
MĚSTO PACOV
Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov

Tel.: 565 455 111 I Fax: 565 455 155
E-mail: podatelna@mestopacov.cz Web: www.mestopacov.cz

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ
návratné finanční výpomoci

Úplný název organizace
(fyzické osoby - jméno a příjmení)

Adresa sídla
(fyzické osoby - bydliště)

Právní forma
(fyzické osoby - vyplňují pouze Osvč)

lCO
(fyzické osoby - datum narozeni)

Žadatel právnická osoba vyplní *

a) osoby s podílem v této právnické osobě
b) osoby, v nichž má přímý podil,a výši tohoto podílu
*nejsou.4i takové osoby, tak tuto část proškrtněte

Žadatel právnická osoba — další osoby*
c) osoby zastupuiící právnickou osobu, s uvedením

právního důvodu zastoupeni
d) osoby odpovědné za vyúčtováni
e) jiné kontaktní osoby
“VŽDY vyplňte údaje o osobě dle písm. c); uvádějte minimálně
přiimení jméno a kontakt (telefon nebo e-mail)

Žadatel fyzická osoba — kontaktní údaje*
*uved~e alespoň telefon nebo e-mail.

Via rustica z.s.

Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov

Zapsaný spolek

26982170

a) Viz příloha 1 žádosti

b) Viz příloha 1 žádosti

xxx

Číslo bankovního účtu: 43-6877380297/0100

Předpokládaný termín realizace akce:

Lhůta pro navrácení prostředků (výše splátek)

Druh a výše požadované finanční výpomoci

1.11.2016

30.6.2019

a) na investiční akci 0,- Kč
b) na neinvestiční akci 250 000,- Kč

Název činnosti I akce (účel návratné finanční v*oomoci)

Stručný popis činnosti I akce
(VŽDY: popis činnosti/akce a odůvodnění žádosti + další údaje dle vlastního uváženi; lze popsat také ve vlastní příloze k žádosti)

Datum: 6.9.2018 Via rustica
Podpis žadatele- ~X~?Q‘J?~cov395ol

6982170 DIČ: CZ26932170
artis(icacz vn.vwvlarusticacz

c) Ing. Lukáš Vlček, předseda, tel:

d)

e)

Výpomoc při překlenutí přechodného období mezi programovými obdobími 2007-2013 a 2014-
2020.

Předmětem realizace činnosti, na kterou je žádána finanční návratná výpomoc, je překlenutí
období před přijetím dotace na provozní výdaje spolku z ROP a PRV. V minulosti již byla
schválena částka 150 000,- Kč a nyní žádáme o prodloužení termínu splatnosti stývající smlouvy
na 30.6.2019 a navýšení o 100 000,- Kč. Mezi výdaje v rámci finanční výpomoci je zahrnuto
nájemné za kanceláře, energie, mzdy pracovníků, mobilní telefony, atd.

Seznam příloh žádosti: Příloha 1 - seznam osob s podílem


