
 
 

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína 
na rok ………….. 

 
 
Žadatel – fyzická osoba 
 
Jméno a příjmení:  _________________________________________________________ 
 
Datum narození:  __________________________________________________________ 
 
Bydliště: _________________________________________________________________ 
 
IČO: ____________________________________________________________________ 

(je-li fyzická osoba zároveň podnikatelem, uvede své IČO) 
 

Bankovní spojení: ____________________________ č. ú. ____________________________________ 
 
 

Žadatel – právnická osoba 
 
Název  __________________________________________________________________ 
 
Sídlo  ___________________________________________________________________ 
 
IČO:  ___________________________________________________________________ 
 
Bankovní spojení: ____________________________ č. ú. ____________________________________ 

 
 
Identifikace vlastnické struktury žadatele1 dle § 10a odst. 3 písm. f) zák. 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
 
Osoby jednající jménem žadatele s uvedením, zda jednají jako statutární orgán nebo 
jednají na základě plné moci:2 
 
Jméno a příjmení/ Název:  ___________________________________________________ 
 
Bydliště/Sídlo: ____________________________________________________________ 
 
Datum narození/IČO: _______________________________________________________ 
 
Právní důvod zastoupení: ___________________________________________________ 
 
 
Jméno a příjmení/ Název:  ___________________________________________________ 
 

                                                 
1
 vyplní pouze právnická osoba 

2
 žadatel uvede příslušné fyzické nebo právnické osoby v případě, že jednají jako statutární orgán žadatele, 
v rozsahu a struktuře dle veřejného rejstříku, příp. identifikuje osoby jednající za žadatele na základě plné 
moci 

Č.j.: MUBO/  
Datum podání:             

Město Bohumín 
Masarykova 158, 735 81 Bohumín 
Organizační odbor 



Bydliště/Sídlo: ____________________________________________________________ 
 
Datum narození/IČO: _______________________________________________________ 
 
Právní důvod zastoupení: ___________________________________________________ 
 
 
Žadatel doloží údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona 
upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a 
údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se 
o evidující osobu. 
 
 
Osoby, v nichž má žadatel podíl a výše tohoto podílu:3     EXISTUJÍ/NEEXISTUJÍ4 
 
Název: __________________________________________________________________ 
 
Sídlo:  ___________________________________________________________________ 
 
IČO: ____________________________________________________________________ 
 
Výše podílu: ______________________________________________________________  
 
 
Název: __________________________________________________________________ 
 
Sídlo:  ___________________________________________________________________ 
 
IČO: ____________________________________________________________________ 
 
Výše podílu: ______________________________________________________________  
 
 
 
Název akce: ______________________________________________________________ 
 
 
Celkové náklady akce: ________________ a požadovaná výše dotace: _______________ 
  
Datum konání akce:  _______________________________________________________ 
 
Účel použití dotace: ________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
                                                 
3
 Žadatel uvede právnické osoby, v nichž má podíl včetně výše tohoto podílu v rozsahu zapsaném ve 
veřejném rejstříku 

4
 Škrtněte nevyhovující variantu 



Doba, v níž bude dosaženo účelu: ____________________________________________ 
 
 
Položkový rozpočet: 
________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
  
________________________________________________________________________ 
 
 
Seznam příloh žádosti: _____________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
Datum vyhotovení žádosti:          Podpis osoby zastupující žadatele: 
 
______________________         ____________________________ 
 
 
 
Žadatel souhlasí se zpracováním výše uvedených osobních údajů pro účely poskytování dotací 
z rozpočtu města Bohumína. 
 

--------------------------------------------- 
Pozn. Údaje o skutečném majiteli nepředkládají tyto právnické osoby uvedené v § 7 zákona 37/2021 Sb.:  
a) stát a územní samosprávný celek,  
b) dobrovolný svazek obcí,  
c) státní příspěvková organizace a příspěvková organizace územního samosprávného celku,  
d) školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem 
obcí,  
e) veřejná výzkumná instituce,  
f) právnická osoba zřízená zákonem nebo mezinárodní smlouvou,  
g) státní podnik a národní podnik,  
h) okresní a regionální komora nebo začleněné společenstvo podle jiného zákona,  
i) evropské seskupení pro územní spolupráci,  
j) politická strana a politické hnutí,  
k) církev a náboženská společnost a ostatní právnické osoby podle zákona upravujícího církve a náboženské 
společnosti, 
l) odborová organizace a organizace zaměstnavatelů, 
m) honební společenstvo, 
n) společenství vlastníků jednotek, 
o) právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly na prospěchu a hlasovacích právech 
Česká republika, kraj nebo obec, a 
p) obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je Česká republika, kraj nebo obec. 

 
 


