v oblasti SPORTU pro rok 2018

AKCE MIMOŘÁDNÉHO VÝZNAMU
PRO STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Termín podání: od 30. 10. 2017 do 30. 11. 2017
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI
Název žadatele (dle veřejného rejstříku či jiného dokumentu o existenci žadatele): Datum přijetí, číslo evidenční

Adresa sídla žadatele: PSČ:

Kontaktní adresa: (pokud se liší od sídla žadatele) PSČ:

Telefon:
(příjmení)

ID (číslo datové schránky):

E-mail: Webové stránky:

Forma právnické
osoby: (označte) spolek obchodní společnost fyzická osoba

nepodnikající

fyzická
osoba

podnikající

jiné – vypsat

IČ: Plátce DPH: ANO
(Nehodící se škrtněte) NE DIČ:

Název peněžního ústavu:
Číslo účtu žadatele:
Osoba zastupující právnickou osobu - 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 statutárního zástupce/statutárních zástupců:

Je-li žadatel právnickou osobou, uvede informaci o identifikaci:
a) osob s podílem v této právnické osobě:

b) osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu:

Jméno a příjmení, adresa a telefon osoby odpovědné za realizaci akce:
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI
Název akce (přesná specifikace, která bude uvedena ve smlouvě):

Místo konání:
Adresa, příp. kontakt:
Termín konání: Ročník akce: Sportovní odvětví:

Cílová skupina (děti, studenti, senioři, široká veřejnost, odborná veřejnost aj.):

Zahraniční účast - soutěžící (vypište účastnické země):

Předpokládaný počet soutěžících:
Předpokládaný počet návštěvníků:
Předpokládané vstupné od – do v Kč:

Získané finanční prostředky z veřejných zdrojů – údaje v Kč vyplňte v případě, že byly získány na účel
uvedený v této žádosti.

Ministerstva EU Ústecký kraj Ústí nad Labem Městské obvody Celkem
2015
2016
2017

S

3. PODROBNÝ POPIS AKCE V ROCE 2018 (případně doložte jako samostatnou přílohu)
Popis a přínos akce; produkční zajištění; marketingový plán a propagace; popis rizik, která by
mohla ohrozit akci; účel požadované dotace.
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4. PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET NA ROK 2018
Předpokládané neinvestiční výdaje/náklady *na akci

Položky rozpočtu
(druh výdaje/nákladu)

Rozpis (rozepište konkrétně
výdajovou/nákladovou položku)

Celkové
předpokládané

výdaje/náklady *

Z toho celková
výše požadované

dotace *
Nájemné vč. služeb a energií Kč Kč
Spotřeba energií Kč Kč
Startovné, poplatky federacím Kč Kč
Pronájem techniky a zařízení Kč Kč
Ozvučení, osvětlení Kč Kč
Časoměřič, časomíra Kč Kč
Rozhodčí, porotce, komisař Kč Kč
Pořadatelská, zdravotní
služba, hasiči, apod. Kč Kč

Věcné ceny Kč Kč
Propagace Kč Kč
Fotodokumentace Kč Kč
Cestovné, přeprava Kč Kč
Ubytování Kč Kč
Stravování, občerstvení Kč Kč
Spoje (poštovné, internet, aj.) Kč Kč
Dohody na PČ a PP Kč Kč
Mzdové náklady Kč Kč
Kancelářské potřeby Kč Kč
DHM majetek do 40 tis. Kč Kč Kč
DHM do 60 tis. Kč Kč Kč
Ostatní výdaje/náklady Kč Kč

Kč Kč
Kč Kč

Ostatní služby Kč Kč
Kč Kč
Kč Kč

Celkem Kč Kč
max. 70% z celkových uznatelných nákladů – neziskové organizace
max. 50% z celkových uznatelných nákladů – obchodní korporace, fyzické osoby
podnikající i nepodnikající

%

Předpokládané příjmy/výnosy na akci

Celkový přehled příjmů/výnosů Částka
Dotace z rozpočtu SMÚ – výše poskytnuté dotace Kč
Dotace od ministerstva (specifikujte) - Kč
Dotace – jiný resort státní správy, samosprávy - Kč
Dotace z Ústeckého kraje (příp. jiného kraje) Kč
Dotace, fondy EU Kč
Sponzorské dary Kč
Vlastní podíl žadatele Kč
Příjmy/výnosy (vstupenky, prodej) Kč
Příjmy/výnosy z reklamy Kč
Ostatní příjmy/výnosy (specifikujte) Kč
Celkem Kč
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5. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Čestné prohlášení žadatele o dotaci
z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem na rok 2018

Žadatel tímto čestně prohlašuje, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a aktuální ke dni
podání žádosti a dále, že:

1. není v úpadku;

2. není proti němu zahájeno insolvenční řízení;

3. nebylo vůči němu v posledních 3 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut pro nedostatek jeho majetku;

4. není veden jako dlužník v insolvenčním rejstříku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;

5. není v likvidaci;

6. není, dle jeho znalostí, proti němu veden výkon exekuce;

7. nemá k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti vůči veřejným rozpočtům, rozpočtu
statutárního města Ústí nad Labem, tedy městu Ústí nad Labem, jeho organizacím a jeho
zřizovaným městským částem;

8. nemá k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti ke státnímu rozpočtu, tedy nemá dluh na
daních, zdravotním či sociálním pojištění;

9. nežádá o dotaci na tentýž projekt na jiném odboru Magistrátu města Ústí nad Labem a městských
obvodech statutárního města Ústí nad Labem;

10. nebyl vůči němu vydán Komisí (EU) inkasní příkaz ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené
podpory, v návaznosti na rozhodnutí Komise (EU), jímž je vyplacená podpora prohlášena za
protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem;

11. není podnikem v obtížích v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014,
článkem 2, odst. 18.

12. vede/nevede (nehodící se škrtněte) soudní spor se statutárním městem Ústí nad Labem, pokud ano,
jaký je předmět sporu:

Upozornění

Příjemce nese odpovědnost za respektování pravidel EU v oblasti poskytování finančních prostředků ve
smyslu čl. 107 a násl. smlouvy o fungování Evropské unie a Nařízení Komise (EU) č. 651/2014. V
případě, že Evropská komise dospěje k závěru, že poskytnuté finanční prostředky představují
nepovolenou veřejnou podporu, je povinen příjemce veřejnou podporu vrátit, a to včetně úroků.
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6. SEZNAM PŘÍLOH

K vyplněné žádosti doložte následující přílohy:
1. v případě, že se jedná o akci pořádanou opakovaně, přílohou žádosti musí být také uvedení

skutečných výdajů a příjmů akce pořádané v roce 2017 (viz příloha č. 1);

2. čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis), (viz příloha č. 2);

3. aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku, je-li v něm žadatel registrován (spolkový
rejstřík, obchodní rejstřík, nadační rejstřík, živnostenského rejstříku atd.);

4. v případě fyzické osoby nepodnikající kopii občanského průkazu nebo jiný doklad ověřující
totožnost žadatele, s podepsaným souhlasem se zpracováním osobních údajů (kopii dokladu je
nutno přeškrtnout);

5. aktuální doklad o oprávnění jednat jménem žadatele, pokud toto oprávnění zcela nevyplývá z
výpisu z příslušného veřejného rejstříku (zápis z valné hromady, zápis ze schůze členů žadatele
– prostá kopie, plná moc nebo pověření – doloženy v originále nebo v ověřené kopii a
podepsané oprávněnou osobou;

6. aktuální doklad o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo aktuální výpis z běžného účtu,
či potvrzení peněžního ústavu s uvedením názvu majitele a čísla účtu.

Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

Žadatel/příjemce je povinen písemně oznámit do 15 dnů jakoukoliv změnu související s žádostí o dotaci
v celém průběhu dotačního řízení do doby uzavření smlouvy o dotaci a do doby termínu vyúčtování
(zejména číslo účtu, zánik, transformaci, sloučení, změnu statutárních zástupců, změnu sídla,
předpokládaného rozpočtu apod.) K těmto změnám je žadatel/příjemce povinen vyplnit formulář žádosti o
změnu údajů a doručit ji dle čl. V. „Programu pro poskytování dotací v oblasti sportu v roce 2018 z rozpočtu
statutárního města Ústí nad Labem“. Tato žádost je součástí tohoto Programu a je ke stažení na webových
stránkách města www.usti-nad-labem.cz .

Počet příloh:

V …………………………., dne:

…………………….…………………..… …………………….…………………..…
jméno a příjmení (VELKÝMI PÍSMENY) jméno a příjmení (VELKÝMI PÍSMENY)

statutárního zástupce/statutárních zástupců osoby odpovědné za realizaci

razítko

…………………….…………………..… …………………….…………………..…
podpis podpis

statutárního zástupce/statutárních zástupců osoby odpovědné za realizaci
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Příloha č. 1
Přehled výdajů a příjmů z minulého ročníku akce, tj. za rok 2017

Položky rozpočtu
(druh výdaje/nákladu)

Rozpis (rozepište konkrétně
výdajovou/nákladovou

položku)

Celkové
výdaje/náklady

Čerpání
poskytnuté dotace

Nájemné vč. služeb a energií Kč Kč
Spotřeba energií Kč Kč
Startovné, poplatky federacím Kč Kč
Pronájem techniky a zařízení Kč Kč
Ozvučení, osvětlení Kč Kč
Časoměřič, časomíra Kč Kč
Rozhodčí, porotce, komisař Kč Kč
Pořadatelská, zdravotní
služba, hasiči, apod. Kč Kč

Věcné ceny Kč Kč
Propagace Kč Kč
Fotodokumentace Kč Kč
Cestovné, přeprava Kč Kč
Ubytování Kč Kč
Stravování, občerstvení Kč Kč
Spoje (poštovné, internet, aj.) Kč Kč
Dohody na PČ a PP Kč Kč
Mzdové náklady Kč Kč
Kancelářské potřeby Kč Kč
DHM majetek do 40 tis. Kč Kč Kč
DHM do 60 tis. Kč Kč Kč
Ostatní výdaje/náklady Kč Kč

Kč Kč
Kč Kč

Ostatní služby Kč Kč
Kč Kč
Kč Kč

Celkem Kč Kč

Celkový přehled příjmů/výnosů Částka
Dotace z rozpočtu SMÚ – výše poskytnuté dotace Kč
Dotace od ministerstva (specifikujte) - Kč
Dotace – jiný resort státní správy, samosprávy - Kč
Dotace z Ústeckého kraje (příp. jiného kraje) Kč
Dotace, fondy EU Kč
Sponzorské dary Kč
Vlastní podíl žadatele Kč
Příjmy/výnosy (vstupenky, prodej) Kč
Příjmy/výnosy z reklamy Kč
Ostatní příjmy/výnosy (specifikujte) Kč
Celkem Kč
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Příloha č. 2

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Obchodní jméno / Jméno
žadatele

Sídlo / Adresa žadatele

IČ / Datum narození

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá
kalendářní rok.
hospodářský rok (začátek ……………………., konec ……………………).

V případě, že během předchozích dvou účetních období došlo k přechodu z kalendářního roku na rok
hospodářský anebo opačně, uveďte tuto skutečnost vypsáním účetních období, která byla použita (např. 1. 4. 2012
- 31. 3. 2013; 1. 4. 2013 - 31. 12. 2013):

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

2. Podniky1 propojené s žadatelem o podporu

Žadatel o podporu se považuje za propojený2 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou mají
některý z následujících vztahů:

a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném
subjektu;

b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu
jiného subjektu;

c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným
subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;

d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou
uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích práv, náležejících
akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.

Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím jednoho
nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.

Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby zapsané v
základních registrech v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších
předpisů.

Žadatel prohlašuje, že
není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:

Obchodní jméno podniku/Jméno a
příjmení

Sídlo/Adresa IČ/Datum narození

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
vznikl spojením (fúzí splynutím3) níže uvedených podniků:
nabytím (fúzí sloučením4) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:

1 Podle pravidel veřejné podpory lze za podnik považovat jakýkoliv subjekt, který provádí hospodářskou činnost, tedy nabízí na
trhu zboží nebo služby, a to bez ohledu na právní formu tohoto subjektu.
2 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel
podpory de minimis.

3 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů
4 Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb.
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Obchodní jméno podniku Sídlo IČ

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku.
vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:

Obchodní jméno podniku Sídlo IČ

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita6. Podniku (žadateli) byly přiděleny
následující (dříve poskytnuté) podpory:

Datum poskytnutí Poskytovatel Částka v Kč

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

5. Žadatel níže svým podpisem
Ø potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;
Ø se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu poskytnutí

podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, které u něj nastaly;
Ø souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona č. 101/2000

Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence podpor malého rozsahu v souladu se
zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře
výzkumu a vývoje, ve znění p. p. Tento souhlas uděluji správci7 a zpracovateli8, kterým je
……………………………………………………, pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou
dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů.

Datum a místo
podpisu

Jméno a podpis
osoby oprávněné
zastupovat žadatele

Razítko (pokud je
součástí podpisu
žadatele)

5 Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb.
6 Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se podpora poměrným
způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení (viz čl. 3 odst. 9 nařízení č. 1407/2013,
č. 1408/2013 a č. 717/2014).
7 Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně
zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p.
8 Zpracovatelem je poskytovatel podpory de minimis.
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Vyplňte ČITELNĚ 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

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
v oblasti SPORTU pro rok 2018

AKCE SPORTOVNÍHO KALENDÁŘE
Termín podání: od 30. 10. 2017 do 30. 11. 2017

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI
Název žadatele (dle veřejného rejstříku či jiného dokumentu o existenci žadatele): Datum přijetí, číslo evidenční

Adresa sídla žadatele: PSČ:

Kontaktní adresa: (pokud se liší od sídla žadatele) PSČ:

Telefon:
(příjmení)

ID (číslo datové schránky):

E-mail: Webové stránky:

Forma právnické
osoby: (označte) spolek obchodní společnost fyzická osoba

nepodnikající

fyzická
osoba

podnikající

jiné – vypsat

IČ: Plátce DPH: ANO
(Nehodící se škrtněte) NE DIČ:

Název peněžního ústavu:
Číslo účtu žadatele:
Osoba zastupující právnickou osobu - 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 statutárního zástupce/statutárních zástupců:

Je-li žadatel právnickou osobou, uvede informaci o identifikaci:
a) osob s podílem v této právnické osobě:

b) osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu:

Jméno a příjmení, adresa a telefon osoby odpovědné za realizaci akce:



(Formulář NEPŘEPISUJTE)

2/6

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI
Název akce (přesná specifikace, která bude uvedena ve smlouvě):

Místo konání:
Adresa, příp. kontakt:
Termín konání: Ročník akce: Sportovní odvětví:

Cílová skupina (děti, studenti, senioři, široká veřejnost, odborná veřejnost aj.):

Charakter akce označte (význam z hlediska místní příslušnosti účastníků akce a dopadu na území):
místní/okresní            krajská             celorepubliková            mezinárodní

Zahraniční účast - soutěžící (vypište účastnické země):

Předpokládaný počet soutěžících:
Předpokládaný počet návštěvníků:
Předpokládané vstupné od – do v Kč:

Získané finanční prostředky z veřejných zdrojů – údaje v Kč vyplňte v případě, že byly získány na účel
uvedený v této žádosti.

Ministerstva EU Ústecký kraj Ústí nad Labem Městské obvody Celkem
2015
2016
2017

S

3. PODROBNÝ POPIS AKCE V ROCE 2018 (případně doložte jako samostatnou přílohu)
Popis a přínos akce; produkční zajištění; marketingový plán a propagace; popis rizik, která by
mohla ohrozit akci; účel požadované dotace.
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4. PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET NA ROK 2018
Předpokládané neinvestiční výdaje/náklady *na akci/projekt

Položky rozpočtu
(druh výdaje/nákladu)

Rozpis (rozepište konkrétně
výdajovou/nákladovou položku)

Celkové
předpokládané

výdaje/náklady *

Z toho celková
výše požadované

dotace *
Nájemné vč. služeb a energií Kč Kč
Spotřeba energií Kč Kč
Startovné, poplatky federacím Kč Kč
Pronájem techniky a zařízení Kč Kč
Ozvučení, osvětlení Kč Kč
Časoměřič, časomíra Kč Kč
Rozhodčí, porotce, komisař Kč Kč
Pořadatelská, zdravotní
služba, hasiči, apod. Kč Kč

Věcné ceny Kč Kč
Propagace Kč Kč
Fotodokumentace Kč Kč
Cestovné, přeprava Kč Kč
Ubytování Kč Kč
Stravování, občerstvení Kč Kč
Spoje (poštovné, internet, aj.) Kč Kč
Dohody na PČ a PP Kč Kč
Mzdové náklady Kč Kč
Kancelářské potřeby Kč Kč
DHM majetek do 40 tis. Kč Kč Kč
DHM do 60 tis. Kč Kč Kč
Ostatní výdaje/náklady Kč Kč

Kč Kč
Kč Kč

Ostatní služby Kč Kč
Kč Kč
Kč Kč

Celkem Kč Kč
max. 70% z celkových uznatelných nákladů – neziskové organizace
max. 50% z celkových uznatelných nákladů – obchodní korporace, fyzické osoby
podnikající i nepodnikající

%

Předpokládané příjmy/výnosy na akci

Celkový přehled příjmů/výnosů Částka
Dotace z rozpočtu SMÚ – výše poskytnuté dotace Kč
Dotace od ministerstva (specifikujte) - Kč
Dotace – jiný resort státní správy, samosprávy - Kč
Dotace z Ústeckého kraje (příp. jiného kraje) Kč
Dotace, fondy EU Kč
Sponzorské dary Kč
Vlastní podíl žadatele Kč
Příjmy/výnosy (vstupenky, prodej) Kč
Příjmy/výnosy z reklamy Kč
Ostatní příjmy/výnosy (specifikujte) Kč
Celkem Kč
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5. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Čestné prohlášení žadatele o dotaci
z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem na rok 2018

Žadatel tímto čestně prohlašuje, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a aktuální ke dni
podání žádosti a dále, že:

1. není v úpadku;

2. není proti němu zahájeno insolvenční řízení;

3. nebylo vůči němu v posledních 3 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut pro nedostatek jeho majetku;

4. není veden jako dlužník v insolvenčním rejstříku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;

5. není v likvidaci;

6. není, dle jeho znalostí, proti němu veden výkon exekuce;

7. nemá k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti vůči veřejným rozpočtům, rozpočtu
statutárního města Ústí nad Labem, tedy městu Ústí nad Labem, jeho organizacím a jeho
zřizovaným městským částem;

8. nemá k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti ke státnímu rozpočtu, tedy nemá dluh na
daních, zdravotním či sociálním pojištění;

9. nežádá o dotaci na tentýž projekt na jiném odboru Magistrátu města Ústí nad Labem a městských
obvodech statutárního města Ústí nad Labem;

10. nebyl vůči němu vydán Komisí (EU) inkasní příkaz ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené
podpory, v návaznosti na rozhodnutí Komise (EU), jímž je vyplacená podpora prohlášena za
protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem;

11. není podnikem v obtížích v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014,
článkem 2, odst. 18.

12. vede/nevede (nehodící se škrtněte) soudní spor se statutárním městem Ústí nad Labem, pokud ano,
jaký je předmět sporu:

Upozornění

Příjemce nese odpovědnost za respektování pravidel EU v oblasti poskytování finančních prostředků ve
smyslu čl. 107 a násl. smlouvy o fungování Evropské unie a Nařízení Komise (EU) č. 651/2014. V
případě, že Evropská komise dospěje k závěru, že poskytnuté finanční prostředky představují
nepovolenou veřejnou podporu, je povinen příjemce veřejnou podporu vrátit, a to včetně úroků.



(Formulář NEPŘEPISUJTE)

5/6

6. SEZNAM PŘÍLOH

K vyplněné žádosti doložte následující přílohy:
1. v případě, že se jedná o akci pořádanou opakovaně, přílohou žádosti musí být také uvedení

skutečných výdajů a příjmů akce pořádané v roce 2017 (viz příloha č. 1);

2. aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku, je-li v něm žadatel registrován (spolkový
rejstřík, obchodní rejstřík, nadační rejstřík, živnostenského rejstříku atd.);

3. v případě fyzické osoby nepodnikající kopii občanského průkazu nebo jiný doklad ověřující
totožnost žadatele, s podepsaným souhlasem se zpracováním osobních údajů (kopii dokladu je
nutno přeškrtnout);

4. aktuální doklad o oprávnění jednat jménem žadatele, pokud toto oprávnění zcela nevyplývá z
výpisu z příslušného veřejného rejstříku (zápis z valné hromady, zápis ze schůze členů žadatele
– prostá kopie, plná moc nebo pověření – doloženy v originále nebo v ověřené kopii a
podepsané oprávněnou osobou;

5. aktuální doklad o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo aktuální výpis z běžného účtu,
či potvrzení peněžního ústavu s uvedením názvu majitele a čísla účtu.

Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

Žadatel/příjemce je povinen písemně oznámit do 15 dnů jakoukoliv změnu související s žádostí o dotaci
v celém průběhu dotačního řízení do doby uzavření smlouvy o dotaci a do doby termínu vyúčtování
(zejména číslo účtu, zánik, transformaci, sloučení, změnu statutárních zástupců, změnu sídla,
předpokládaného rozpočtu apod.) K těmto změnám je žadatel/příjemce povinen vyplnit formulář žádosti o
změnu údajů a doručit ji dle čl. V. „Programu pro poskytování dotací v oblasti sportu v roce 2018 z rozpočtu
statutárního města Ústí nad Labem“. Tato žádost je součástí tohoto Programu a je ke stažení na webových
stránkách města www.usti-nad-labem.cz .

Počet příloh:

V …………………………., dne:

…………………….…………………..… …………………….…………………..…
jméno a příjmení (VELKÝMI PÍSMENY) jméno a příjmení (VELKÝMI PÍSMENY)

statutárního zástupce/statutárních zástupců osoby odpovědné za realizaci

razítko

…………………….…………………..… …………………….…………………..…
podpis podpis

statutárního zástupce/statutárních zástupců osoby odpovědné za realizaci
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Příloha č. 1
Přehled výdajů a příjmů z minulého ročníku akce, tj. za rok 2017

Položky rozpočtu
(druh výdaje/nákladu)

Rozpis (rozepište konkrétně
výdajovou/nákladovou

položku)

Celkové
výdaje/náklady

Z toho čerpání
poskytnuté dotace

Nájemné vč. služeb a energií Kč Kč
Spotřeba energií Kč Kč
Startovné, poplatky federacím Kč Kč
Pronájem techniky a zařízení Kč Kč
Ozvučení, osvětlení Kč Kč
Časoměřič, časomíra Kč Kč
Rozhodčí, porotce, komisař Kč Kč
Pořadatelská, zdravotní
služba, hasiči, apod. Kč Kč

Věcné ceny Kč Kč
Propagace Kč Kč
Fotodokumentace Kč Kč
Cestovné, přeprava Kč Kč
Ubytování Kč Kč
Stravování, občerstvení Kč Kč
Spoje (poštovné, internet, aj.) Kč Kč
Dohody na PČ a PP Kč Kč
Mzdové náklady Kč Kč
Kancelářské potřeby Kč Kč
DHM majetek do 40 tis. Kč Kč Kč
DHM do 60 tis. Kč Kč Kč
Ostatní výdaje/náklady Kč Kč

Kč Kč
Kč Kč

Ostatní služby Kč Kč
Kč Kč
Kč Kč

Celkem Kč Kč

Celkový přehled příjmů/výnosů Částka
Dotace z rozpočtu SMÚ – výše poskytnuté dotace Kč
Dotace od ministerstva (specifikujte) - Kč
Dotace – jiný resort státní správy, samosprávy - Kč
Dotace z Ústeckého kraje (příp. jiného kraje) Kč
Dotace, fondy EU Kč
Sponzorské dary Kč
Vlastní podíl žadatele Kč
Příjmy/výnosy (vstupenky, prodej) Kč
Příjmy/výnosy z reklamy Kč
Ostatní příjmy/výnosy (specifikujte) Kč
Celkem Kč
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Vyplňte ČITELNĚ 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

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
v oblasti SPORTU pro rok 2018

CYKLISTICKÉ AKCE POŘÁDANÉ SUBJEKTY
NA PODPORU CYKLISTIKY

Termín podání: od 2. 1. 2018 do 27. 9. 2018
nebo do vyčerpání finančních prostředků

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI
Název žadatele (dle veřejného rejstříku či jiného dokumentu o existenci žadatele): Datum přijetí, číslo evidenční

Adresa sídla žadatele: PSČ:

Kontaktní adresa: (pokud se liší od sídla žadatele) PSČ:

Telefon:
(příjmení)

ID (číslo datové schránky):

E-mail: Webové stránky:

Forma právnické
osoby: (označte) spolek obchodní společnost fyzická osoba

nepodnikající

fyzická
osoba

podnikající

jiné – vypsat

IČ: Plátce DPH: ANO
(Nehodící se škrtněte) NE DIČ:

Název peněžního ústavu:
Číslo účtu žadatele:
Osoba zastupující právnickou osobu - 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 statutárního zástupce/statutárních zástupců:

Je-li žadatel právnickou osobou, uvede informaci o identifikaci:
a) osob s podílem v této právnické osobě:

b) osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu:

Jméno a příjmení, adresa a telefon osoby odpovědné za realizaci akce:
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI
Název akce (přesná specifikace, která bude uvedena ve smlouvě):

Místo konání:
Adresa, příp. kontakt:
Termín konání: Ročník akce: Sportovní odvětví:

Cílová skupina (děti, studenti, senioři, široká veřejnost, odborná veřejnost aj.):

Charakter akce označte (význam z hlediska místní příslušnosti účastníků akce a dopadu na území):
místní/okresní            krajská             celorepubliková            mezinárodní

Zahraniční účast - soutěžící (vypište účastnické země):

Předpokládaný počet soutěžících:
Předpokládaný počet návštěvníků:
Předpokládané vstupné od – do v Kč:

Získané finanční prostředky z veřejných zdrojů – údaje v Kč vyplňte v případě, že byly získány na účel
uvedený v této žádosti.

Ministerstva EU Ústecký kraj Ústí nad Labem Městské obvody Celkem
2015
2016
2017
S

3. PODROBNÝ POPIS AKCE V ROCE 2018 (případně doložte jako samostatnou přílohu)
Popis a přínos akce; produkční zajištění; marketingový plán a propagace; popis rizik, která by
mohla ohrozit akci; účel požadované dotace.
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4. PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET NA ROK 2018
Předpokládané neinvestiční výdaje/náklady *na akci/projekt

Položky rozpočtu
(druh výdaje/nákladu)

Rozpis (rozepište konkrétně
výdajovou/nákladovou položku)

Celkové
předpokládané

výdaje/náklady *

Z toho celková
výše požadované

dotace *
Nájemné vč. služeb a energií Kč Kč
Spotřeba energií Kč Kč
Startovné, poplatky federacím Kč Kč
Pronájem techniky a zařízení Kč Kč
Ozvučení, osvětlení Kč Kč
Časoměřič, časomíra Kč Kč
Rozhodčí, porotce, komisař Kč Kč
Pořadatelská, zdravotní
služba, hasiči, apod. Kč Kč

Věcné ceny Kč Kč
Propagace Kč Kč
Fotodokumentace Kč Kč
Cestovné, přeprava Kč Kč
Ubytování Kč Kč
Stravování, občerstvení Kč Kč
Spoje (poštovné, internet, aj.) Kč Kč
Dohody na PČ a PP Kč Kč
Mzdové náklady Kč Kč
Kancelářské potřeby Kč Kč
DHM majetek do 40 tis. Kč Kč Kč
DHM do 60 tis. Kč Kč Kč
Ostatní výdaje/náklady Kč Kč

Kč Kč
Kč Kč

Ostatní služby Kč Kč
Kč Kč
Kč Kč

Celkem Kč Kč
max. 70% z celkových uznatelných nákladů – neziskové organizace
max. 50% z celkových uznatelných nákladů – obchodní korporace, fyzické osoby
podnikající i nepodnikající

%

Předpokládané příjmy/výnosy na akci

Celkový přehled příjmů/výnosů Částka
Dotace z rozpočtu SMÚ – výše poskytnuté dotace Kč
Dotace od ministerstva (specifikujte) - Kč
Dotace – jiný resort státní správy, samosprávy - Kč
Dotace z Ústeckého kraje (příp. jiného kraje) Kč
Dotace, fondy EU Kč
Sponzorské dary Kč
Vlastní podíl žadatele Kč
Příjmy/výnosy (vstupenky, prodej) Kč
Příjmy/výnosy z reklamy Kč
Ostatní příjmy/výnosy (specifikujte) Kč
Celkem Kč
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5. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Čestné prohlášení žadatele o dotaci
z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem na rok 2018

Žadatel tímto čestně prohlašuje, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a aktuální ke dni
podání žádosti a dále, že:

1. není v úpadku;

2. není proti němu zahájeno insolvenční řízení;

3. nebylo vůči němu v posledních 3 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut pro nedostatek jeho majetku;

4. není veden jako dlužník v insolvenčním rejstříku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;

5. není v likvidaci;

6. není, dle jeho znalostí, proti němu veden výkon exekuce;

7. nemá k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti vůči veřejným rozpočtům, rozpočtu
statutárního města Ústí nad Labem, tedy městu Ústí nad Labem, jeho organizacím a jeho
zřizovaným městským částem;

8. nemá k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti ke státnímu rozpočtu, tedy nemá dluh na
daních, zdravotním či sociálním pojištění;

9. nežádá o dotaci na tentýž projekt na jiném odboru Magistrátu města Ústí nad Labem a městských
obvodech statutárního města Ústí nad Labem;

10. nebyl vůči němu vydán Komisí (EU) inkasní příkaz ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené
podpory, v návaznosti na rozhodnutí Komise (EU), jímž je vyplacená podpora prohlášena za
protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem;

11. není podnikem v obtížích v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014,
článkem 2, odst. 18.

12. vede/nevede (nehodící se škrtněte) soudní spor se statutárním městem Ústí nad Labem, pokud ano,
jaký je předmět sporu:

Upozornění

Příjemce nese odpovědnost za respektování pravidel EU v oblasti poskytování finančních prostředků ve
smyslu čl. 107 a násl. smlouvy o fungování Evropské unie a Nařízení Komise (EU) č. 651/2014. V
případě, že Evropská komise dospěje k závěru, že poskytnuté finanční prostředky představují
nepovolenou veřejnou podporu, je povinen příjemce veřejnou podporu vrátit, a to včetně úroků.
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6. SEZNAM PŘÍLOH

K vyplněné žádosti doložte následující přílohy:
1. v případě, že se jedná o akci pořádanou opakovaně, přílohou žádosti musí být také uvedení

skutečných výdajů a příjmů akce pořádané v roce 2017 (viz příloha č. 1);

2. aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku, je-li v něm žadatel registrován (spolkový
rejstřík, obchodní rejstřík, nadační rejstřík, živnostenského rejstříku atd.);

3. v případě fyzické osoby nepodnikající kopii občanského průkazu nebo jiný doklad ověřující
totožnost žadatele, s podepsaným souhlasem se zpracováním osobních údajů (kopii dokladu je
nutno přeškrtnout);

4. aktuální doklad o oprávnění jednat jménem žadatele, pokud toto oprávnění zcela nevyplývá z
výpisu z příslušného veřejného rejstříku (zápis z valné hromady, zápis ze schůze členů žadatele
– prostá kopie, plná moc nebo pověření – doloženy v originále nebo v ověřené kopii a
podepsané oprávněnou osobou;

5. aktuální doklad o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo aktuální výpis z běžného účtu,
či potvrzení peněžního ústavu s uvedením názvu majitele a čísla účtu.

Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

Žadatel/příjemce je povinen písemně oznámit do 15 dnů jakoukoliv změnu související s žádostí o dotaci
v celém průběhu dotačního řízení do doby uzavření smlouvy o dotaci a do doby termínu vyúčtování
(zejména číslo účtu, zánik, transformaci, sloučení, změnu statutárních zástupců, změnu sídla,
předpokládaného rozpočtu apod.) K těmto změnám je žadatel/příjemce povinen vyplnit formulář žádosti o
změnu údajů a doručit ji dle čl. V. „Programu pro poskytování dotací v oblasti sportu v roce 2018 z rozpočtu
statutárního města Ústí nad Labem“. Tato žádost je součástí tohoto Programu a je ke stažení na webových
stránkách města www.usti-nad-labem.cz .

Počet příloh:

V …………………………., dne:

…………………….…………………..… …………………….…………………..…
jméno a příjmení (VELKÝMI PÍSMENY) jméno a příjmení (VELKÝMI PÍSMENY)

statutárního zástupce/statutárních zástupců osoby odpovědné za realizaci

razítko

…………………….…………………..… …………………….…………………..…
podpis podpis

statutárního zástupce/statutárních zástupců osoby odpovědné za realizaci
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Příloha č. 1
Přehled výdajů a příjmů z minulého ročníku akce, tj. za rok 2017

Položky rozpočtu
(druh výdaje/nákladu)

Rozpis (rozepište konkrétně
výdajovou/nákladovou

položku)

Celkové
výdaje/náklady

Z toho čerpání
poskytnuté dotace

Nájemné vč. služeb a energií Kč Kč
Spotřeba energií Kč Kč
Startovné, poplatky federacím Kč Kč
Pronájem techniky a zařízení Kč Kč
Ozvučení, osvětlení Kč Kč
Časoměřič, časomíra Kč Kč
Rozhodčí, porotce, komisař Kč Kč
Pořadatelská, zdravotní
služba, hasiči, apod. Kč Kč

Věcné ceny Kč Kč
Propagace Kč Kč
Fotodokumentace Kč Kč
Cestovné, přeprava Kč Kč
Ubytování Kč Kč
Stravování, občerstvení Kč Kč
Spoje (poštovné, internet, aj.) Kč Kč
Dohody na PČ a PP Kč Kč
Mzdové náklady Kč Kč
Kancelářské potřeby Kč Kč
DHM majetek do 40 tis. Kč Kč Kč
DHM do 60 tis. Kč Kč Kč
Ostatní výdaje/náklady Kč Kč

Kč Kč
Kč Kč

Ostatní služby Kč Kč
Kč Kč
Kč Kč

Celkem Kč Kč

Celkový přehled příjmů/výnosů Částka
Dotace z rozpočtu SMÚ – výše poskytnuté dotace Kč
Dotace od ministerstva (specifikujte) - Kč
Dotace – jiný resort státní správy, samosprávy - Kč
Dotace z Ústeckého kraje (příp. jiného kraje) Kč
Dotace, fondy EU Kč
Sponzorské dary Kč
Vlastní podíl žadatele Kč
Příjmy/výnosy (vstupenky, prodej) Kč
Příjmy/výnosy z reklamy Kč
Ostatní příjmy/výnosy (specifikujte) Kč
Celkem Kč
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Vyplňte ČITELNĚ 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

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
v oblasti SPORTU pro rok 2018

MIMOŘÁDNÉ SPORTOVNÍ VÝKONY
Termín podání: od 1. 3. 2018 do 31. 10. 2018

nebo do vyčerpání finančních prostředků

Mimořádný sportovní výkon na mezinárodní úrovni
Mimořádný sportovní výkon na celorepublikové úrovni

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI
Název žadatele (dle veřejného rejstříku či jiného dokumentu o existenci žadatele): Datum přijetí, číslo evidenční

Adresa sídla žadatele: PSČ:

Kontaktní adresa: (pokud se liší od sídla žadatele) PSČ:

Telefon:
(příjmení)

ID (číslo datové schránky):

E-mail: Webové stránky:

Forma právnické
osoby: (označte) spolek obchodní společnost fyzická osoba

nepodnikající

fyzická
osoba

podnikající

jiné – vypsat

IČ: Plátce DPH: ANO
(Nehodící se škrtněte) NE DIČ:

Název peněžního ústavu:
Číslo účtu žadatele:
Osoba zastupující právnickou osobu - 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 statutárního zástupce/statutárních zástupců:

Je-li žadatel právnickou osobou, uvede informaci o identifikaci:
a) osob s podílem v této právnické osobě:

b) osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu:

Jméno a příjmení, adresa a telefon osoby odpovědné za realizaci akce:
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ČINNOSTI
Název činnosti (přesná specifikace, která bude uvedena ve smlouvě):

Sportovní odvětví: Úroveň soutěže označte:
OH      MS      ME     ČR

Místo konání (město + stát): Datum konání:

1. místo 2. místo 3. místo

Předpokládaný počet soutěžících:
Předpokládaný počet návštěvníků:

Získané finanční prostředky z veřejných zdrojů – údaje v Kč vyplňte v případě, že byly získány na účel
uvedený v této žádosti.

Ministerstva EU Ústecký kraj Ústí nad Labem Městské obvody Celkem
2015
2016
2017

S

3. PODROBNÝ POPIS AKCE/ČINNOSTI V ROCE 2018 (případně doložte jako samostatnou přílohu)

Popis a přínos akce/činnosti; produkční zajištění; marketingový plán a propagace; popis rizik,
která by mohla ohrozit akci/činnost; účel požadované dotace.
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4. PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET NA ROK 2018
Předpokládané neinvestiční výdaje/náklady *na činnost

Položky rozpočtu
(druh výdaje/nákladu)

Rozpis (rozepište konkrétně
výdajovou/nákladovou položku)

Celkové
předpokládané

výdaje/náklady *

Z toho celková
výše požadované

dotace *
Nájemné vč. služeb a energií Kč Kč
Spotřeba energií Kč Kč
Startovné, poplatky federacím Kč Kč
Pronájem techniky a zařízení Kč Kč
Ozvučení, osvětlení Kč Kč
Časoměřič, časomíra Kč Kč
Rozhodčí, porotce, komisař Kč Kč
Pořadatelská, zdravotní
služba, hasiči, apod. Kč Kč

Věcné ceny Kč Kč
Propagace Kč Kč
Fotodokumentace Kč Kč
Cestovné, přeprava Kč Kč
Ubytování Kč Kč
Stravování, občerstvení Kč Kč
Spoje (poštovné, internet, aj.) Kč Kč
Dohody na PČ a PP Kč Kč
Mzdové náklady Kč Kč
Kancelářské potřeby Kč Kč
DHM majetek do 40 tis. Kč Kč Kč
DHM do 60 tis. Kč Kč Kč
Ostatní výdaje/náklady Kč Kč

Kč Kč
Kč Kč

Ostatní služby Kč Kč
Kč Kč
Kč Kč

Celkem Kč Kč
max. 70% z celkových uznatelných nákladů – neziskové organizace
max. 50% z celkových uznatelných nákladů – obchodní korporace, fyzické osoby
podnikající i nepodnikající

%

Předpokládané příjmy/výnosy na činnost

Celkový přehled příjmů/výnosů Částka
Dotace z rozpočtu SMÚ – výše poskytnuté dotace Kč
Dotace od ministerstva (specifikujte) - Kč
Dotace – jiný resort státní správy, samosprávy - Kč
Dotace z Ústeckého kraje (příp. jiného kraje) Kč
Dotace, fondy EU Kč
Sponzorské dary Kč
Vlastní podíl žadatele Kč
Příjmy/výnosy (vstupenky, prodej) Kč
Příjmy/výnosy z reklamy Kč
Ostatní příjmy/výnosy (specifikujte) Kč
Celkem Kč
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5. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Čestné prohlášení žadatele o dotaci
z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem na rok 2018

Žadatel tímto čestně prohlašuje, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a aktuální ke dni
podání žádosti a dále, že:

1. není v úpadku;

2. není proti němu zahájeno insolvenční řízení;

3. nebylo vůči němu v posledních 3 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut pro nedostatek jeho majetku;

4. není veden jako dlužník v insolvenčním rejstříku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;

5. není v likvidaci;

6. není, dle jeho znalostí, proti němu veden výkon exekuce;

7. nemá k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti vůči veřejným rozpočtům, rozpočtu
statutárního města Ústí nad Labem, tedy městu Ústí nad Labem, jeho organizacím a jeho
zřizovaným městským částem;

8. nemá k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti ke státnímu rozpočtu, tedy nemá dluh na
daních, zdravotním či sociálním pojištění;

9. nežádá o dotaci na tentýž projekt na jiném odboru Magistrátu města Ústí nad Labem a městských
obvodech statutárního města Ústí nad Labem;

10. nebyl vůči němu vydán Komisí (EU) inkasní příkaz ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené
podpory, v návaznosti na rozhodnutí Komise (EU), jímž je vyplacená podpora prohlášena za
protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem;

11. není podnikem v obtížích v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014,
článkem 2, odst. 18.

12. vede/nevede (nehodící se škrtněte) soudní spor se statutárním městem Ústí nad Labem, pokud ano,
jaký je předmět sporu:

Upozornění

Příjemce nese odpovědnost za respektování pravidel EU v oblasti poskytování finančních prostředků ve
smyslu čl. 107 a násl. smlouvy o fungování Evropské unie a Nařízení Komise (EU) č. 651/2014. V
případě, že Evropská komise dospěje k závěru, že poskytnuté finanční prostředky představují
nepovolenou veřejnou podporu, je povinen příjemce veřejnou podporu vrátit, a to včetně úroků.
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6. SEZNAM PŘÍLOH

K vyplněné žádosti doložte následující přílohy:
1. přílohou žádosti musí být informace o dosaženém výkonu potvrzená příslušným sportovním

svazem (viz příloha č. 1);

2. kopie registračního průkazu sportovce/sportovkyně;

3. aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku, je-li v něm žadatel registrován (spolkový
rejstřík, obchodní rejstřík, nadační rejstřík, živnostenského rejstříku atd.);

4. v případě fyzické osoby nepodnikající kopii občanského průkazu nebo jiný doklad ověřující
totožnost žadatele, s podepsaným souhlasem se zpracováním osobních údajů (kopii dokladu je
nutno přeškrtnout);

5. aktuální doklad o oprávnění jednat jménem žadatele, pokud toto oprávnění zcela nevyplývá z
výpisu z příslušného veřejného rejstříku (zápis z valné hromady, zápis ze schůze členů žadatele
– prostá kopie, plná moc nebo pověření – doloženy v originále nebo v ověřené kopii a
podepsané oprávněnou osobou;

6. aktuální doklad o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo aktuální výpis z běžného účtu,
či potvrzení peněžního ústavu s uvedením názvu majitele a čísla účtu.

Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

Žadatel/příjemce je povinen písemně oznámit do 15 dnů jakoukoliv změnu související s žádostí o dotaci
v celém průběhu dotačního řízení do doby uzavření smlouvy o dotaci a do doby termínu vyúčtování
(zejména číslo účtu, zánik, transformaci, sloučení, změnu statutárních zástupců, změnu sídla,
předpokládaného rozpočtu apod.) K těmto změnám je žadatel/příjemce povinen vyplnit formulář žádosti o
změnu údajů a doručit ji dle čl. V. „Programu pro poskytování dotací v oblasti sportu v roce 2018 z rozpočtu
statutárního města Ústí nad Labem“. Tato žádost je součástí tohoto Programu a je ke stažení na webových
stránkách města www.usti-nad-labem.cz .

Počet příloh:

V …………………………., dne:

…………………….…………………..… …………………….…………………..…
jméno a příjmení (VELKÝMI PÍSMENY) jméno a příjmení (VELKÝMI PÍSMENY)

statutárního zástupce/statutárních zástupců osoby odpovědné za realizaci

razítko

…………………….…………………..… …………………….…………………..…
podpis podpis

statutárního zástupce/statutárních zástupců osoby odpovědné za realizaci
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Příloha č. 1

INFORMACE O DOSAŽENÉM VÝKONU:

Žadatel (název organizace + IČ):

Druh sportu:

Úroveň soutěže:

Místo konání (město, stát):

Datum konání soutěže:

Jméno a příjmení sportovce/název kolektivu:

Trvalé bydliště sportovce (ulice, č. p. a město):

Dosažený výkon (umístění v soutěži):

Kategorie (žák, dorost, junior, senior, kolektiv atd.)

Počet soutěžících/družstev v příslušném závodě:

POTVRZENÍ VÝSLEDKŮ PŘÍSLUŠNÝM SPORTOVNÍM SVAZEM:

Název sportovního svazu:

Sídlo sportovního svazu:

POTVRZUJEME VĚCNOST A SPRÁVNOST VÝŠE UVEDENÝCH VÝSLEDKŮ
VČETNĚ KLUBOVÉ PŘÍSLUŠNOSTI.

Datum:

Jméno, podpis, razítko:
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Vyplňte ČITELNĚ 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

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
v oblasti SPORTU pro rok 2018

PODPORA SPORTOVNÍCH AKTIVIT HANDICAPOVANÝCH SPORTOVCŮ
Termín podání: od 2. 1. 2018 do 27. 9. 2018
nebo do vyčerpání finančních prostředků

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI
Název žadatele (dle veřejného rejstříku či jiného dokumentu o existenci žadatele): Datum přijetí, číslo evidenční

Adresa sídla žadatele: PSČ:

Kontaktní adresa: (pokud se liší od sídla žadatele) PSČ:

Telefon:
(příjmení)

ID (číslo datové schránky):

E-mail: Webové stránky:

Forma právnické
osoby: (označte) spolek obchodní společnost fyzická osoba

nepodnikající

fyzická
osoba

podnikající

jiné – vypsat

IČ: Plátce DPH: ANO
(Nehodící se škrtněte) NE DIČ:

Název peněžního ústavu:
Číslo účtu žadatele:
Osoba zastupující právnickou osobu - 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 statutárního zástupce/statutárních zástupců:

Je-li žadatel právnickou osobou, uvede informaci o identifikaci:
a) osob s podílem v této právnické osobě:

b) osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu:

Jméno a příjmení, adresa a telefon osoby odpovědné za realizaci akce:
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI/ČINNOSTI
Název akce/činnosti (přesná specifikace, která bude uvedena ve smlouvě):

Místo konání:
Adresa, příp. kontakt:
Termín konání: Ročník akce: Sportovní odvětví:

Cílová skupina (děti, studenti, senioři, široká veřejnost, odborná veřejnost aj.):

Charakter akce označte (význam z hlediska místní příslušnosti účastníků akce a dopadu na území):
místní/okresní            krajská             celorepubliková            mezinárodní

Zahraniční účast - soutěžící (vypište účastnické země):

Předpokládaný počet soutěžících:
Předpokládaný počet návštěvníků:
Předpokládané vstupné od – do v Kč:

Získané finanční prostředky z veřejných zdrojů – údaje v Kč vyplňte v případě, že byly získány na účel
uvedený v této žádosti.

Ministerstva EU Ústecký kraj Ústí nad Labem Městské obvody Celkem
2015
2016
2017

S

3. PODROBNÝ POPIS AKCE/ČINNOSTI V ROCE 2018 (případně doložte jako samostatnou přílohu)

Popis a přínos akce/činnosti; produkční zajištění; marketingový plán a propagace; popis rizik,
která by mohla ohrozit akci/činnost; účel požadované dotace.
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4. PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET NA ROK 2018
Předpokládané neinvestiční výdaje/náklady *na akci/činnost/projekt

Položky rozpočtu
(druh výdaje/nákladu)

Rozpis (rozepište konkrétně
výdajovou/nákladovou položku)

Celkové
předpokládané

výdaje/náklady *

Z toho celková
výše požadované

dotace *
Nájemné vč. služeb a energií Kč Kč
Spotřeba energií Kč Kč
Startovné, poplatky federacím Kč Kč
Pronájem techniky a zařízení Kč Kč
Ozvučení, osvětlení Kč Kč
Časoměřič, časomíra Kč Kč
Rozhodčí, porotce, komisař Kč Kč
Pořadatelská, zdravotní
služba, hasiči, apod. Kč Kč

Věcné ceny Kč Kč
Propagace Kč Kč
Fotodokumentace Kč Kč
Cestovné, přeprava Kč Kč
Ubytování Kč Kč
Stravování, občerstvení Kč Kč
Spoje (poštovné, internet, aj.) Kč Kč
Dohody na PČ a PP Kč Kč
Mzdové náklady Kč Kč
Kancelářské potřeby Kč Kč
DHM majetek do 40 tis. Kč Kč Kč
DHM do 60 tis. Kč Kč Kč
Ostatní výdaje/náklady Kč Kč

Kč Kč
Kč Kč

Ostatní služby Kč Kč
Kč Kč
Kč Kč

Celkem Kč Kč
max. 70% z celkových uznatelných nákladů – neziskové organizace
max. 50% z celkových uznatelných nákladů – obchodní korporace, fyzické osoby
podnikající i nepodnikající

%

Předpokládané příjmy/výnosy na akci/činnost/projekt

Celkový přehled příjmů/výnosů Částka
Dotace z rozpočtu SMÚ – výše poskytnuté dotace Kč
Dotace od ministerstva (specifikujte) - Kč
Dotace – jiný resort státní správy, samosprávy - Kč
Dotace z Ústeckého kraje (příp. jiného kraje) Kč
Dotace, fondy EU Kč
Sponzorské dary Kč
Vlastní podíl žadatele Kč
Příjmy/výnosy (vstupenky, prodej) Kč
Příjmy/výnosy z reklamy Kč
Ostatní příjmy/výnosy (specifikujte) Kč
Celkem Kč
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5. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Čestné prohlášení žadatele o dotaci
z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem na rok 2018

Žadatel tímto čestně prohlašuje, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a aktuální ke dni
podání žádosti a dále, že:

1. není v úpadku;

2. není proti němu zahájeno insolvenční řízení;

3. nebylo vůči němu v posledních 3 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut pro nedostatek jeho majetku;

4. není veden jako dlužník v insolvenčním rejstříku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;

5. není v likvidaci;

6. není, dle jeho znalostí, proti němu veden výkon exekuce;

7. nemá k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti vůči veřejným rozpočtům, rozpočtu
statutárního města Ústí nad Labem, tedy městu Ústí nad Labem, jeho organizacím a jeho
zřizovaným městským částem;

8. nemá k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti ke státnímu rozpočtu, tedy nemá dluh na
daních, zdravotním či sociálním pojištění;

9. nežádá o dotaci na tentýž projekt na jiném odboru Magistrátu města Ústí nad Labem a městských
obvodech statutárního města Ústí nad Labem;

10. nebyl vůči němu vydán Komisí (EU) inkasní příkaz ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené
podpory, v návaznosti na rozhodnutí Komise (EU), jímž je vyplacená podpora prohlášena za
protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem;

11. není podnikem v obtížích v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014,
článkem 2, odst. 18.

12. vede/nevede (nehodící se škrtněte) soudní spor se statutárním městem Ústí nad Labem, pokud ano,
jaký je předmět sporu:

Upozornění

Příjemce nese odpovědnost za respektování pravidel EU v oblasti poskytování finančních prostředků ve
smyslu čl. 107 a násl. smlouvy o fungování Evropské unie a Nařízení Komise (EU) č. 651/2014. V
případě, že Evropská komise dospěje k závěru, že poskytnuté finanční prostředky představují
nepovolenou veřejnou podporu, je povinen příjemce veřejnou podporu vrátit, a to včetně úroků.
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6. SEZNAM PŘÍLOH

K vyplněné žádosti doložte následující přílohy:
1. v případě, že se jedná o akci pořádanou opakovaně, přílohou žádosti musí být také uvedení

skutečných výdajů a příjmů akce pořádané v roce 2017 (viz příloha č. 1);

2. aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku, je-li v něm žadatel registrován (spolkový
rejstřík, obchodní rejstřík, nadační rejstřík, živnostenského rejstříku atd.);

3. v případě fyzické osoby nepodnikající kopii občanského průkazu nebo jiný doklad ověřující
totožnost žadatele, s podepsaným souhlasem se zpracováním osobních údajů (kopii dokladu je
nutno přeškrtnout);

4. aktuální doklad o oprávnění jednat jménem žadatele, pokud toto oprávnění zcela nevyplývá z
výpisu z příslušného veřejného rejstříku (zápis z valné hromady, zápis ze schůze členů žadatele
– prostá kopie, plná moc nebo pověření – doloženy v originále nebo v ověřené kopii a
podepsané oprávněnou osobou;

5. aktuální doklad o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo aktuální výpis z běžného účtu,
či potvrzení peněžního ústavu s uvedením názvu majitele a čísla účtu.

Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

Žadatel/příjemce je povinen písemně oznámit do 15 dnů jakoukoliv změnu související s žádostí o dotaci
v celém průběhu dotačního řízení do doby uzavření smlouvy o dotaci a do doby termínu vyúčtování
(zejména číslo účtu, zánik, transformaci, sloučení, změnu statutárních zástupců, změnu sídla,
předpokládaného rozpočtu apod.) K těmto změnám je žadatel/příjemce povinen vyplnit formulář žádosti o
změnu údajů a doručit ji dle čl. V. „Programu pro poskytování dotací v oblasti sportu v roce 2018 z rozpočtu
statutárního města Ústí nad Labem“. Tato žádost je součástí tohoto Programu a je ke stažení na webových
stránkách města www.usti-nad-labem.cz .

Počet příloh:

V …………………………., dne:

…………………….…………………..… …………………….…………………..…
jméno a příjmení (VELKÝMI PÍSMENY) jméno a příjmení (VELKÝMI PÍSMENY)

statutárního zástupce/statutárních zástupců osoby odpovědné za realizaci

razítko

…………………….…………………..… …………………….…………………..…
podpis podpis

statutárního zástupce/statutárních zástupců osoby odpovědné za realizaci
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Vyplňte ČITELNĚ 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. 475 271 576, e-mail.: pavlina.vesela@mag-ul.cz

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
v oblasti SPORTU pro rok 2018

MIMOŘÁDNÉ ŽÁDOSTI O DOTACE
Termín podání: od 2. 1. 2018 do 31. 10. 2018

nebo do vyčerpání finančních prostředků

Správa a údržba sportovišť v majetku sportovních klubů a jednot
Plošná podpora sportovních klubů a jednot spojených se sportovní činností v případě
mimořádných akcí a událostí v průběhu kalendářního roku
Podpora sportovních klubů a jednot na pokrytí zvýšených provozních výdajů
Mimořádné žádosti nad rámec
Mimořádné žádosti v důsledku přírodních katastrof

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI
Název žadatele (dle veřejného rejstříku či jiného dokumentu o existenci žadatele): Datum přijetí, číslo evidenční

Adresa sídla žadatele: PSČ:

Kontaktní adresa: (pokud se liší od sídla žadatele) PSČ:

Telefon:
(příjmení)

ID (číslo datové schránky):

E-mail: Webové stránky:

Forma právnické
osoby: (označte) spolek obchodní společnost fyzická osoba

nepodnikající

fyzická
osoba

podnikající

jiné – vypsat

IČ: Plátce DPH: ANO
(Nehodící se škrtněte) NE DIČ:

Název peněžního ústavu:
Číslo účtu žadatele:
Osoba zastupující právnickou osobu - 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 statutárního zástupce/statutárních zástupců:

Je-li žadatel právnickou osobou, uvede informaci o identifikaci:
a) osob s podílem v této právnické osobě:

b) osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu:

Jméno a příjmení, adresa a telefon osoby odpovědné za realizaci:
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ČINNOSTI
Název činnosti/akce/účelu (přesná specifikace, která bude uvedena ve smlouvě):

Sportovní odvětví: Ročník akce:

Místo konání/realizace (město + stát): Datum konání/realizace:

Charakter akce označte:
místní/okresní
krajská
celorepubliková
mezinárodní

Zahraniční účast – soutěžící
(vypište účastnické země)

Předpokládaný počet soutěžících:
Předpokládaný počet návštěvníků:

Získané finanční prostředky z veřejných zdrojů – údaje v Kč vyplňte v případě, že byly získány na účel
uvedený v této žádosti.

Ministerstva EU Ústecký kraj Ústí nad Labem Městské obvody Celkem
2015
2016
2017
S

3. PODROBNÝ POPIS AKCE/ČINNOSTI/REALIZACE V ROCE 2018 (případně doložte jako
samostatnou přílohu)

Popis a přínos akce/činnosti; produkční zajištění; marketingový plán a propagace; popis rizik,
která by mohla ohrozit akci/činnost; účel požadované dotace.
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4. PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET NA ROK 2018
Předpokládané neinvestiční výdaje/náklady na akci/činnost/realizaci

Položky rozpočtu
(druh výdaje/nákladu)

Rozpis (rozepište konkrétně
výdajovou/nákladovou položku)

Celkové
předpokládané

výdaje/náklady *

Z toho celková
výše požadované

dotace *
Nájemné vč. služeb a energií Kč Kč
Spotřeba energií Kč Kč
Startovné, poplatky federacím Kč Kč
Pronájem techniky a zařízení Kč Kč
Ozvučení, osvětlení Kč Kč
Časoměřič, časomíra Kč Kč
Rozhodčí, porotce, komisař Kč Kč
Pořadatelská, zdravotní
služba, hasiči, apod. Kč Kč

Věcné ceny Kč Kč
Propagace Kč Kč
Fotodokumentace Kč Kč
Cestovné, přeprava Kč Kč
Ubytování Kč Kč
Stravování, občerstvení Kč Kč
Spoje (poštovné, internet, aj.) Kč Kč
Dohody na PČ a PP Kč Kč
Mzdové náklady Kč Kč
Kancelářské potřeby Kč Kč
DHM majetek do 40 tis. Kč Kč Kč
DHM do 60 tis. Kč Kč Kč
Ostatní výdaje/náklady Kč Kč

Kč Kč
Kč Kč

Ostatní služby Kč Kč
Kč Kč
Kč Kč

Celkem Kč Kč
max. 70% z celkových uznatelných nákladů – neziskové organizace
max. 50% z celkových uznatelných nákladů – obchodní korporace, fyzické osoby
podnikající i nepodnikající

%

Předpokládané příjmy/výnosy na akci/činnost/realizaci

Celkový přehled příjmů/výnosů Částka
Dotace z rozpočtu SMÚ – výše poskytnuté dotace Kč
Dotace od ministerstva (specifikujte) - Kč
Dotace – jiný resort státní správy, samosprávy - Kč
Dotace z Ústeckého kraje (příp. jiného kraje) Kč
Dotace, fondy EU Kč
Sponzorské dary Kč
Vlastní podíl žadatele Kč
Příjmy/výnosy (vstupenky, prodej) Kč
Příjmy/výnosy z reklamy Kč
Ostatní příjmy/výnosy (specifikujte) Kč
Celkem Kč



(Formulář NEPŘEPISUJTE)

4/6

5. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Čestné prohlášení žadatele o dotaci
z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem na rok 2018

Žadatel tímto čestně prohlašuje, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a aktuální ke dni
podání žádosti a dále, že:

1. není v úpadku;

2. není proti němu zahájeno insolvenční řízení;

3. nebylo vůči němu v posledních 3 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut pro nedostatek jeho majetku;

4. není veden jako dlužník v insolvenčním rejstříku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;

5. není v likvidaci;

6. není, dle jeho znalostí, proti němu veden výkon exekuce;

7. nemá k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti vůči veřejným rozpočtům, rozpočtu
statutárního města Ústí nad Labem, tedy městu Ústí nad Labem, jeho organizacím a jeho
zřizovaným městským částem;

8. nemá k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti ke státnímu rozpočtu, tedy nemá dluh
na daních, zdravotním či sociálním pojištění;

9. nežádá o dotaci na tentýž projekt na jiném odboru Magistrátu města Ústí nad Labem a městských
obvodech statutárního města Ústí nad Labem;

10. nebyl vůči němu vydán Komisí (EU) inkasní příkaz ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené
podpory, v návaznosti na rozhodnutí Komise (EU), jímž je vyplacená podpora prohlášena
za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem;

11. není podnikem v obtížích v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014,
článkem 2, odst. 18.

12. vede/nevede (nehodící se škrtněte) soudní spor se statutárním městem Ústí nad Labem, pokud ano,
jaký je předmět sporu:

Upozornění

Příjemce nese odpovědnost za respektování pravidel EU v oblasti poskytování finančních prostředků
ve smyslu čl. 107 a násl. smlouvy o fungování Evropské unie a Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.
V případě, že Evropská komise dospěje k závěru, že poskytnuté finanční prostředky představují
nepovolenou veřejnou podporu, je povinen příjemce veřejnou podporu vrátit, a to včetně úroků.
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6. SEZNAM PŘÍLOH

K vyplněné žádosti doložte následující přílohy:
1. v případě, že se jedná o akci pořádanou opakovaně, přílohou žádosti musí být také uvedení

skutečných výdajů a příjmů akce v roce 2017 (viz. příloha č. 1);

2. v případě žádosti správy a údržby sportovišť fotodokumentace současného stavu, položkový
rozpočet oprav či údržby (minimálně 3 cenové nabídky v případě oprav), souhlas vlastníka
(pokud je klub či jednota v dlouhodobém pronájmu), v případě přírodních katastrof rozsah
škod;

3. aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku, je-li v něm žadatel registrován (spolkový
rejstřík, obchodní rejstřík, nadační rejstřík, živnostenského rejstříku atd.);

4. v případě fyzické osoby nepodnikající kopii občanského průkazu nebo jiný doklad ověřující
totožnost žadatele, s podepsaným souhlasem se zpracováním osobních údajů (kopii dokladu
je nutno přeškrtnout);

5. aktuální doklad o oprávnění jednat jménem žadatele, pokud toto oprávnění zcela nevyplývá
z výpisu z příslušného veřejného rejstříku (zápis z valné hromady, zápis ze schůze členů
žadatele – prostá kopie, plná moc nebo pověření – doloženy v originále nebo v ověřené kopii
a podepsané oprávněnou osobou;

6. aktuální doklad o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo aktuální výpis z běžného účtu,
či potvrzení peněžního ústavu s uvedením názvu majitele a čísla účtu.

Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

Žadatel/příjemce je povinen písemně oznámit do 15 dnů jakoukoliv změnu související s žádostí o dotaci
v celém průběhu dotačního řízení do doby uzavření smlouvy o dotaci a do doby termínu vyúčtování
(zejména číslo účtu, zánik, transformaci, sloučení, změnu statutárních zástupců, změnu sídla,
předpokládaného rozpočtu apod.) K těmto změnám je žadatel/příjemce povinen vyplnit formulář žádosti
o změnu údajů a doručit ji dle čl. V. „Programu pro poskytování dotací v oblasti sportu v roce 2018
z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“. Tato žádost je součástí tohoto Programu a je ke stažení
na webových stránkách města www.usti-nad-labem.cz .

Počet příloh:

V …………………………., dne:

…………………….…………………..… …………………….…………………..…
jméno a příjmení (VELKÝMI PÍSMENY) jméno a příjmení (VELKÝMI PÍSMENY)

statutárního zástupce/statutárních zástupců osoby odpovědné za realizaci

razítko

…………………….…………………..… …………………….…………………..…
podpis podpis

statutárního zástupce/statutárních zástupců osoby odpovědné za realizaci
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Příloha č. 1
Přehled výdajů a příjmů z minulého ročníku akce, tj. za rok 2017

Položky rozpočtu
(druh výdaje/nákladu)

Rozpis (rozepište konkrétně
výdajovou/nákladovou

položku)

Celkové
výdaje/náklady

Z toho čerpání
poskytnuté dotace

Nájemné vč. služeb a energií Kč Kč
Spotřeba energií Kč Kč
Startovné, poplatky federacím Kč Kč
Pronájem techniky a zařízení Kč Kč
Ozvučení, osvětlení Kč Kč
Časoměřič, časomíra Kč Kč
Rozhodčí, porotce, komisař Kč Kč
Pořadatelská, zdravotní
služba, hasiči, apod. Kč Kč

Věcné ceny Kč Kč
Propagace Kč Kč
Fotodokumentace Kč Kč
Cestovné, přeprava Kč Kč
Ubytování Kč Kč
Stravování, občerstvení Kč Kč
Spoje (poštovné, internet, aj.) Kč Kč
Dohody na PČ a PP Kč Kč
Mzdové náklady Kč Kč
Kancelářské potřeby Kč Kč
DHM majetek do 40 tis. Kč Kč Kč
DHM do 60 tis. Kč Kč Kč
Ostatní výdaje/náklady Kč Kč

Kč Kč
Kč Kč

Ostatní služby Kč Kč
Kč Kč
Kč Kč

Celkem Kč Kč

Celkový přehled příjmů/výnosů Částka
Dotace z rozpočtu SMÚ – výše poskytnuté dotace Kč
Dotace od ministerstva (specifikujte) - Kč
Dotace – jiný resort státní správy, samosprávy - Kč
Dotace z Ústeckého kraje (příp. jiného kraje) Kč
Dotace, fondy EU Kč
Sponzorské dary Kč
Vlastní podíl žadatele Kč
Příjmy/výnosy (vstupenky, prodej) Kč
Příjmy/výnosy z reklamy Kč
Ostatní příjmy/výnosy (specifikujte) Kč
Celkem Kč
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VYÚČTOVÁNÍ DOTACE Z ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

V OBLASTI SPORTU 2018
Vyplňte ČITELNĚ 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
□ Preferované sporty
□ Celoroční sportování děti a mládeže do 18 let (šeky)
□ Akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí nad Labem
□ Akce sportovního kalendáře
□ Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu cyklistiky
□ Mimořádné sportovní výkony
□ Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců
□ Mimořádné žádosti o dotaci

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název příjemce (dle stanov, případně jiného dokumentu o existenci příjemce): Datum přijetí, číslo evidenční

Adresa sídla příjemce: PSČ:

Kontaktní adresa: (pokud se liší od sídla příjemce) PSČ:

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

DIČ: Plátce DPH (nehodící se škrtněte): ANO
NE

Jméno, příjmení a funkce statutárního zástupce/statutárních zástupců, který podepsal smlouvu:

Telefon: E-mail:

Kontaktní osoba pro vyúčtování /odpovědná osoba za vyúčtování (pokud je jiná než statutární zástupce) :

Telefon: E-mail:

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

Číslo uzavřené smlouvy: % vyúčtování dotace:

Výše poskytnuté dotace: Nevyčerpaná část dotace:
(finanční prostředky vrácené městu Ústí n/L)

Termín realizace: Místo konání:
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2. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ
Předpokládané neinvestiční výdaje/náklady *na akci/činnost/projekt

Položky rozpočtu
(druh výdaje/nákladu)

Rozpis (rozepište konkrétně
výdajovou/nákladovou položku)

Celkové
výdaje/náklady *

Z toho celková
výše poskytnuté

dotace *
Nájemné vč. služeb a energií Kč Kč
Spotřeba energií Kč Kč
Startovné, poplatky federacím Kč Kč
Pronájem techniky a zařízení Kč Kč
Ozvučení, osvětlení Kč Kč
Časoměřič, časomíra Kč Kč
Rozhodčí, porotce, komisař Kč Kč
Pořadatelská, zdravotní
služba, hasiči, apod. Kč Kč

Věcné ceny Kč Kč
Propagace Kč Kč
Fotodokumentace Kč Kč
Cestovné, přeprava Kč Kč
Ubytování Kč Kč
Stravování, občerstvení Kč Kč
Spoje (poštovné, internet, aj.) Kč Kč
Dohody na PČ a PP Kč Kč
Mzdové náklady Kč Kč
Kancelářské potřeby Kč Kč
DHM majetek do 40 tis. Kč Kč Kč
DHM do 60 tis. Kč Kč Kč
Ostatní výdaje/náklady Kč Kč

Kč Kč
Kč Kč

Ostatní služby Kč Kč
Kč Kč
Kč Kč

Celkem Kč Kč
max. 70% z celkových uznatelných nákladů – neziskové organizace
max. 50% z celkových uznatelných nákladů – obchodní korporace, fyzické osoby
podnikající i nepodnikající

%

Předpokládané příjmy/výnosy na akci/činnost/projekt

Celkový přehled příjmů/výnosů Částka
Dotace z rozpočtu SMÚ – výše poskytnuté dotace Kč
Dotace od ministerstva (specifikujte) - Kč
Dotace – jiný resort státní správy, samosprávy - Kč
Dotace z Ústeckého kraje (příp. jiného kraje) Kč
Dotace, fondy EU Kč
Sponzorské dary Kč
Vlastní podíl žadatele Kč
Příjmy/výnosy (vstupenky, prodej) Kč
Příjmy/výnosy z reklamy Kč
Ostatní příjmy/výnosy (specifikujte) Kč
Celkem Kč
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3. ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ – závěrečná zpráva (případně samostatná příloha)
Zhodnocení kvality a průběh akce/činnosti/projektu:
(počet návštěvníků akce, věkové skupiny, cílové zaměření, spolupráce s dalšími organizacemi – v tuzemsku a
zahraničí, v rámci celoroční činnosti uveďte např. účast na soutěžích, soustředěních a různých akcí aj.)

4. SEZNAM POVINNÝCH PŘÍLOH

1. přehled předkládaných dokladů k vyúčtování dotace (viz příloha č. 1 tohoto formuláře)
2. výpis z účetnictví - analytika
3. fotokopie předkládaných dokladů k vyúčtování dotace (neplatí pro kategorii první dotačního

programu – preferované sporty)
4. fotodokumentace akce/činnosti/projektu, propagační či jiné materiály dokládající prezentaci

SMÚ
5. další povinné přílohy dle uzavřené smlouvy nebo Programu pro poskytování dotací v oblasti

SPORTU 2018 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem

Počet příloh:

Jako odpovědná osoba za vyúčtování, svým podpisem stvrzuji, že fotokopie dokladů
předkládané k vyúčtování dotace souhlasí s jejich originály.

V ……………………….., dne

________________________________________
podpis statutárního zástupce/statutárních zástupců razítko organizace
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Příloha č. 1
Přehled předkládaných dokladů k vyúčtování dotace

Doklad + číslo
(faktura, paragon)

Datum
vystavení

Druh výdaje/nákladu - specifikace
účelu *

Částka na
účetním dokladu

Částka počítaná
do vyúčtování

Doklad o úhradě
(VPD, VBÚ) + číslo Datum úhrady

CELKEM Kč
*Druh výdaje/nákladu – výslovně uvést – pronájem, propagace, cestovné, dohoda o provedení práce atd.
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ŽÁDOST O ZMĚNU ÚDAJŮ DOTACE
V OBLASTI SPORTU 2018

Vyplňte ČITELNĚ 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
□  Preferované sporty
□  Celoroční sportování děti a mládeže do 18 let (šeky)
□  Akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí nad Labem
□ Akce sportovního kalendáře
□ Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu cyklistiky
□ Mimořádné sportovní výkony
□ Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců
□ 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:
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2. ZMĚNA

Změna se týká (zaškrtněte):
□ 1. údajů příjemce dotace

□ a) název příjemce (doložit aktuálním výpisem z příslušného veřejného rejstříku, u fyzické
osoby nepodnikající doložit kopií občanského průkazu aj.)

□ b) sídlo příjemce/adresa trvalého pobytu/doručovací adresa (doložit aktuálním výpisem
z příslušného veřejného rejstříku, u fyzické osoby nepodnikající doložit kopií OP aj.)

□ c) změna IČ (doložit aktuálním výpisem z příslušného veřejného 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 (doložit aktuálním výpisem z bankovního účtu či smlouvou o jeho
zřízení)

□ 2. termínu realizace akce/činnosti/projektu
□ 3. termínu vyúčtování akce/činnosti/projektu
□ 4. místa konání akce
□ 5. účelu poskytnutí dotace
□ 6. rozpočtu (změnu uvést do přílohy č. 1)

□ a) v návaznosti na poskytnutou výši přidělené dotace od MmÚ
□ b) neočekávané vícenáklady na akci/činnost/projekt (musí být podloženo relevantními

důvody)
□ 7. ostatní (specifikujte konkrétní změnu)

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

Počet příloh:

V ……………………….., dne

_________________________________________
podpis statutárního zástupce/statutárních zástupců razítko organizace
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Příloha č. 1
Neinvestiční výdaje/náklady *na akci/činnost/projekt

Položky rozpočtu
(druh výdaje/nákladu)

Rozpis (rozepište konkrétně
výdajovou/nákladovou položku)

Celkové
výdaje/náklady *

Z toho celková
výše *

Nájemné vč. služeb a energií Kč Kč
Spotřeba energií Kč Kč
Startovné, poplatky federacím Kč Kč
Pronájem techniky a zařízení Kč Kč
Ozvučení, osvětlení Kč Kč
Časoměřič, časomíra Kč Kč
Rozhodčí, porotce, komisař Kč Kč
Pořadatelská, zdravotní
služba, hasiči, apod. Kč Kč

Věcné ceny Kč Kč
Propagace Kč Kč
Fotodokumentace Kč Kč
Cestovné, přeprava Kč Kč
Ubytování Kč Kč
Stravování, občerstvení Kč Kč
Spoje (poštovné, internet, aj.) Kč Kč
Dohody na PČ a PP Kč Kč
Mzdové náklady Kč Kč
Kancelářské potřeby Kč Kč
DHM majetek do 40 tis. Kč Kč Kč
DHM do 60 tis. Kč Kč Kč
Ostatní výdaje/náklady Kč Kč

Kč Kč
Kč Kč

Ostatní služby Kč Kč
Kč Kč
Kč Kč

Celkem Kč Kč
max. 70% z celkových uznatelných nákladů – neziskové organizace
max. 50% z celkových uznatelných nákladů – obchodní korporace, fyzické osoby
podnikající i nepodnikající

%

Příjmy/výnosy na akci/činnosti/projekt

Celkový přehled příjmů/výnosů Částka
Dotace z rozpočtu SMÚ – výše poskytnuté dotace Kč
Dotace od ministerstva (specifikujte) - Kč
Dotace – jiný resort státní správy, samosprávy - Kč
Dotace z Ústeckého kraje (příp. jiného kraje) Kč
Dotace, fondy EU Kč
Sponzorské dary Kč
Vlastní podíl žadatele Kč
Příjmy/výnosy (vstupenky, prodej) Kč
Příjmy/výnosy z reklamy Kč
Ostatní příjmy/výnosy (specifikujte) Kč
Celkem Kč


