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Žádost o programovou dotaci z rozpočtu Města Roztoky
na období od 1.1. do 30.6. roku 2016

Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby- žadatele:
IVAN PAZOUR

Datum narození rvyp/ňuue pouze./ýz/cká osobaj+: 7.4.1951

Adresa bydliště/sídla:
HOROVA 1885, 252 63 Roztoky u Prahy

IČ (bylo-li přiděleno)* :

Bankovní spojení: 51-895260267/0100

Požadovaná částka v Kč: 30 000,-

lJčel použití dotace:

koncert Filharmonického Komorního Orchestru (FKO) -- souboru České filharmonie v roztockém
zámku dne 18.6.2016. Sólisté: Jana Brožková -- hoboj, Vlastimil Kobrle - housle. Koncert na
nádvoří zámku, v případě nepříznivých podmínek v Historickém sále
Program koncertu: J.S.Bach -- Alr, J.S.Bach -- Dvojkoncert pro hoboj, housle, smyčce a basso
continuo, B.Bartók - Rumunské tance, A.Corelli - Concerto grosso op. 6. Č. 8.

s:o."?l. z015 17

/yplňuje pouze právnická osobam

Osoby odpovědné za podání žádosti a právní důvod zastoupení:

Identifikace osob s podílem v právnické osobě:

Identifikace osob s přímém podílem v právnické osobě a výše tohoto podílu:



+ nehodící se škrtněte

/yplňuje se pouze u žádosti o dotaci na kulturní, sportovní akci apod. 4'
Jednorázový projekt

Název akce: Komorní koncert na nádvoří roztockého zámku 18.6.2016

Datum konání: 18.6.2016 v 17 hod.

Místo konání: Zámek Roztoky

Předpokládané příjmy ze vstupného v Kč a počet návštěvníků: 8 000.- Kč, 120 návštěvníků

Předpokládaná výše sponzorských příspěvků v Kč: l0 000.-

Vlastní předpokládané zdroje žadatele v Kč: 2 000.-

Seznam příloh žádosti:
náklady na činnost organizace v minulém roce Ípouze u žádost/ o datac/ na podporu spo/kovo

žinnos ti)H'

předpokládaný rozpočet jednorázového projektu* lx

l)\ná mac (v případě zastoupení na základě plné moci)H'

další vyjádření nebo přílohy k žádosti o dotaci rvo//te/né, pros/h rozep/šte,l+;

Prohlášení žadatele:

Souhlasím, aby moje žádost o programovou dotaci včetně příloh byla zveřejněna na webových
stránkách Města Roztoky.

Datum vyhotovení žádosti: 28.11.2015

Podpis žadatele/osoby zastupující žadatele (razítko):



Příloha č.l k žádosti o programovou dotaci z rozpočtu města Roztoky

Název akce: Komorní koncert na nádvoří roztockého zámku 18.6.2016

Rozpočet

Předpokládané příjmy:

Vstupné:

Sponzorské příspěvky:

Vlastní zdroje:

Grant města Roztoku

Předpokládané příjmy celkem

8000,-

5000,-

2000,-

30000

45000

Předpokládané výdaje:

Honorář členům souboru:

Honorář sólistům:

Doprava osobní:

Občerstvení:

Předpokládané výdaje celkem

12x2 500

2x 5000

30000

10000

3000.-

2000.-

45000,

V Roztokách dne 28.11.2015


