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oÍTnular..Zadost o dotírc|.' se sk|ádá z Přílohv
Přílohy č. 1 + Přílohy č. ]A, lB dle charakteručinnosti
Žadatele.

ostatnípřílohy:
a) doklad, na jelrožzíkladě došlo k v}.tvořenísubjektu-(doklad o registraciorganizace,stanovy,
stalut,dok|ado přiděleníIČ,'osvědčeni
o registrac
i D|Č' zřizovacilisřna' živnŇenský list apod.),
případně prukaz totoŽnosti
kteří
požadované
doklady již předloŽili, páwrai sq7m
'(žadate\é'
podpisemjejich platnostpro daný
rok . viz Přílohač.3):
b) doklad o vo|bě nebo jmenování
ího zástupce, zároveň s dokladem osvědčujícím
-statutiíLrn
oprávněnízástupcejednatjménemsubjektu
navenek(poáepisovatsmlouly);
c) čestnéprohlášení,Že žadate|nemá žádnézávazky po lhůtě splainosti vůči zdravotním
pojišťovnám,
okesní správěsociálníhozabezpečeni,
Finančnímu
úřaáua rozpočtuobce Merklín
(viz.Vzor 1);
d) Ž{atelé' kteřínejsouregistrovániu Českého
svazu tělesnévýchovy, musído1oŽitbud'seznam
ělenskéákladny, potvrzenénadřízenýmsvazemnebo kopii přihbšŘydo soutěževe kteréhrají,
současně
s ýsledky družstv4dosaŽenými
za uplynulýkalendárnirotq.
e) čestné
prohliíšení
o přijetí/nepřijetí
podporyde minimis v uplynu|ýchtřech letech,pokud se na
žadatelevÍahuií pravidla EvropskéUnie a Českérepublikypro poskýováníu"i"jne poapo.y
(viz. Yzor 2).

Příloha č.1A
Dotace spoÉovním organizacím (nutno dotožitseznam registrovánýchělenůs datem narozeni
do l&ti let):
a m|ádež
na dospělé
v rozdělení
charakteristika činnosti:
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Účela výšepožxdované
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za minulý rok:
A) Náklady na elektřickou energii,plyn' toPetrí,vodné+stočné
B) Nák|ady na pronájem tělocvičen, haly, místnostía pozemků pro sportovní
činnost:
c) Nák|ady na údržbutě|ovýchovných z^íízeníoÍganfuAcev minulém roce mimo
invqstic:
ce|kem přovoznínáklady v minulémroce= A + B + c
(na požádánínutno doloát Yýk^zcmhospodaření):
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Početregistřovanýchčlenůsportovníorganizacek l.1. pffslušnébo
roku do 18-ti |et
(děti a mládež):
Početregistrovanýchč|enů
sportovníorganizacek l.l. příslušného
roku nad 18 Iet
ídosněl :

3'

Současnýpočetsoutěžníchdružstevv okresní soutěži:
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