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Podací razítko Vyplní OK MMB

Program

Kategorie 

žádosti

Forma právní osobnosti * Právnická osoba

Fyzická osoba podnikající (OSVČ)

* nehodící se škrtněte/začerněte

Právní důvod zastupování* Statutární zástupce

Plná moc/pověření

* nehodící se škrtněte/začerněte

Kontaktní údaje pro komunikaci 

Telefon Email

IČO žadatele

Předčíslí Číslo bankovního účtu Kód banky Název peněžního ústavu

Požadovaná částka

ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI KULTURY Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA 2020

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI

Sídlo žadatele (ulice, č. p./č. o., obec, PSČ)

Kontaktní adresa (ulice, č. p./č. o., obec, PSČ) - pouze v případě, že se liší od adresy sídla žadatele

Jméno a funkce osoby statutárního zástupce/označení zmocněnce

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ČINNOSTI A ODŮVODNĚNÍ

Kontaktní osoba (pokud se 

nejedná o statutárního 

zástupce)

Oficiální název žadatele/příjmení a jméno fyzické osoby podnikající

Popis činnosti žadatele (charakteristika zaměřená na prokázání schopností a dovedností žadatele, realizované projekty v dané oblasti) max. 600 znaků

Odůvodnění žádosti (proč žadatel o dotaci z rozpočtu města Brna žádá, max. 600 znaků)

VZOR ŽÁDOSTI O DOTACI V OBLASTI KULTURY k Dotačnímu programu pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií COVID-19

Osoby s podílem v právnické osobě (výčet osob s podílem v této právnické osobě)

Osoby, ve kterých má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu (výčet všech osob, v nichž máte přímý podíl a výše tohoto podílu)

Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií COVID-19

jednoletá dotace
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Energie - úč. 502

Služby - úč. 518 

Úklidové služby a ostraha

Celkem v tis. Kč

Žadatel vede nevede soudní spor se statutárním městem Brnem * nehodící se škrtněte/začerněte

pokud ano, jaký je předmět sporu

Povinné přílohy 

V Brně dne

Podpis statutárního zástupce/zmocněnce (u písemného vyhotovení žádosti ) Razítko  (u písemného vyhotovení žádosti)

Kopie prvotních dokladů prokazujících využití dotace na účel stanovený dotačním programem (např. smlouva, faktura) a doklady prokazující úhradu nákladů, jež budou dokryty 

dotací dle tohoto DP (např. výpis z účtu, výdajový nebo příjmový pokladní doklad); originály prvotních dokladů včetně kopií budou označené textem „Hrazeno z dotace města 

Brna 2020 – COVID-19“

3. VYÚČTOVÁNÍ - DOLOŽENÉ A UHRAZENÉ NÁKLADY V TIS. KČ
Rozpočet obsahuje pouze uznatelné náklady vyplněné na základě doložených kopií prvotních dokladů prokazujících využití dotace na účel stanovený dotačním 

programem (např. smlouva, faktura) a doklady prokazující úhradu nákladů, jež budou dokryty dotací dle tohoto DP (např. výpis z účtu, výdajový nebo příjmový 

pokladní doklad) a tvoří povinnou přílohu této žádosti.

Spoje -poštovné, telekomunikační služby, internet

Opravy a udržování - úč. 511

Částka

Přehled akcí nebo činnosti žadatele s důrazem na prokazatelné výsledky na brněnské kulturní scéně za kalendářní rok 2019

4. ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ

a) všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a aktuální ke dni podání žádosti;

e) nenachází se v procesu zrušení bez právního nástupce (např. likvidace, zrušení nebo zánik živnostenského oprávnění), ani není v procesu přeměny (např. fúze společnosti, 

rozdělení společnosti);

f) nebyl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti nebo zrušeno oprávnění k činnosti týkající se jeho předmětu podnikání nebo související s účelem, na který má 

být poskytována dotace;

d) nenachází se podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, v úpadku a nedošlo v jeho případě k podání 

insolvenčního návrhu ani tento návrh sám nepodal ani nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku; a to i za období tří let před podáním žádosti o dotaci;

Aktuální doklad o zřízení účtu žadatele obsahující název banky, číslo účtu a označení majitele účtu (např. prostá kopie smlouvy o zřízení účtu, výpis z účtu, potvrzení bankovního ústavu 

s uvedením názvu majitele účtu a čísla účtu )

Doklad prokazující existenci žadatele: 

Aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku, je-li v něm žadatel registrován (spolkový rejstřík, obchodní rejstřík, nadační rejstřík, atd.) obsahující jméno, příjmení a funkci 

aktuálního statutárního orgánu

nebo

Platné stanovy žadatele a současně aktuální doklad o oprávnění jednat jménem žadatele (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)

nebo

Dokument, kterým je žadatel založen nebo zřízen, není-li registrován v příslušném rejstříku a současně aktuální doklad o oprávnění jednat jménem žadatele (např. jmenovací 

dekret)

5. SEZNAM PŘÍLOH

h) není vůči němu (příp. vůči jehož majetku) navrhováno ani vedeno řízení o výkonu soudního či správního rozhodnutí ani navrhována či prováděna exekuce;

k) oznámí OK MMB veškeré změny v údajích, uvedených v této žádosti v průběhu jejího posuzování;

l) bere na vědomí, že v případě schválení dotace bude výsledek řízení zveřejněn na https://dotace.brno.cz/schvalenedotace/.

Nezbytná údržba

0,00

b) má vypořádány veškeré závazky (dluhy) vůči statutárnímu městu Brnu, tj. vůči městu Brnu, jeho městským částem a organizacím městem a městskými částmi zřizovaným, které 

nabyly právní moci a jsou splatné (tj. zejména provedl včasnou úhradu všech splatných odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně);

c) nemá neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné správy České republiky, Evropské unie nebo některého z jejích členských států, dále zdravotním 

pojišťovnám a orgánům poskytujícím finanční prostředky na projekty spolufinancované z rozpočtu EU;

Pronájem movitých a nemovitých věcí (prostory, 

technika, zařízení, aj.)

j) nežádá si o finanční podporu v dotačních programech Ministerstva kultury ČR určených na zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií COVID-19;

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

Spotřeba energie

Žadatel čestně prohlašuje, že:

g) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení 

odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak i její statutární orgán nebo každý člen 

statutárního orgánu;

Druh nákladu
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