Městský obvod – Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice VI
Kostnická 865, Svítkov 530 06 Pardubice

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu MO Pardubice VI
Název akce
Žadatel:
název org./jméno a příjmení
Sídlo/bydliště
IČ/datum narození
Číslo účtu
Zodpovědná osoba:
Jméno a příjmení
Datum narození
Mobilní/telefon
Předpokládaný počet
účastníků
Místo konání akce
Datum a čas konání akce

Dne

Vstupné
Cena vstupenky

od

do

hod.

ANO – NE

Předpokládaný rozpočet akce
Příjmy

Výdaje

Celkem:
Další organizace, u kterých je na stejný účel žádáno o dotaci (dar)

Žádám o poskytnutí dotace ve výši

Datum, razítko a podpis žadatele
Příloha: doklad o oprávnění fyzické osoby vystupovat jménem organizace žádající o dotaci

Čestné prohlášení
Čestně prohlašuji, že nemáme nesplněné závazky vůči
- městu Pardubice a jeho městským obvodům
- firmám, jichž je město 100 % vlastníkem či jediným akcionářem
(v současné době Dopravní podnik města Pardubice, a.s., Služby města Pardubice,
a. s., Městský rozvojový fond Pardubice, a. s., East Bohemian Airport, a. s., BČOV,
a. s.),
- finančnímu úřadu
- OSSZ, zdravotním pojišťovnám
- státním fondům či jiným státním institucím
a že naše organizace není v likvidaci či konkurzu a ani nebyl podán návrh na likvidaci
či konkurz.
Jsem si vědom/a, že nepravdivost tohoto prohlášení může mít za následek
neposkytnutí dotace, nebo povinnost vrácení poskytnutých finančních prostředků.
Souhlasím se zveřejněním jména a dalších potřebných identifikačních údajů naší
organizace, jako příjemce dotace, účelu a výše poskytnutých finančních prostředků,
v rozsahu nutném pro její projednání, schválení a zveřejnění na webových stránkách
MO Pardubice VI.
Dále čestně prohlašuji, že jsme na stejnou akci nepožádali o dotaci město Pardubice,
ani jiný městský obvod v Pardubicích.
Název žadatele:

………………………… …….…………………………………
Datum, razítko a podpis statutárního zástupce žadatele
Vyplněním údajů dávám Statutárnímu městu Pardubice - Městskému obvodu Pardubice VI,
Kostnická 865, 530 06 Pardubice - Svítkov, IČ:00274046 (dále jen“ správce“) souhlas se
zpracováním těchto osobních údajů, a to za účelem operativní a efektivní komunikace pro rychlejší
a kvalitnější poskytování veřejné služby ze strany správce. Beru na vědomí, že udělení souhlasu pro
mě nepředstavuje jakýkoliv závazek nebo povinnost vyplývající z poskytnutí informací
prostřednictvím kontaktů, s jejichž zpracováním jsem vyslovil souhlas a skutečnost, že tyto osobní
údaje nebudou mimo oprávněných zaměstnanců správce nebo mnou označeným osobám
či subjektům předávány jiným příjemcům. Současně prohlašuji, že mi byly poskytnuty povinné
informace
o zpracování
osobních
údajů,
které
jsou
k dispozici
na
https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-vi-svitkov/radnice/gdpr/.
Podpis……………………………….

