
Příloha č. 1 

Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 70, 588 56 Telč 
 

Žádost o dotaci v oblasti sportu v Telči na rok 2022 
dle ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 24/2015 Sb., 

Dotace a návratné finanční výpomoci 
 

Program se zveřejňuje nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění. 
Dotační program je zveřejněn od 15. 10. 2021 na úřední desce a na webových stránkách města Telče 

https://www.telc.eu/obcan/dotace 
Žádost je možné podat nejdříve po 30 dnech od zveřejnění. 

Žádosti o dotace se přijímají od 15. 11. 2021 do 15. 1. 2022 na podatelně Městského úřadu Telč, 
nám. Zachariáše z Hradce 70, 588 56 Telč. 

 

Název žadatele  

Právní forma a sídlo žadatele  

IČO  

Číslo účtu žadatele  

Kontaktní osoba, telefon, e-mail  

Počet členů žadatele  

Počet členů mládeže do 18 let  

Výše požadované dotace  

 
Účel a odůvodnění, 
na který má být dotace poskytnuta 
 

- jednorázová dotace 
- dotace pro mládež do 18 let 
- akce - název, datum akce 

 
 
Místo konání 
 
 

 

Doba / termín, v níž má být dosaženo účelu  

 

Žadatel se zavazuje, že předloží písemnou informaci o vyúčtování dotace do 31. 1. 2023. 
 
 
 
 

V Telči dne ……………………………………………… …………………………………………………. 
 razítko, podpis 



Příloha č. 2 

Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč 
 

Vyúčtování dotace v oblasti sportu v Telči v roce 2022 
dle ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 24/2015 Sb., 

Dotace a návratné finanční výpomoci 
 

 

Název žadatele  

Právní forma a sídlo žadatele  

IČO  

Číslo účtu žadatele  

Kontaktní osoba, telefon, e-mail  

Výše poskytnuté dotace  

 
Účel a odůvodnění, 
na který byla dotace poskytnuta 
 

- jednorázová dotace 
- dotace pro mládež do 18 let 
- akce - název, datum akce 

 
vč. písemného vyúčtování a kopií dokladů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Doba / termín, v níž bylo dosaženo účelu  

 
 

Písemná informace o vyúčtování dotace vč. kopií dokladů a vyplněné tabulky „Přehled příjmů a výdajů sportovních 
organizací v Telči za rok 2022“ musí být doručena na podatelnu Městského úřadu Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 
588 56 Telč do 31. 1. 2023. 
 
 
 
 
V Telči dne ……………………………………………… …………………………………………………. 
 razítko, podpis 


