
ROK:

    Název:

    Právní forma:

    IČ (bylo-li přiděleno):

    DIČ (bylo-li přiděleno):

    Ulice:

    Číslo popisné:

    Obec, část obce:

    Okres:

    PSČ:

    Telefon:

    E-mail:

    www:

   Jméno a příjmení, titul:

   Funkce:

   Adresa:

   Telefon:

   Mobil:

   E-mail:

   Jméno a příjmení, titul:

   Funkce:

   Adresa:

   Telefon:

   Mobil:

   Fax:

   E-mail:

   Číslo účtu:

   Banka, kód banky:

    z toho:

    výše požadované dotace z rozpočtu obce Libina: 3 980 000,- Kč

    vlastní zdroje:

    jiné zdroje (rozepsat poskytovatele včetně částek):

C. ÚČEL (§ 10a odst. 3 písm. c) zákona)

zslibina@mybox.cz

5) Bankovní spojení

4) Kontaktní osoba (pokud není totožná se statutárním zástupcem)

3) Struktura použití dotace z rozpočtu obce Libina: provozní náklady

Libina

Šumperk

788 05

B. POŽADOVANÁ ČÁSTKA (§ 10a odst. 3 písm. b) zákona)

168679176

ČSOB, pobočka Libina  /0300

příspěvková organizace

zslibina@mybox.cz                              zs.libina@mybox.cz

www.zslibina.cz

3) Statutární zástupce žadatele

Iva Navrátilová, Mgr. Bc.

1) Výše požadované dotace z rozpočtu obce Libina: 3 980 000,- Kč ( 3 980 tis. Kč )

ředitelka školy 

2) Celkové náklady realizované akce: 

583 233 394

583 233 394

601 562 383

Libina

548

Základní škola Libina

70870861

CZ70870861

2) Sídlo žadatele

Libina 440

1) Základní identifikace žadatele 

(dle zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon)

ŽÁDOST
o dotaci z rozpočtu obce Libina pro právnické osoby

2021

NÁZEV PROJEKTU: Provozní příspěvek 
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Datum: 12.10.2020

Podpis žadatele, příp. razítko:

1) Odůvodnění žádosti (zdůvodnění potřebnosti): zajištění základního vzdělávání

1) účel, na který žadatel chce dotaci použít: zabezpečení provozu ZŠ ( 3 budovy ), ŠD, ŠJ a MSC

G. SEZNAM PŘÍLOH (§ 10a odst. 3 písm. g) zákona)

1) Seznam případných příloh žádosti (např. smlouva o zřízení bankovního účtu, seznam členů spolku, výpisy z veřejných rejstříků, 

zápisy z orgánů právnických osob o zvolení, plná moc, atd.): 

Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuje žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti

2) Identifikace osob s podílem v této právnické osobě (např. seznam členů spolku):

3) Identifikace osob, v nichž má přímý podíl, a výši tohoto podílu (popř. prohlášení, že nemá přímé podíly v jiných právnických 

osobách):

H. PROHLÁŠENÍ ŽADATELE, DATUM, PODPIS (§ 10a odst. 3 písm. h) zákona)

D. DOBA (§ 10a odst. 3 písm. d) zákona)

E. ODŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI (§ 10a odst. 3 písm. e) zákona)

2) popis účelu, na který žadatel chce dotaci použít: provozní náklady 

1) Doba, v níž má být dosaženo účelu (max. do 30. 11. běžného roku): 1.1.2021 - 31.12.2021

V případě neúplných či nepravdivých informací žadatel bere na vědomí, že je povinen ihned (po prokázání neúplnosti či 

nepravdivostí údajů) vrátit požadovanou částku na  účet obce Libina.

1) Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení (např. statutární orgán nebo 

na základě plné moci atd.): Mgr. Bc. Iva Navrátilová, ředitelka školy, statutární orgán

F. IDENTIFIKACE (§ 10a odst. 3 písm. f) zákona)



C. ÚČEL (§ 10a odst. 3 písm. c) zákona)

zslibina@mybox.cz

5) Bankovní spojení

4) Kontaktní osoba (pokud není totožná se statutárním zástupcem)

3) Struktura použití dotace z rozpočtu obce Libina: provozní náklady

Libina

Šumperk

788 05

B. POŽADOVANÁ ČÁSTKA (§ 10a odst. 3 písm. b) zákona)

168679176

ČSOB, pobočka Libina  /0300

příspěvková organizace

zslibina@mybox.cz                              zs.libina@mybox.cz

www.zslibina.cz

3) Statutární zástupce žadatele

Iva Navrátilová, Mgr. Bc.

1) Výše požadované dotace z rozpočtu obce Libina: 3 980 000,- Kč ( 3 980 tis. Kč )

ředitelka školy 

2) Celkové náklady realizované akce: 

583 233 394

583 233 394

601 562 383

Libina

548

Základní škola Libina

70870861

CZ70870861

2) Sídlo žadatele

Libina 440

1) Základní identifikace žadatele 

(dle zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon)

ŽÁDOST
o dotaci z rozpočtu obce Libina pro právnické osoby

2021

Provozní příspěvek 
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1) Odůvodnění žádosti (zdůvodnění potřebnosti): zajištění základního vzdělávání

1) účel, na který žadatel chce dotaci použít: zabezpečení provozu ZŠ ( 3 budovy ), ŠD, ŠJ a MSC

G. SEZNAM PŘÍLOH (§ 10a odst. 3 písm. g) zákona)

1) Seznam případných příloh žádosti (např. smlouva o zřízení bankovního účtu, seznam členů spolku, výpisy z veřejných rejstříků, 

zápisy z orgánů právnických osob o zvolení, plná moc, atd.): 

Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuje žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti

2) Identifikace osob s podílem v této právnické osobě (např. seznam členů spolku):

3) Identifikace osob, v nichž má přímý podíl, a výši tohoto podílu (popř. prohlášení, že nemá přímé podíly v jiných právnických 

osobách):

H. PROHLÁŠENÍ ŽADATELE, DATUM, PODPIS (§ 10a odst. 3 písm. h) zákona)

D. DOBA (§ 10a odst. 3 písm. d) zákona)

E. ODŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI (§ 10a odst. 3 písm. e) zákona)

2) popis účelu, na který žadatel chce dotaci použít: provozní náklady 

1) Doba, v níž má být dosaženo účelu (max. do 30. 11. běžného roku): 1.1.2021 - 31.12.2021

V případě neúplných či nepravdivých informací žadatel bere na vědomí, že je povinen ihned (po prokázání neúplnosti či 

nepravdivostí údajů) vrátit požadovanou částku na  účet obce Libina.

1) Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení (např. statutární orgán nebo 

na základě plné moci atd.): Mgr. Bc. Iva Navrátilová, ředitelka školy, statutární orgán

F. IDENTIFIKACE (§ 10a odst. 3 písm. f) zákona)


