Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Spojil
v rámci dotačního řízení vyhlášeného zastupitelstvem obce Spojil:
„Podpora spolků, sdružení a zájmových skupin a jejich aktivit v obci Spojil pro rok 2020".
Žadatel - název organizace,
Historici ze Spojila
jméno a příjmení u fyzické osoby
Právní statut:
(nadace / z.s. / právnická osoba / fyzická osoba / obecně
prospěšná společnost / atd.)

zapsaný spolek

Adresa sídla: Na Náměstí 1, 530 02 Spojil
IČ / datum narození u FO: 01 02 03 04
Jméno statutárního zástupce: Jan Novák
Telefon a e-mail: 0123 456 789 / jan@novak.cz
Číslo účtu pro zaslání dotace: 0123456789/0123

1. Souhrnné informace žádosti o poskytnutí dotaci na AKCI (AKCE):
Celková výše
požadované
dotace:

20 500

Celková
plánovaná
výše nákladů:

28 000

Kolik procent
z nákladů tvoří
požadovaná dotace:

73%

2. Specifikace akce (akcí)
Název akce a výčet účelů, na které bude požadovaná dotace použita:

Uveďte název akce, datum konání, její popis a konkrétní výčet účelů použití dotace, případně rozepište tak, aby
mohly být jednotlivé účely posuzovány samostatně – čím konkrétnější žádost bude, tím větší má šanci uspět.
V případě potřeby podrobnější specifikace použijte další volnou stránku, kterou přiřaďte k žádosti.

1.Přednáška na téma "Historie Pardubického zámku", pokrytí nákladů přednášejícího,
určeno pro 15+, klubovna sportovní areál, předpokládaná návštěvnost 50 osob, vstup 20Kč,
květen
2.Společný cyklo-výlet do lanového centra Podhůra, příspěvek na vstupné pro děti (0-18, 200
Kč při 50 dětech), požadovaná dotace 10000, předpoklad 20 dospělých. Celkové náklady na
akci 15000.

Požadovaná
částka:
Uveďte celkovou
požadovanou
částku na akci.

2 000
10 000

3.Beseda s historikem z Pardubic - téma "Pardubické katakomby", pokrytí nákladů
přednášejícího, určeno pro 15+, klubovna sportovní areál, předpokládaná návštěvnost 50
osob, vstup 20Kč, říjen

2 000

4.Návštěva filmového představení - "30 let od sametu" Náklady na dopravu (4000) cena
lístku 100Kč (50 Kč příspěvek od obce na účastníka dítě a 65+). Předpokládaný max. počet
účastníků 50, minimálně 20. Max. Předpokládané max náklady 9000, požadovaná dotace
6500. listopad.

6 500

3. Pořádané akce a činnosti v roce 2019
Popište hlavní, Vámi pořádané akce v roce 2019 (např. pořádání sportovních soutěží, práce s mládeží, práce se seniory, pořádání akcí
pro veřejnost, součinnost s obcí Spojil při pořádání obecních akcí, atd.)

organizace přednášky: Historie hromadné dopravy v Pardubicích, návštěvnost 45 lidí, viz článek
www.spojil.com/1755.pdf
Výlet do Moravského muzea: 44 lidí, viz článek www.spojil.com/1756.pdf
Spoluúčast na organizaci obecního plesu, viz článek www.spojil.com/1757.pdf
Spoluúčast na organizaci oslav 30 let od sametové revoluce, viz článek www.spojil.com/1758.pdf

Žadatel o příspěvek svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu
obce Spojil na rok 2020.
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