Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města
Trutnova
1.

Údaje o žadateli

1.1. Žadatel

Rýbrcoul – duch hor, z.s.

(úplný název právnické osoby)

1.2. Právní forma*

Zapsaný spolek

1.3. Sídlo* / Adresa bydliště

Pampelišková 508, 541 02 Trutnov 2

(obec, ulice, č.p., PSČ)

1.4. Číslo bankovního účtu
1.5. IČO
1.6. Telefon

1.7.

1xxxxxxxxxxx
06624171

xxxxxxxxxxxxxx

E-mail

xxxxxxxxxxxxxxx

Osoba(-y) zastupující
právnickou osobu*

xxxxxxxxxxx

1.8. Právní důvod zastoupení*
(zákonné zastoupení / plná
moc)

1.9. Číslo a datum registrace*
(ve znění pozdějších změn a
doplňků)

1. prosince 2017

L 11537 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

1.10. Datum posledního zasedání nejvyššího orgánu*:18.12.2020
2.

Účel, na který je návratná finanční výpomoc požadována
Projekt:
Podporujeme nadanou mládež a dětské filmové zpravodajství.
Projekt je zaměřen na zviditelnění nadané mládeže a podporu dětského filmového
zpravodajství. Zájmem neziskové organizace je rozšířit započaté aktivity Rýbrcoul
TV spolupracující s Českou televizí i na polském území našich společných hor
Krkonoš a vychovávat mladé filmaře, moderátory, střihače i zvukaře a zviditelnit
tím tak naše město a místní mládež.
Proto bych Vás chtěl požádat o poskytnutí bezúročného úvěru na předfinancování
dotace z Euroreginu Glacensis, který 25. 5. prošel kontrolou přijatelnosti a byl
postoupen k dalšímu hodnocení.
Jsme jeden z mála dětských štábů, který vyrostl z aktivity a nadšení pár lidí a který
s Českou televizí pravidelně spolupracuje. O kvalitě naší práce hovoří i velmi
pozitivní recenze reportáží z Trutnova uvedených ve Zprávičkách i ze strany
samotné ČT.

3.

Rozpočet na účel, akci, projekt, termíny

3.1. Celkové náklady

500.000,00

3.2. Vlastní náklady

---------------

Požadovaná návratná finanční výpomoc v celkové výši
z toho:
3.3. provozní:
investiční:

500.000,00

Kč

Kč

250.000,00 Kč do
31.12.2021

3.4. Termín pro poskytnutí peněžních prostředků (datum)
250.000,00 Kč
do 30.09.2022

3.5. Lhůta pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků (datum)
4.

nejpozději do
31.12.2023

Přílohy k žádosti
Vlastní přílohy (pokud jsou):
Stanovy spolku Rýbrcoul – duch hor, z.s. ze dne 12.11.2017
Potvrzení o vedení bankovního účtu
Zápis ze schůze o ustanovení statutárního orgánu
Účetní závěrka spolku k 31.12.2020
Potvrzení o splnění kontroly přijatelnosti od správce fondu mikroprojektů v euroregionu
Glacensis
Žádost o poskytnutí bezúročné půjčky

"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*: xxxxxxxxxx v.r.
* údaje takto označené vyplní pouze právnická osoba
** údaje takto označené vyplní právnická osoba a podnikající fyzická osoba

dne:31.05.2021

