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Úvod 

Smyslem dotací je peněžní podpora poskytnutá z rozpočtu Statutárního města Ostravy, městského 

obvodu Polanka nad Odrou a to na konkrétní akce nebo činnosti jednotlivců, kolektivů či subjektů 

zajišťujících veřejné sužby. Dotace jsou poskytovány z rozpočtu statutárního města Ostravy, 

městského obvodu Polanka nad Odrou.  

Dle zákona 250/2000 Sb. ze dne 7. července 2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

se dotace poskytuje na účel určený poskytovatelem v programu. Na dotaci není právní nárok, 

nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.  

Právní předpisy 

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Polanka 

nad Odrou se řídí právními předpisy:  

- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů,  

- zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,  

- vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů,  

- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,  

- zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů,  

- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  

- zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,  

- zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, 

- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  

- Obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků. 

Poskytování dotací  

Smyslem dotací je podpora konkrétní akce či činností jednotlivců, kolektivů, společností, spolků 

atd., kteří celoročně, aktivně a soustavně vyvíjejí činnost v městském obvodě Polanka nad Odrou, 

a to v oblastech kultury, zdravotnictví, sportu, sociálních služeb, ochrany životního prostředí 

a vzdělávání, vše v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů a s čl. 7 odst. 3 písm. e), a čl. 7 odst. 9 písm. r) Obecně závazné 

vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků.  

Dotace poskytnutá z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Polanka nad Odrou 
je vždy účelová a neinvestiční.  

Dotační prostředky lze použít výhradně na 

- služby dokladované originální závěrečnou fakturou např. opravy, údržbu, ubytování, cestovné, 
dopravu, přeprava materiálů, propagaci, stravné, startovné, nájemné a služby spojené 
s nájmem, odvoz odpadu, bezpečnostní a zdravotní zajištění, internet, správa webových 
stránek, rehabilitační a regenerační atd. tzv. činnost související s programem. 

- odměny rozhodčím a pořadatelům, trenérům z dohod (OON – DPP, DPČ vč. zákonných 
odvodů), služby trenéra (OSVČ), a věcné ceny v soutěžích a to jen tehdy pokud jsou uvedeny 
ve smlouvě a souvisí s projektem. 

- spotřebované náklady dokladované závěrečnou fakturou (materiál, kancelářské potřeby, 
zdravotní pomůcky, sportovní a spotřební materiál, energie – voda, elektřina, plyn atd.) nákup 
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dlouhodobého drobného hmotného majetku do 40.000,-Kč. 

Z poskytnuté dotace se nesmí hradit jiné náklady než výše uvedené, zejména náklady (tzv. 

neuznatelné), tzn. činnost nesouvisející s programem, např.: 

- osobní náklady,  

- podnikatelské a výdělečné aktivity,  

- náklady na pohoštění - dary a rauty,  

- pořizování investic, staveb, pozemků, bytů, uměleckých děl a sbírek,  

- finanční příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců (včetně stravenek),  

- odpisy z majetku, akontaci leasingu a leasingové splátky, úroky z úvěrů a půjček a jakékoliv 
finanční závazky, které nevznikly žadateli ve spojitosti s projektem, na jehož přípravu a realizaci 
mu byla poskytnuta dotace,  

- na odměny členů statutárních orgánů právnických osob, 

- na půjčky a úvěry, 

- splátky půjček a dluhů, nedoplatky půjček a úvěrů,  

- na školení, kurzy, pořádání workshopů, výjezdních zasedání apod., které nesouvisejí 
se zaměřením poskytované dotace,  

- provedením účetního auditu,  

- investiční náklady, na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku,  

- úroky, pokuty, úroky z prodlení, penále, odpisy pohledávek, manka a škody,  

- nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit) 

- finanční leasing,  

- smluvní pokuty, penále, úroky z prodlení či jakékoliv jiné majetkové sankce, daně, zdravotní 
a sociální pojištění, ledaže je odváděno za zaměstnance žadatele či jakékoliv jiné veřejnoprávní 
dávky, úhradu ztráty z minulých období, úhradu manka a škody, příjemce nemůže finanční 
prostředky poskytnout jiným fyzickým či právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu 
výkonů či služeb výlučně spojených s realizací projektu, akce nebo činnosti,  

- cesty do zahraničí zaměstnanců organizace a jejich stáže v zahraničí.  

- daně a poplatky,  

- náklady nesouvisející s projektem, 

- DPH, u plátce DPH, který uplatnil nárok na odečet daně z přidané hodnoty. 

Městský obvod Polanka nad Odrou nemusí v daném roce poskytnout žádnou dotaci. Žadatelům 
nevzniká na poskytnutí dotace právní nárok. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků 
vyčleněných na poskytnutí dotací je součástí každoročně schváleného rozpočtu městského 
obvodu.  

Žádost a zveřejnění programových dotací 

Městský obvod Polanka nad Odrou vyhlašuje každoročně program na poskytování finančních, 

neinvestičních účelových dotací. O poskytnutí programových dotací rozhoduje Zastupitelstvo 

městského obvodu Polanka nad Odrou, na doporučení Rady městského obvodu Polanka nad 

Odrou. Programových dotací se mohou účastnit právnické a fyzické osoby. Upřesnění okruhu 

žadatelů bude součástí vyhlášení a zveřejnění programu. Aktivita nebo činnost, na kterou 

je požadovaná programová dotace musí mít vazbu na území městského obvodu Polanka nad 

Odrou. Dotační program je vyhlašován v následujících dvou oblastech:  

1. sportovní: pravidelná, intenzivní a dlouhodobá sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let, 

2. ostatních:  
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- ekologické výchovy, volnočasových a zájmově vzdělávacích aktivit,  

- sociální práce a vytváření lepších životních podmínek pro zdravotně postižené,  

- kultury – uměleckých aktivit (vizuálního, hudebního, literárního a ostatního umění) 

- sportovní (mimo odst. 1, této kapitoly), 

- církve, atd.  

Zveřejnění programu pro poskytování programových dotací 

Program pro poskytování programových dotací musí být zveřejněn na úřední desce a webových 

stránkách městského obvodu Polanka nad Odrou a to v souladu s § 10 c odst. 1) a 2) zákona č. 

250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Vyhlášení 

výběrového řízení je možné dále zveřejnit prostřednictvím tisku (Polanského zpravodaje) nebo 

způsobem jinak obvyklým (aplikace s názvem „obec Polanka nad Odrou“).  

Žádost 

Žádost, jejíž součástí je projekt a rozpočet projektu, musí být vyplněna ve všech bodech 

a doložena kopií aktuálního dokladu identifikujícího žadatele. 

Všichni žadatelé doloží 

Čestné prohlášení, že žadatel (fyzická nebo právnická osoba) nemá nesplacené závazky po lhůtě 

splatnosti vůči rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Polanka nad Odrou, státu 

a ostatním veřejným institucím. 

Uzávěrka podávání žádostí je zveřejněna v programu.  

Souhlas příjemce programové dotace se zveřejněním  

Příjemce programové dotace souhlasí se zveřejněním svého jména, obchodní firmy, spolku nebo 

názvu, účelu poskytnuté programové dotace, poskytnuté částky na webových stránkách 

městského obvodu Polanka nad Odrou či v tisku (Polanském zpravodaji). 

Doručení žádosti  

Vyplněný formulář žádosti v jednom podepsaném stejnopise s výše předepsanými přílohami lze 

zaslat poštou v obálce na adresu městského obvodu Polanka nad Odrou nebo osobně podat 

na podatelnu Úřadu městského obvodu Polanka nad Odrou. 

Žádosti předložené jiným způsobem, nebo po termínu nebudou do programu zařazeny. 

Formální a prvotní kontrola žádostí  

Odbor financí vnitřních věcí a majetku eviduje došlé žádosti a provádí prvotní kontrolu jejich 

formálních náležitostí. V průběhu této kontroly je odbor financí vnitřních věcí a majetku v případě 

potřeby oprávněn postupovat takto:  

a) vyzvat žadatele k odstranění zjištěných formálních nedostatků v žádosti,  

b) vyžádat si od žadatele doplňující údaje, budou-li potřebné pro objektivní posouzení žádosti.  

c) navrhnout k vyřazení žádosti, které nesplňují podmínky dané těmito zásadami, a to ani 

po předchozích výzvách a) a b). 

Hodnocení radou městského obvodu Polanka nad Odrou 

Předložené žádosti posuzuje rada městského obvodu Polanka nad Odrou, které odbor financí, 

vnitřních věcí a majetku předloží seznam a kopie všech došlých žádostí včetně přehledu dotací 

poskytnutých městským obvodem Polanka nad Odrou za předchozí tři roky a včetně 
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zdůvodněného návrhu na vyřazení žádostí obsahujících formální nedostatky.  

Rada městského obvodu Polanka nad Odrou hodnotí žádosti především podle těchto kritérií:  

- přínos, význam a potřebnost projektu pro cílovou skupinu,   

- místo realizace na území městského obvodu Polanka nad Odrou,  

- počet účastníků projektu - občanů městského obvodu Polanka nad Odrou, 

- jedinečnost a originalita podporované aktivity,  

- předpoklad financování projektu z více zdrojů. 

Rada městského obvodu Polanka nad Odrou je oprávněna navrhnout snížení požadované částky 

dotace žadatele.  

Rozhodnutí o poskytnutí programové dotace a uzavření smlouvy  

O poskytnutí programových dotací rozhoduje zastupitelstvo městského obvodu Polanka nad Odrou 

na návrh rady městského obvodu Polanka nad Odrou. Celkový objem finančních prostředků 

vyčleněných na poskytnutí programových dotací se řídí schváleným rozpočtem městského obvodu 

Polanka nad Odrou na příslušný rok. 

O neposkytnutí dotace bude žadatel odborem financí vnitřních věcí a majetku písemně informován. 

Dotace je poskytována žadateli na základě veřejnoprávní smlouvy. Pokud v období od podání 

žádosti do doby uzavření smlouvy dojde ke změnám, které by mohly ovlivnit posuzování žádosti, 

je žadatel povinen tyto změny neprodleně oznámit a doložit.  

Smlouvy o poskytnutí dotací ve výši nad 50 tisíc Kč včetně, budou zveřejněny v souladu 

se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Odbor 

financí vnitřních věcí a majetku zveřejní veřejnoprávní smlouvy s výší dotace nad 50 tisíc Kč 

včetně, na úřední desce a to po dobu 3 let ode dne zveřejnění. 

Dotace poskytnuté na základě individuální žádosti  

Mimo rámec vyhlášených dotačních programů, je možné podat na předepsaném formuláři 

individuální žádost o dotaci. Tyto žádosti mohou být podávány celoročně. Byla-Ii žádost na projekt 

projednána v rámci programových dotací, nelze ji již podat jako individuální žádost. Pro náležitosti 

žádosti, poskytování, vyúčtování a kontrolu dotací, poskytnutých na základě individuálních žádostí, 

se použijí pravidla uvedená v těchto zásadách.  

O poskytnutí individuálních dotací do 50 tisíc Kč rozhoduje v souladu s čl. 7 odst. 9 písm. r) 

Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 

změn a doplňků rada městského obvodu Polanka nad Odrou. Podklady pro rozhodování rady 

městského obvodu Polanka nad Odrou předloží odbor financí vnitřních věcí a majetku. 

O poskytnutí individuálních dotací nad 50 tisíc Kč rozhoduje v souladu s čl. 7 odst. 3 písm. e) 

Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 

změn a doplňků zastupitelstvo městského obvodu Polanka nad Odrou. Podklady pro rozhodování 

zastupitelstva městského obvodu Polanka nad Odrou předloží po návrhu na radu městského 

obvodu Polanka nad Odrou odbor financí vnitřních věcí a majetku. 

Vyúčtování dotaci  

Odbor financí vnitřních věcí a majetku kontroluje vyúčtování finančních prostředků. 

Čerpání dotace 

Čerpání dotace je možné pouze v souladu s uzavřenou smlouvou. V případě, že poskytnutá dotace 
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není použita ke sjednanému účelu, či nebude k tomuto účelu použita v plné výši, vrátí příjemce 

dotaci městskému obvodu Polanka nad Odrou, případně poměrnou část použitou k jinému 

než sjednanému účelu, nebo nepoužitou část poskytnuté dotace, a to do 15 kalendářních dnů 

po provedení vyúčtování na účet městského obvodu Polanka nad Odrou, VS číslo smlouvy 

uvedený u České spořitelny, a.s., v případě vrácení dotace na účet 1649327379/0800.  

V případě, že poskytnutá dotace nebyla použita ke sjednanému účelu dle smlouvy, považuje 

se toto za porušení rozpočtové kázně a kromě odvodu dotace v plné výši nebo její části, zaplatí 

příjemce dotace penále z odvedené částky v souladu s § 22 odst. 6 zákona Č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Penále 

se nezapočítává na náhradu škody.  

V případě, že příjemce dotace nesplní své závazky dle veřejnoprávní smlouvy stanovené 

městským obvodem Polanka nad Odrou, má se za to, že poskytnutá dotace nebyla použita 

ke sjednanému účelu, a tudíž příjemce dotace porušil rozpočtovou kázeň. Příjemce musí 

městskému obvodu Polanka nad Odrou dotaci vrátit na výše uvedený účet. 

Způsob vyúčtování 

Poskytnuté dotace příjemci vyúčtují následujícím způsobem: 

1) dotace na úhradu nákladů projektů spojených s činností organizace či spolku,  

a) na jednu konkrétní položku - příjemce účtuje finanční prostředky použité na tuto položku,  

b) na dvě a více konkrétních položek - příjemce účtuje finanční prostředky na všechny určené 

položky, nebo jen některé z nich, dle vlastního uvážení, ale jen tak, aby nepřekročil 

finanční limit jednotlivých položek závazného rozpočtu,  

2) dotaci na úhradu nákladů projektů spojených s konkrétní akcí příjemce účtuje všechny 

finanční prostředky dle rozpočtu, nebo jen na některé položky tohoto rozpočtu dle vlastního 

výběru, a to jen do výše limitu jednotlivých položek.  

Všechny dotace musí být vyúčtovány dle data uvedeného ve veřejnoprávní smlouvě.  

Účetní evidence 

Příjemce dotace musí veškeré prostředky související s dotací vést v účetní evidenci odděleně.  

Jednotlivé originály účetních dokladů týkající se dotace musí být označeny názvem projektu, 

poskytovatelem dotace, evidenčním číslem smlouvy a výší dotace. K vyúčtování dotace donese 

příjemce originály účetních dokladů (pokladní doklady, faktury, bankovní výpisy apod.), 

které budou na místě odsouhlaseny a pořízeny jejich kopie.  

K vyúčtování dotace bude dále doloženo čestné prohlášení a hodnocení realizace projektu. 

Kontrola  

Příjemce je povinen:  

- předložit ke kontrole veškerou dokumentaci a účetní doklady vztahující se k účelu poskytnuté 
dotace,  

- předložit ke kontrole prezentační materiály týkající se podporované aktivity nebo činnosti, na 
nichž je použita značka městského obvodu Polanka nad Odrou,  

- umožnit městskému obvodu Polanka nad Odrou výkon veřejnosprávní kontroly v rozsahu 
daném zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.  

Veřejnosprávní kontrolu podle výše uvedeného zákona o finanční kontrole, provádí pověřený 

zaměstnanec odboru financí vnitřních věcí a majetku. 
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Statutární město Ostrava 
městský obvod Polanka nad Odrou 
zastupitelstvo městského obvodu 

 
 

Žádost  

o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Polanka nad 

Odrou v oblasti (kultury, sportu, sociální práce atd.) …………………. pro rok ……………… 

 

1. Základní údaje o žadateli: 

Název (dle registrace): ……………………………………………………………………………………….. 

Adresa/sídlo (dle registrace): ………………………………………………………………………………... 

PSČ: (dle registrace): …………………………… Právní forma žadatele: ……………………………... 

IČ/DIČ/Datum narozeni: ………………………… Telefon: …………………………………………….… 

Emailová adresa: ……………………………….. Adresa web stránek: ………………………………... 

Statutární zástupce žadatele:  

Jméno a příjmení: ……………………………… Funkce: ………………………………………………. 

Adresa/sídlo: …………………………………… PSČ: ………………………………………………….. 

Telefon: …………………………………………. Emailová adresa: ……………………………………. 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: ………………………………………. Název banky: ………………………………………… 

Jméno a adresa osoby vlastnící podpisové právo k výše uvedenému účtu: 

Jméno a příjmení: ……………………………… Funkce: ………………………………………………. 

Adresa: ………………………………………….. PSČ: ………………………………………………….. 

Plátce DPH: 

vyznačit:    ANO   NE  

Odpovědný zástupce:  

Jméno a příjmení: …………………………….. Funkce: ………………………………………………. 

Adresa: ………………………………………… PSČ: ………………………………………………….. 

Telefon: ……………………………………….. 

Charakteristika žadatele, činnost (především ve vztahu k městskému obvodu Polanka nad 
Odrou), dosažené výsledky a členská základna.  

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
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2. Informace o projektu základní údaje:  

Název projektu: ……………………………………………………………………………………………….. 

Předběžný termín realizace: …………………. Místo realizace: ……………………………………… 

Stručná charakteristika projektu: ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Cílová skupina, pro kterou je projekt určen (charakteristika a věk): …………………………………….. 

Počet účastníků z městského obvodu Polanka nad Odrou: ……………………………………………... 

Cíl projektu: ……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Přínos pro městský obvod Polanka nad Odrou: …………………………………………………………... 

Způsob prezentace městského obvodu Polanka nad Odrou při realizaci projektu: …………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Financováni projektu (podrobný rozpis částky, která je součásti této přílohy - tento rozpis bude 
pro čerpání finanční částky závazný)  

Celkový rozpočet: …………………………………………………………………………………………….. 

Požadovaná částka: ………………………………………………………………………………………….. 

Kdo se dále podílí na realizaci a financování projektu (organizace, jiné dotace atd., včetně 
podaných žádostí o finanční příspěvky): …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Poskytnuté dotace z rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou v posledních 3 letech v Kč:  

20……..: ………………   20……..: ………………  20……..: …………………. 

Přílohy (kopie smlouvy o založení účtu, zřizovací listina nebo stanovy, popř. statut s doložkou 

registrace příslušným orgánem, doklad o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, popř. 

písemné zmocnění k zastupování a formuláře dle příloh zásad). 

Žadatel svým podpisem stvrzuje souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů v přihlášce 

a se zařazením do databáze poskytovatele.  

Datum: ………………………… 

Razítko a podpis statutárního zástupce: ………………………………… 



10 

 

Statutární město Ostrava 
městský obvod Polanka nad Odrou 
zastupitelstvo městského obvodu 

 
Projekt k žádosti 

 

o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Polanka nad 

Odrou v oblasti (kultury, sportu, sociální práce atd.) …………………. pro rok ……………… 

 

Podrobný popis projektu včetně odůvodněni žádosti (cil a záměr projektu, význam pro městský 

obvod Polanka nad Odrou, popis a způsob prezentace městského obvodu Polanka nad Odrou 

ze strany žadatele o dotaci). 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
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Statutární město Ostrava 
městský obvod Polanka nad Odrou 
zastupitelstvo městského obvodu 

 

Rozpočet k žádosti 
 

o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Polanka nad 

Odrou v oblasti (kultury, sportu, sociální práce atd.) …………………. pro rok ……………… 

 

Podrobný rozpis rozpočtu (povinný pro všechny žadatele o dotaci)  
 

Položky rozpočtu Náklady celkem Požadovaná částka 
Schválená částka (bude 

doplněna po schválení) 

……………………... ……………………. ……………………….. …………………………………. 

……………………... ……………………. ……………………….. …………………………………. 

……………………... ……………………. ……………………….. …………………………………. 

……………………... ……………………. ……………………….. …………………………………. 

……………………... ……………………. ……………………….. …………………………………. 

……………………... ……………………. ……………………….. …………………………………. 

……………………... ……………………. ……………………….. …………………………………. 

……………………... ……………………. ……………………….. …………………………………. 

……………………... ……………………. ……………………….. …………………………………. 

……………………... ……………………. ……………………….. …………………………………. 

……………………... ……………………. ……………………….. …………………………………. 

……………………... ……………………. ……………………….. …………………………………. 

……………………... ……………………. ……………………….. …………………………………. 

……………………... ……………………. ……………………….. …………………………………. 

……………………... ……………………. ……………………….. …………………………………. 

……………………... ……………………. ……………………….. …………………………………. 

……………………... ……………………. ……………………….. …………………………………. 

……………………... ……………………. ……………………….. …………………………………. 

……………………... ……………………. ……………………….. …………………………………. 

……………………... ……………………. ……………………….. …………………………………. 

……………………... ……………………. ……………………….. …………………………………. 

……………………... ……………………. ……………………….. …………………………………. 

……………………... ……………………. ……………………….. …………………………………. 

……………………... ……………………. ……………………….. …………………………………. 

……………………... ……………………. ……………………….. …………………………………. 

……………………... ……………………. ……………………….. …………………………………. 

……………………... ……………………. ……………………….. …………………………………. 
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Statutární město Ostrava 
městský obvod Polanka nad Odrou 
zastupitelstvo městského obvodu 

 
Čestné prohlášení právnické osoby  

 
 

1. Žadatel  

Název právnické osoby: ……………………………………………………………………………………………. 

Sídlo právnické osoby: ……………………………………………………………………………………………... 

IČ: ………………………………………………… DIČ: …………………………………………………………. 

2. Prohlášení  

Prohlašuji, že nemá žádné nesplacené finanční závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Polanka nad Odrou, CR a ostatním veřejným institucím.  

Datum: ……………………………… 

Jméno statutárního zástupce a jeho funkce: …………………………………………………………………….. 

Razítko a podpis statutárního zástupce: …………………………………………………………………………. 
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Statutární město Ostrava 
městský obvod Polanka nad Odrou 
zastupitelstvo městského obvodu 

 
Čestné prohlášení fyzické osoby  

 
 

1. Žadatel  

Jméno a příjmení fyzické osoby: ………………………………………………………………………………….. 

Adresa fyzické osoby: ……………………………………………………………………………………………… 

Datum narození: ……………………………… IČ: …………………………………………………….. 

2. Prohlášení  

Prohlašuji, že nemám žádné nesplacené finanční závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Polanka nad Odrou, ČR a ostatním veřejným institucím.  

Datum: ……………………………… 

Jméno a příjmení fyzické osoby: ………………………………………………………………………………….. 

Podpis fyzické osoby: ………………………………………………………………………………………………. 
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Statutární město Ostrava 
městský obvod Polanka nad Odrou 
zastupitelstvo městského obvodu 

 
 

Čestné prohlášení  
 

k vyúčtování dotace ve výši ………………,- Kč na projekt:……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prohlašuji, že finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského 
obvodu Polanka nad Odrou na základě usnesení Rady/Zastupitelstva městského obvodu Polanka 
nad Odrou č…………………. ze dne………………….. byly čerpány v souladu s platnými právními 
předpisy a dle předloženého projektu.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:……………………….. 

Razítko a podpis: ………………………………. 
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Statutární město Ostrava 
městský obvod Polanka nad Odrou 
zastupitelstvo městského obvodu 

 
 

Hodnocení realizace projektu 
 

Název projektu:………………………………………………………………………………………………. 

Termín konání (přesné datum):……………………………… 

Komentář: …………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 

Datum: ………………………. 

Razítko a podpis statutárního zástupce:………………………………. 


