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Městský úřad Roztok- nám. 5. května 2, 252 63 Roztok

Žádost o programovou dotaci(grant) z rozpočtu Města Roztoky
naobdobíod 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 ayu$t$k Číslo dop. zásilky:

l

Název jednorázového projektu (akce): f=.-::.- 1'"'''-------::l--
7o g43C..ouq' .IUá.Č:/.boK(0? l ''"'": -. . l '''l f

Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby - žadatele: }

Š'Pa...É'K... 'Zoz;FOe.,&.%2q c..oq rlC,4Ž:Ú .LP 'f?c..ol '''
zt

Adresa bydliště/sídla:

&,4 S,+Z.q Zc0 ť4 yZÓ:. , 2,r"2 6.Š Zoz;mK,'#  
)atum narozeni(vyplňuje pouze fyzická osoba)* :  
lč(bylo-lipřidělenQ)*: q''+ 00 {3'lr t;%  
É-mail: (2&,'í-...,:pl,ZZc., ,:l:.m' &.C.r ' &J /9--e-a,t,.a,(«, . t'L

Telefon: V.Z 6 cí4 qz. P?
Web: ó2h ' F..-ll,,dt{,ZZZo JÉ,n' -l,-é{.r - &b..  
Bankovní spojení: .ť.j77 .7Z.r-- / 0 30o  

/yplňuje pouze právnická osoba'k

Osoby odpovědné za podání žádosti a právní důvod zastoupení:
h- "K4-'Z.--í'ui..-i'.Cour-', ?'ŽI'cb.Sc'b4 ..g?0c.k.q/r7' C)/t'( / C4C-' K-'4-JV''F /r / n-r..v"

Identifikace osob s podílem v právnické osobě:

Identifikace osob s přímým podílem v právnické osobě a výše tohoto podílu:  
Jednorázový projekt  

Datumkonání: //0.4 /' Z'?' 4'/ 9'-Ž f -2ť.€. 6..Z . 2.p..3.  
Místo konání: J č) C.OL 'Zoz'7t)4C,g' -- 7'R i'l.Š4 Z..r'-  
Předpokládaný počet zúčastněných osob:  
Požadovaná částka v Kč: ,4.p 0Z)OJ ' /e)  
Vlastní předpokládané zdroje žadatele v Kč: y OzaC2 -- 1/( r''  
Předpokládané příjmy ze vstupného v Kč a počet návštěvníků: 4. (iX:;O7 -Řé., íďOť2 d+tl'#"  
Předpokládaná výše sponzorských příspěvků v Kč: /



Účel použitídotace(rozepište): .. . , / . .....
'o+,čťb i(.ovq k,4LEf'-b.3.Etud? "JE G' L-0uT.KoUVC& 'N.Zb.šnXUeUi

'p nehodící se škrtněte

Seznam příloh žádosti:

1. Předpokládaný rozpočet jednorázového projektu

1. P\txá moc {v případě zastoupenína základě plné moci)* ./

3. Další vyjádření nebo přílohy k žádosti o dotaci fvo//te/né, pros/m rozep/šte;+: ,/

Prohlášení žadatele:

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

Datum vyhotovenížádosti: á 42. ,:,gO/r-

Podpis žadate e/osoby zastupující žadatele (razítko): SPOLEK nOZTOCKl?cH LOUrKAi4ů

i. . -z..=,.,,e( { ''=. =NFB
/' ZZc g:--Zc,,Z,,#.,c-%''"x.., Masa'Wo18 7lao. zsa 63 R'boky/ '' d 'g"'' - -., '" i"vll;'''i-eazoanoaoK)

o-mail: divadelkokvitko@)seznam.cz



Předpokládaný rozpočet projektu Pohádkový kaleidoskop

J
Roztoky 6.12.2015 M . Bartulíková

Spolek roztockých loutkařů Kvítko

SPOLEK ROZTOCKÝCH LOUTKAŘů
KVITKO

Masarykova 726, 25263 Roztoky
lč: 47003456 ' '

e-mail: divadetkokvítko(g)seznam.cz

Výdaýová po/očka Přeclooklad Zádost
Honoráře 20000 14400
Dohody o provedení pr@gg 0 0

Autorské poplatky 0 0

Propagace 400 0

Pronájem prostor 3600 3600
Pronájem a doorava techniky 0 0

uklid 0 0

Drobná udání 0 0

Doprava osobní 0 0

     
Výdaje celkem 24000 18 UUU


