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Statutární zástupce:
Pracovník odpovědný za hospodaření s grantem:
GRANTOVÝ SYSTÉM MĚSTA
                    Žádost o příspěvek na celoroční činnost
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Projekt předkládá:
Jiné instituce přispívající na projekt:
Název
Částka (Kč)
Celkem
Strana  z 
Položka rozpočtu (soubor), na kterou bude grant použit:
Nájmy
Energie
Jiná položka rozpočtu 
Jiná položka rozpočtu neinvestičního charakteru (mimo náklady, které nelze hradit v rámci GS).
Jiné položky rozpočtu - rozepsat
Částka
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Informace o předkladateli projektu
Roční rozpočet roku, v kterém je projekt předkládán (vyplnit u projektu na celoroční činnost):
Typ
Nájmy
Energie
Doprava
Výstroj
Mzdy a odměny
Ostatní
Celkem
Výdaje
Ostatní výdaje - rozepsat
Částka
Typ
Příspěvky členů
Dotace svazu
Dotace města
Sponzoři
Vlastní činnost
Ostatní
Celkem
Příjmy
Ostatní příjmy - rozepsat
Částka
Typ
Nájmy
Energie
Doprava
Výstroj
Mzdy a odměny
Ostatní
Celkem
Výdaje
Ostatní výdaje - rozepsat
Částka
Rozpočet projektu - roku, na který je grant žádán
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Informace o získání finančních prostředků na aktivity žádajícího subjektu z jiných nadačních, dotačních či grantových zdrojů:
Další informace, které považujete za důležité:
Název
Poskytovatel
Rok
Částka
Celkem	
Čestné prohlášení.
         Čestně prohlašuji, že:
                  a) na majetek nebyl prohlášen konkurz, zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení,
                       není v likvidaci;
 
                  b) nemáme v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
 
                  c) nemáme splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, na pojištění
                      na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
 
                  d) jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin.
 
(dd.mm.rrrr)
Žádost o celoroční činnost je platná pouze při současném doložení přílohy č. 1 k žádosti o celoroční činnost.
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Typ
Příspěvky členů
Dotace svazu
Dotace města
Sponzoři
Vlastní činnost
Ostatní
Celkem
Příjmy
Ostatní příjmy - rozepsat
Částka
Vyplní jen sportovní organizace!
Počet členů
Druh		
Ženy  
Muži  
Celkem
Žák
Děvčat
Chlapců
Dorostenec
Děvčat
Chlapců
Junior
Děvčat
Chlapců
Dospělá osoba
Žen
Mužů
Členové celkem
Žen
Mužů
Aktivních sportovců
Počet družstev
Druh
Ženy  
Muži  
Celkem
Žák
Děvčat
Chlapců
Dorostenec
Děvčat
Chlapců
Junior
Děvčat
Chlapců
Dospělá osoba
Žen
Mužů
Družstev celkem
Žen
Mužů
Počet trenérů
Druh
Mládežnická družstva
Dospělé družstva
Celkem
Profesionál
Poloprofesionál
Amatér
Trenérů celkem
Ostatní pracovníci
Druh
Počet
Profesionál
Poloprofesionál
Amatér
Celkem
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Státní reprezentanti
Soutěže, ve kterých družstva působí
Počet 
družstev
Počet 
sportovců
Počet 
trenérů
žáci
dorost
junioři
dospělí
žáci
dorost
junioři
dospělí
celkem
Typ
Extraliga
I. Liga
II. Liga
oblast
okres
(dd.mm.rrrr)
Žádost o celoroční činnost je platná pouze při současném doložení přílohy č. 1 k žádosti o celoroční činnost.
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