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Poskytovatel dotace

Karlovarský kľaj
ZźryodnÍ 353/88
360 06 Karlovy Vary -Dvory

Identifikační číslo 70891 l68
Datová schránka 
Telefon
E-mail 

Mĺslo pro nalepení evidenčního štítku podaĺelny

Kaĺlovarský kľaj Krajský úřad
Cenkálnĺ p-odatilna'

l]t|ilil llĺl llill llilllill ilill llill lllil llill llill lil llll
EEt]EĚ?Éf,E9
Ev. č.: !ś!ś:12E_E€Í"! 9
Lisýpřĺl.: Došlo: '142Ź019

číslo jednacÍ: ! t/ ł///! r/ /í
Místo pro interní záznamy poslg)tovatele

Żádosto poskytnutí
individuální dotace z ľozpočtu Karlovaľského kľaje

Název dotačního pľogramu Individuální dotace - odbor regionálního rozvoje

Administrátoľ (název odboľu) odbor regionálního rozvoje

1. Identiíikace žadate|e

żadatel je Pľávnická osoba

Název právnické osoby: Klub česĘch turistů

Ulice Revoluční

Č 1056

č. orięntační 8a

Obec Pľaha

PsČ r 1000

Adresa sídla

Pošta

Identifikační číslo (Čo) 00505ó09

DIČ (vyplní jen plátce DPH) c200505609

Vyplní jen plátce DPH ! nudu Bl Nebudu uplatňovat odpočet DPH
Právní forma Spolek

osoba oprávněná jednat za nebo jménem žadatele (statutární zástupce):

Titulpřed jménem Jméno Příjmení Titul za.
Vratislav Chvátal

Ing. Pavel Přílepek



osoby s podílem v
pľávnické osobě žadatele

osoby, v nichž má žadatel
přímý podíl a r1iše tohoto
podílu

Trasa,s.ľ.o., IČo 44846657,Ptímý podíl: l00%

Další údaje o žadateli

NŁev

Číslo bankovního účtu

Telefon/mobil

E-mail

Datová schľánka

Zřizovatel je obec (město) t] łNo M xre
Údaj e o zřizov ateli žadatele

Název zřizovatele

Sídlo

Ulice nebo část obce

Číslo popisné

Číslo oľientační

Obec

PSČ

Pošta

Identifikační číslo (Čo)

Jméno a příjmení zástupce
zřizovatele

Titulpřed jménem

Jméno

Příjmení

Titul za jménem

Telefon/mobil

E-mail

Datová schľánka

NŁev banky

Bankovní účet zřizovatete

neJsou

2. obsah žádosti

Požadovaná částka dotace v Kč 300 000
Z toho investiční vKč

0
a neinvestiční vKč 300 000
Učel dotace Udľžba značení cyklotľas v Karlovarskén kraji

Specifikace účelu dotace (co
možná nejpodrobněj ší specifi kace
účelu, na kteý má být dotace
poskytnuta)

Cílem epľojektu kontlol všechprovedení na uzemlvyznačených cyklotras Kaľlovarského akraje
všechoprava vęzávad naznacęnlzjištěných Dálenich. aktualizacepak sítěúpravy cyklotras tak,
laby dlouhodobáaby naplňována a sítěkoncepce na uzemrúdrŽby rozvoJe celéhocyklotras

Karlovarského e.kraj
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-7 azey držbaÚ znacen Karlovaľskémcyklotras 20ľoce 9Ikraj

Doba dosažení účęlu dotace (např
ľealizace akce/činnosti/pĄ ektu)

od

t.2.2019

do

3t.12.20t9

Místo realizace
Karlovarský kľaj

odůvodnění žádosti
je provedení kontrol všech vyznačených cyklotľas na území Kaľlovarského kraje a
ištěných záv ad v e značenÍ na nich.

Cílem projektu
oprava všech zj

Důvod př'edložení žádosti o
individuální dotaci mimo dotační
progľamy vyhlášené krajem

Klub česĘch turistů žádá o individuáIní
vyhlášených dotačních pľogľamech'

dotaci, protože není opľávněným žadatele o dotaci ve

Počet příloh

Povinnými přílohami k žádosti jsou originály nebo ověřené fotokopie dokladu prokazujícího ANO NE
a) vznik subjektu, D ú
b) ustanovení statutĺĺmího zástupce žad'atele, n il
c) přidělení IČo (pokud bylo přiděleno ), n M
d) přidělení DIČ (pokud bylo přiděleno ), D v
e) vlastnictví bankovního účtu ädatele. D il

názvy jednotliých přílohPočet a obsah příloh není stanovęn. Zadejte

I moc a opľávnění kjednání - Ing. Pavel Přílepek
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3. Propagace kľaje

Uveďte, jakým způsobem budete pľopagovat posĘtovatele dotace a jeho logo ,,Karlovarský kraj" a logo ,,Żivy kraj" (vybefte jednu nebo
více z uvedených vaľiant)

Na webových stľánkách umístěnírn aktivních odkazů MANo f] NE

Na propagačních a infoľmačních materiálech !ANo M NE

Na pozvánkách lANo M NE

Pozváním zástupce poskytovatele na konání akce lANo M NE

Urnístěním loga na podiu, v rámci videopĄekce nebo při veřejnénr projednávání !ANo M NE

Zveřejněním fotografií nebo videozáznantu !ANo A NE

Ulnístěnínl infoľnrační cedule či loga na nenrovitosti, pozenrku, kteréjsou dotčeny dotací nebo na. nANo M NE

Na zpracované dokumentaci nebo vydané publikaci DANo M NE
ltne !ANo M NE

4. čestné pľohlášení žadatele

Žadatę| o příspěvek pľohlašuje, že:

l' Všechny vyp|něné údajejsou pľavdivé.

2. U něj neprobíhá insolvenční Íízeni,v němžje řešenjeho úpadek nebo hrozící úpadek nebo že nebylo rozlrodnuto ojeho úpadku.

3. Nemá splatný dluh po lhůtě splatnosti vuči poskytovateli.

4. Má vyrovnány veškeré závazky vůči poskytovateli.

5. Nebyl pravomocně odsouzen za tľestný čin.

6. Akceptuje znění vzoľové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, kteráje zveřejněna na internetov}ích stľánkách Karlovarského
kľaje v rámci vyhlášení progľamu pľo příslušný ľok a program.

Místo a datum vylrotovení žádosti

Místo'ĺ.yhotovení

Praha

Daĺum vyhotovení

12.02.2019

Vlastnoruční podpis žadatele (razítko)

Titil, jméno a příjmení

Ing. Pavel Přílepek

KLL]B ČesxÝctĺ TtĺRISTU
I{ęiolrrční 105618a, 11tJ 0'5 Pľaha 1

IČ: 00505ó09, DĺČ: CZ00505ó09

Podpis
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5. Kontrola žádosti

Kontrolu žádosti provedl

Datum 
Iu ĺ łoĺą

Titul, jméno apříjmení
To,on 7/ď!

Podpis

Spľávnost pľovedení kontľoly
žádosti ověřil

Datum

Titul, jméno apříjmení

Podpis
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