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Žádost o dotaci z Dotačního programu Města Mnichovo Hradiště pro rok 2016

Číslo bankovního účtu:

na jednorázovou akci

Oblast podpory: (zaškrtněte pouze jednu oblast - převažující)

     A. Sportovní aktivity a tělovýchova

     B. Kulturně-společenské aktivity a podpora místních tradic

     C. Volnočasové a vzdělávací aktivity dětí, mládeže a seniorů

1. Informace o žadateli

Název organizace:
Pavel Vopršálek

(v případě fyzické osoby jméno a příjmení)

Adresa sídla:
Masarykovo náměstí1, 295 01 Mnichovo Hradiště

(v případě fyzické osoby adresa trvalého pobytu)

IČ:
1.1.1980

(v případě fyzické osoby datum narození)

123456789/0100

Statutární zástupce, funkce: Pavel Vopršálek

Jiná kontaktní osoba: -

Korespondenční adresa
-

(v případě odlišnosti od adresy sídla)

Webové stránky, facebook: -

Telefon/mobil: 777123456

E-mail: pavelvoprsalek@gmail.com

Přílohy: 2



Název projektu:

Žádaná podpora:

Cílové skupiny projektu:

Stručný popis projektu, 
jeho cíle a analýza potřeb:

Provázanost na další 
projekty a záměry:

Hospodárnost a efektivita 
projektu:

Organizační a personální 
zajištění akce:

Spolupráce s dalšími 
subjekty:

Připravenost a 
realizovatelnost projektu:

Zajištění publicity a 
propagace akce:

Reprezentace města:

2. Informace o projektu

Cesta pohádkovým lesem - zábavné ospoledne pro děti - 20.6.2015

5 000 Kč

mládež do 12 let s rodiči nebo prarodiči z MH a okolí

Vytvoření procházkové trasy se stanovišti, kde bodou děti u pohádkových postav 
plnit jednoduché úkoly. Na konci trasy bude vyhodnocení a ti co abslvují vše obdrží 
drobnou věcnou cenu. 

-

Rozpočet projektu je nastaven tak aby při nejmenších možných výdajích zajistilo co 
nejvíce stanovšť a věcných cen. Velká část projektu je založena na dobrovolné práci.

Dobrovolníci, skauti a DDM.

Skauti MH, DDM v MH

jedná se o pátý ročník procházky - Akce je již zaběhnutá, 

Fotografie a krátký článek z akce bude presentován v Kamelotu, Boleslavském 
deníku a na webových stránkách města.

Na všech plakátech a propagačních předmětech bude uveřejněn znak města.



Celkové 
náklady v Kč

Uznatelné 
náklady v Kč *

500,00 Kč

2 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

1 000,00 Kč

0,00 Kč

4 000,00 Kč

0,00 Kč

7 500,00 Kč

* Vyplňuje dotační komise

* Vyplňuje dotační komise

3. Informace o nákladech projektu

Náklady celkem:

Komentář k rozpočtu

Hlavní struktura rozpočtu - plakáty, věcné ceny (medaile, diplomy, lízátka a sladkosti), reklama v rádiu nebo materiál 
na nové a opravu kostýmů.

Žadaná dotace (max. 50 tisíc Kč) *

Přiznaná dotace (max. 70% uznatelných nákladů) *

cestovné 

odměny, dary v soutěžích

opravy a udržování

Poznámka-
stručný 

komentář *
Rozpočet projektu v Kč:

režijní materiál a kancelářské potřeby

spotřební materiál (kostýmy…)

pronájem prostor a techniky

služby od dodavatelů

poštovné a telekomunikace

náklady na publicitu

jiné náklady



Čestné prohlášení:

Povinné přílohy: 

2. Doklad o právní subjektivitě žadatele - např. výpis zveřejného rejstříku.

3. Je-li žadatelem fyzická osoba, předkládá kopii občanského průkazu.

4. Doklad o zřízení běžného účtu žadatele, pokud je zřízen.

Místo a datum

1. Výkaz zisku a ztrát za předcházející účetní období, případně přehled hospodaření, pokud žadatel není účetní 
jednotkou ve smyslu § 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetníctví. Netýká se žadatele - fyzické osoby.

Podpis žadatele, razítko

1. Žadatel tímto závazně prohlašuje, že bude dodržovat podmínky grantového řízení a platné právní předpisy ČR, a 
svým podpisem potvrzuje pravdivost údajů uvedených v této žádosti a v přílohách žádosti.

2. Žadatel o grant poskytuje souhlas se zveřejněním osobních údajů, grantové žádosti, výše poskytnutého 
příspěvku (po zasedání zastupitelstva města Mnichovo Hradiště) a dále poskytuje souhlas se zpracováním 
osobních údajů pro účely zpracování, vyhodnocení grantu, uzavření smlouvy a pro kontrolní činnost, vše podla 
zvláštního zákona.

3. Žadatel o grant prohlašuje, že není dlužníkem města Mnichovo Hradiště nebo dlužníkem organizací, jejichž 
zřizovatelem nebo zakladatelem je město Mnichovo Hradiště, není úpadcem ve smyslu zákona č. 328/1991 Sb., o 
konkurzu a vyrovnání, není v likvidaci z rozhodnutí valné hromady či obdobného orgánu a také není organizací, se 
kterou Městský úřad Mnichovo Hradiště vede správní řízení o udělení pokuty za přestupek.


