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Osoby, v nichž má žadatel přímý podíl (Jméno a příjmeni/ název společnosti, IČO/datum narození,
bydliště/sídlo) a výše tohoto podílu:

F~~nam příjoh‘ žádosti:

Příloha č. I B (1 list)
Příloha č. 2 - Prohlášení žadatele o dotaci (1 list)
Příloha č. 3 - Cestné prohlášení (1 list) .

Příloha č. 4—Popis projektu (2 listy)
Příloha č. 5—Rozpočet projektu (I list)
Příloha č. 6— Rozpis akcí 2015 (3 listy)

Příloha č. 7—Zakládající smlouva společnosti (9 listů), kopie
Příloha č. 8—-Usnesení (3 listy), kopie

Příloha č. 9—Rozvaha a výsledovka za rok 2014 (2 listy)
Příloha č. 10« Cerpání dotace za rok 2014(1 list)

. Formulář .‚Žádo:~t o poskytnutí dotace“ se skládá z žádosti ± Přílohy č. 1A nebo IB dle charak:eru
činnosti žadatele.

Další povinné přílohy:
. . a) doklad, na jehož základě došlo ke vzniku žadatele (doklad o registraci organizace, stanovy,

zřizovací listina, živnó.stenský list apod.), případně průkaz totožnosti (žadatelé, kteří požadované
doklady již předložili, potvrdí svým podpisem jejich platnost pro daný rok);

b) čestné proh!ášení,že žadatel nemá žádné závazky Po lhůtě splatnosti vůči zdravotním pojišťovnám,
Okresní sprá‘ě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu a rozpočtu obce Psát)‘:

c) žadate!é musí doložir seznam členské základny (seznam registrovaných členů‘~ s datem narození
v rozdělení nu dospělé a mládež clo 8-ti let;

d) čestné prohlášení c. ‘‚řijetí/nepřijetí podpory de minimis (podpory, která nepřevýšila částku
200.000,- EUR) v uplynulých třech letech;

e) rozpoČet — podrobný rozpočet rozdělený do kapitol: např. provozní náklady (pronájmy, energie.
služby, údržby a opravy), mzdové náklady, nákupy materiálu a vybavení, náklady na pořádání
jednotlivých akcí (iurnaje, soustředění. výlety.«), předpokládané příjmy;

fl ‘účetní závěrka za minulé účetní obdobi (byl—li žadatel již činný).
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Příloha č. IB

Dotace na veřejně prospěšnou činnost kromě sportovní (chovatelé, zahrádkáři, včelaři,
myslivci, vzdělávání, dobrovolnÍhasiči a další):
Charakteristika činnosti (zpráva o činnosti za předcházející rok a plán činnosti na daný rok - rozpis akcí,
počet jednotlivců využívajících služeb a jejich věková struktura — lze připojit jako přílohu):

ic součásti přílohy
Přiloha Č. 4

Podrobný popis projektu a harmonogram užití (u návratné finanční výpomoci také lhuta jejího vrácení):

‚Je součásti přílohy
Příloha Č. 6

Celkově příjmy v minulém roce (jedná se o rok 2014): 316.128 Kč

Celkové v~daje v rninnlén‘ roce: (jedná se o rok 2014): 369.128 Kč

V‘~šc dotace obce poskytnuté v minulém účet dotace: Nízkoprahový klub Mozaika —~

roce (jedná se o rok 2014):: částka: 250.000 Kč

Výčet dotací od jiných subjektů poskytnutých v minulém roce (uveďte poskytovatele, účel a částku):

I)otace od jiných subjektů v roce 2014

. nezískali jsme žádnou dotaci

Dotace od jiných subjektů v roce 2015

. Středočeský kraj, Vybaveni + výtvarné a sportovní dílny, 47.708 Kč

L (Celková výše projektu 62.768 KČ — spoluúčast I 5.060 KČ‘ financována ze zisku)

Celkové příjmy v roce 2015: 497.768 Kč (k 30. 11.2015)
Celkové výdaje v roce 2015: 500.426 Kč (k 30. 11.2015)

V<še dotace obce 4 roce 2015: 400.000 Kč tenbum Mozaika o.p.s.
Sídl. štědi‘fk 146

Psáry - VolnI Jlrčany 25244
ičo: 02353474

Info@cent.um zalka,a
.0 Q

Datum: 30. 11. 2015 Podpis (případně) razítko žadatele: Ondřej Kracrnan
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Prohlášení žadatele o dotaci

o Prohlašuji, že požadované doklady dle bodu Ad a) ‚ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ
DOTACE~ jsme již předložili při sepsání smlouvy o poskytnutí dotace v roce
a k dnešnímu dni nenastala žádná změna v požadovaných dokumentech. *

Ě2čestně prohlašuji‘ že k datu podání žádosti o dotaci nejsem nejsme v insolvenčním řízení. *

~ Prohlašuji. že nemam e žádné závazky po lhutě splatnosti vuči zdravotnim pojišťovnám.
Ceské správě sociálního zabezpečení. finančnímu úřadu a rozpočtu obce Psáry. *

V Psárech dne 30. 11.2015

centum MozeikS O.p.S.

Centrum Mozaika, p. p. s.
Ondřej Kracman ředitel o. p. s.

*) Poznáml4a:

/akmužkujte podle toho. kI“-é 1n‘ohlášefli ~ vú~ iýI~á.


