Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci na jiný účel:
Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města
Trutnova
1.

Údaje o žadateli

1.1. Žadatel

Bojiště s.r.o.

úplný název právnické osoby

1.2. Právní forma*

Společnost s ručením omezeným

1.3. Sídlo

Na Záduší 165, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov

1.4. Číslo bankovního účtu

115-5617270257/0100

1.5. IČ

06595103

1.6. Telefon

776 251 814

E-mail
1.7.

Osoba(-y) zastupující
právnickou osobu

1.8. Právní důvod zastoupení

romaano@bojistetrutnov.cz
Roman Dorňák, nar. 24. září 1981
jednatel zastupuje společnost samostatně

(zákonné zastoupení / plná moc)

2.

Účel, na který je návratná finanční výpomoc žádána,
odůvodnění žádosti

Účel:
Na úhradu výdajů spojených se správou areálu Přírodního kulturního střediska Bojiště,
a na dofinancování produkcí, kulturních a společenských akcí pro veřejnost v roce 2019.
Odůvodnění:
Vzhledem k vysokým nákladům spojeným s rozběhnutím projektu oživení areálu na Bojišti,
jeho produkcí a s jeho propagací, a po dohodě a oboustranném zájmu o pokračování
produkce na Bojišti i ze strany vedení města, žádáme tímto o podporu v podobě návratné
finanční výpomoci.
Vzhledem k vlastním nemalým investicím do celého tohoto záměru, obrovské odezvě
veřejnosti a zájmu o pořádané akce, i o areál jako takový, jsme si jisti vzestupnou tendencí
a hodnotou jak značky Bojiště Trutnov, tak např. festivalu Artu Kus.
Mimo tyto praktické aspekty a ekonomický potenciál se domníváme, že po mnoha letech
areál Bojiště Trutnov opět začal sloužit svému účelu, a to pro různé generace a skupiny
občanů.

Rozpočet na účel projektu, výše a datum splátek
3.1. Celkové náklady

5.300.000

Kč

3.2. Vlastní náklady

4.450.000

Kč

3.3. Požadovaná návratná finanční výpomoc ve výši

800.000

Kč

3.4. Lhůta pro poskytnutí peněžních prostředků (nejpozdější datum)

20.12.2019

3.5. Lhůty pro vrácení peněžních prostředků (nejpozdější datum)

31.12.2024

4.
4.1.

Přílohy k žádosti
Zřizovací listina, Registrace, Stanovy

4.2. Účetní výkazy za poslední účetní období podepsané odpovědnou osobou a orazítkované
4.3

Čestné prohlášení k podpoře de minimis (vzor viz Zásady; přiloží jen žadatel, který je
podnikatelem a u něhož dotace zakládá poskytnutí tzv. „veřejné podpory“)

4.4. Kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu
Vlastní přílohy (pokud jsou):
Popis činnosti, oprav a investic v areálu - Bojiště s.r.o.

"Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679
(GDPR) o ochraně osobních údajů. Kategorie, účel zpracování a uchovávání osobních údajů
jsou přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na našich webových stránkách
(http://www.trutnov.cz/mestsky-urad/gdpr)."
Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s tím, že informaci o způsobu zpracování
osobních údajů lze získat způsobem umožňujícím dálkový přístup (viz shora).
V

Trutnově,

Podpis žadatele / oprávněného zástupce a razítko*:
Roman Dorňák - jednatel
* údaje takto označené vyplní pouze právnická osoba
** údaje takto označené vyplní právnická osoba a podnikající fyzická osoba

dne: 30.8. 2019

