Obec Velký Osek
Revoluční 36, 281 51 Velký Osek
tel. č. +420 321 795 523, e-mail: obecni.urad@velky-osek.cz, podatelna@velky-osek.cz, web: www.velky-osek.cz

Žádost o poskytnutí finanční podpory organizaci či
zájmové skupině z rozpočtu obce Velký Osek
Adresátem této žádosti je Obec Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek, PSČ 281 51, a Výbor pro zdravotnictví,
sociální politiku, školství, sport, kulturu a spolupráci se spolky (dále jen „SOCIÁLNÍ VÝBOR“).
Na poslední straně v příloze jsou uvedeny základní informace s pokyny k vyplnění.
Všechna níže uvedená pole jsou povinná k vyplnění.
INFORMACE O ŽADATELI
Uveďte název a sídlo organizace, IČ a číslo bankovního účtu, celkový přínos obci (vlastními slovy)

POČET ŘÁDNÝCH ČLENŮ
Uveďte počet řádných členů vaší organizace / spolku k 31. 12. 201….

Uveďte počet řádně registrovaných členů ve věku do 19 let k 31. 12. 201….

Uveďte počet nových registrovaných členů v posledním roce

ČINNOST ORGANIZACE / SPOLKU
Stručně popište základní aktivity, případně poslání vaší organizace / spolku
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ŽÁDOST
Formulujte podrobně žádost organizace/zájmového spolku na co chcete žádat. Popřípadě uveďte seznam
plánovaných akcí, komu jsou určeny a jejich předběžný rozpočet.

MANDATORNÍ VÝDAJE
Uveďte předpokládané celkové mandatorní výdaje na letošní rok, rozepište je do podrobnějších položek, a pokud
předpokládáte jejich navýšení oproti minulému roku, tak uveďte které a důvod jejich navýšení

ZPRACOVAVATEL ŽÁDOSTI
Uveďte jméno a příjmení dvou zástupců zpracovatele, jejich funkci v organizaci / zájmové skupině, telefonní číslo a
email adresu (předkladatele) žádosti a dále datum vyhotovení, vše potvrzené podpisem
…........................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
Žadatel:
Organizace či zájmová skupina působící ve Velkém Oseku, jejímž předmětem činnosti je veřejně prospěšná činnost.
Jedná se zejména o sportovní kluby, kulturní a společenské organizace a zájmové organizace.
Termín podání žádosti:
Organizace / zájmová skupina podává Obecnímu úřadu obce Velký Osek na adrese Revoluční 36, Velký Osek, PSČ
281 51, žádost min. v jednom písemném vyhotovení s originálními podpisy zástupců žadatele nejpozději do 15. 1.
2017.
Poskytovatel:
Poskytovatelem finanční podpory je obec Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek, PSČ 281 51, IČ: 00235873.
Posuzovatel a navrhovatel:
Žádost posuzuje a výši finanční podpory navrhuje SOCIÁLNÍ VÝBOR.
Schvalující:
Návrh a výši finanční podpory včetně dalších podmínek jejího využití schvaluje zastupitelstvo obce Velký Osek.

OSTATNÍ:
Žádost primárně přijímá a analyzuje SOCIÁLNÍ VÝBOR, který navrhuje výši finanční podpory a návrh předkládá ke
schválení zastupitelstvu obce Velký Osek.
Výsledný návrh výše finanční podpory může být tvořen ze základní podpory, provozní podpory, podpory na práci s
mládeží a podpory na plánované akce pro mládež a seniory.
Výše finanční podpory je odvislá od informací uvedených ve formuláři žádosti a od schválené výše rozpočtovaných
položek k tomuto určených v rozpočtu obce na aktuální rok. Pokud bude požadovaná částka finanční podpory oproti
loňskému roku navýšena, uveďte prosím důvod navýšení.
Sociální výbor je povinen obdržené žádosti řádně projednat a má právo si od žadatele vyžádat případně další potřebné
informace.
Žadatel formulář vyplňuje pravdivě, bez zkreslování informací.
Pokud nebudou všechna pole vyplněna, nebude žádost posuzována!
Bližší informace k vyplnění a podání žádosti lze získat na mailu: socialni@velky-osek.cz nebo na mailu
obecni.urad@velky-osek.cz , popř. na tel. č. +420 724 180 039.
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