
PnevtnrA PRo PosKYTovArvi nornci zRozpocru unsrn BuSrnsnnnu
NA RoK ?oLB

Kdo mtiZe poi,Adato dotaci z rozpottu m6sta Bu5t6hradu?
O dotaci z rozpoitu mdsta Bu5tdhradu mohou poi,6datneziskov6 organizace nebo fyzick6 osoby,

Cile podpory:
Z{jmem m6sta je posilovat obecnd prospdsn6 spoledensk6 aktivity a vytv6iet pifzniv6 prostiedi
pro utvdlenf pfirozenlich vazeb mezi obyvateli, Podpoieny budou zelm6na dinnosti zam6ien6 na
mlSdei', na rodide s malliTmi d6tmi a na seniory. Ddle mohou blit podpoieny dinnosti v oblasti
podpory zamdstnanosti, vzd6ldv6ni, kultury, sportu, spoledensk6ho Zivota, Zi,rzotniho prostiedi a
cestovniho ruchu. Dotace nenf odm6nou za Sfienf dobr6ho jm6na mdsta, ale prifsp6vkem na
konkr6tni dinnos! kterd je pro obyvatele mdsta prosp6sn;i.

Krit6ria hodnocenf:
Klidoq;im faktorem pro schv6leni Z6dosti a urdeni vy5e dotace je piinos pro m6sto Bu5t6hrad a
jeho obyvatele, tedy podet obyvatel Bu5tdhradu, kteii z tinnosti Zadatele budou mit uZitek, a
podet dlenfi a dlenek i.adajiciho subjektu s trvallim pobytem v Bust6hrad6.
Dal5fm krit6riem bude posouzenf hospoddrnosti a ridelnosti projektu, hospod6rnost dinnosti
zadatele a schopnost zajistit spolufinancov6nf dinnosti z jinliih zdrojri.

Zdroi dotace
Dotace je financovdna z vlastnich pifjmri rozpodtu m6sta Bustdhradu.

Podminky pro poskytnuti dotace:

1'' Podmfnkou zaiazeni Z6dosti do schvalovaciho procesu o piid6leni dotace je piedloZeni
Ziidosti na piedepsan6m formul6ii Z6dost o poskytnutf dotace z rozlpotiu m6sta
Bu5tdhradu na rok ?OLB.Vzor i,Adosti je nedflnou soud6stf tohoto p,og."-r, formulfi
je k dispozici rovnEZ na m6stsk6m riiadd i ke stdhnuti na internetoqii'ch it.6nkach m6sta.

2' Dotace je poskytovSna jako neinvestidnf a ridelovd vilzanS. Pifje:mce mflZe prostiedky z
dotace hradit pouze akce /projekty / nfkupy specifikovan6 ve smlouvd o poskytnutf
dotace z rozpottu m6sta.

3' Dotace nebude pliddlena tdm Zadatelfim, kteff vtas a sprdvnd nLedoloZili vyridtov6nf
diive poskytnutliTch dotaci z rozpodtu m6sta.

4. Dotaci je moZn6 i,Adatve dvou programech:

a

a

o

a

Maximdlni vf5e dotace je 110.000 Kd na rok.
Zaaatmohou registrovan6 neziskov6 organizace se sfdlem v Bust6hrarl6.
Piijemce je povinen v Lhdosti uv6st identifikaci osob zastupujicich pr6vnickou osobu s
uvedenim prrlvniho dfivodu zastoupeni, d6le osob s podflem v t6to prSvnickd osob6, a osob, v
nichZ m6 piimli podfl, vdetnd uvedeni v11i5e tohoto podilu,
Dotace mfiZe byft pouZita jak na podporu provozu organizace,tak na konkr6tnf aktivity.
Ziidost je tieba podat od 1, prosince 2017 do 20, ledna 2018,
Vyridtov6nf dotace je tieba podat do 20, ledna20i,9.
O poskytnutf dotace a jejf q1i5i nad 50.000 Kd rozhoduje zastupitelstvo mdsta, O
poskytnutf dota,ce a jejf q1i5i do 50.000 Kd rozhoduje starostka, kterd ndslednd informuje
zastupitelstvo.
VfSi dotaci navrhne pracovnf skupina, kterou jmenuje starostk:r. LAdo:stmriZe blit
schv6lena, zamftnuta nebo mflZe bvt navrZeno snfZenf dotace.

a

a

a



' Na rok 2018 je na podporu dinnosti neziskoqfch organizaci z rozpodtu m6sta vyilen6no
800 000,- Kd, piidemZ tato ddstka mriZe blit zviilenaii ponfZena na zdklad6
rozpodtov6ho opatienf .

2) Podoora veieind prospdsnlich aktivit
o Maxim6lni q;iSe dotace je 5.000 Kd na akci di projekt.

' Zadato dotaci mohou jak neziskov6 organizace, tak fiizick6 oso.by, ii neregistrovan6
uskupeni jm6nem urden6 fyzickl osoby. V pifpad6, L,e i,6dostcht6ji podat nezletil6 osoby,
musi podat Zfdost jejich jm6nem plnoletli garant.

di projr:kt.

O piidEleni dotace rozhoduje a veiejnopr6vni smlouvy uzavirAstaror;tka, kterd ndsledn6
informuj e zastupitelstvo mdsta,

Na rok 2018 je na podporu veiejnd prospd5nl;ich aktivit vydlendno 40.000 Kd.

V pifpad6, te i,adatel vyuZije dotaci na jinl;i ridel neZ specifikovanl;i ve veiejnoprdvnf
smlouv6, dopouStf se neopr6vn6n6ho pouZitf pendZnich prostiedkfl. ly' takov6m piipad!
mu bude naifzen odvod dotace zpdt do rozpodtu mdsta. Odvod dotacr: do rozpodtu m6sta
bude naiizen tirk6 v piipadd nedoloZenf vyridtovdni dotace nebo uveclenf nepravdiqii.ch
tidajt v Z6dosti nebo vyridtoviini.
Pokud piijemce nevyderpd dotaci v pln6 vy5i, je povinen nevyi:erpanou ddst vr6tit
poskytovateli ve lhritd stanoven6 ve smlouvd o poskytnuti dotlrce zrc>zpo(tumdsta.
Piijemce je povinen ve lhritd stanoven6 ve smlouvd o poskytnuti dotace piedloZit
finandni vypoiiidiini dotace, kter6 musf obsahovat piehled ve5kerli?ch q.fdajfl a kopie
ve5kerl;i'ch dafioqlich dokladri, kter6 souviseji s akci / projektern / nfl,upem, kterli je
financov6n, p op f . sp olufinancov6n dotaci z r ozpottu mEsta.
PouZiti dotace podl6hd kontrole finantnfto vliboru zastupitelstva m6sta. Pifjemce se
zavazuie kontrolu umoZnit, kdykoliv jej o to pol.sd|starostka, mistostarostka nebo
p ie dsedkynd finandnf ho q;ib o ru zastup itelstva.
Na piizn6ni dotace z rozpoitu m6sta neexistuje pr6vni n6rok,

Administrace Ziidosti
1'. Administraci Zi{dosti proviidf finandnf risek Mdstsk6ho riiadu Eiu5tdhrad.
2' Z6dosti se podirvaji pfsemnd na piedepsan6m formuldii prostiednictrrfm poSty nebo na

podateln6 Mdst.sk6ho fiadu, Revoludnf 7,273 43 Bu5tdhrad [v piipadl6,i.ei.adatelnem6
moZnost podat Zddost elektronicky, MU mriZe Z6dost zaL,adatele do elektronick6 podoby
zpracovat).

3. Zfidosti, kter6 nrebudou obsahovat piedepsan6 n6leZitosti, budou vylazeny.
4' 0zndmeni o posl<ytnutf ii neposkytnutf dotace zrozpoitu mdsta sddli Zadateli finandnf

fsek do 15 dnri od rozhodnutf zastupitelstva mdsta.

V Bu5tdhradd dne 25.Iijna2017
Tato pravidla schvdlilo zastu stva m6sta Bu5tdhradu usnesenim d. 16 na s,v6m zased6n[
konan6m dne 25. 1,0.2A77
Za zastupitelstvo mdsta ,..
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Dotace musi byt pouZita na konkr6tnf dasov6 wmezenou akci

Ing, arch. Daniela favordekovd, starostka



ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA BUŠTĚHRADU NA ROK 

2018 
 

 

I. IDENTIFIKACE ŽADATELE 

Název / jméno žadatele  

Právní forma  

IČ / RČ  

Statutární zástupce, funkce*  

Identifikace osob s podílem v 

této právnické osobě, a osob, 

v nichž má přímý podíl, 

včetně uvedení výše tohoto 

podílu * 

 

 

Sídlo, adresa   

Telefonní kontakt  

E-mail  

Webové stránky*  

Bankovní spojení  

Využívaná zařízení města  

 

 

 

II. POČET REGISTROVANÝCH ČLENŮ V DOBĚ PODÁNÍ ŽÁDOSTI* 

 z Buštěhradu z jiných obcí 

Počet členů 

děti do 6 let   

mládež do 18 let   

dospělí   

senioři nad 65 let   

Celkem   

 

 

 



III. POPIS ČINNOSTÍ, NA KTERÉ BUDE DOTACE POUŽITA  (ODŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI) 

ZAŠKRTNĚTE, JAKÝCH OBLASTÍ SE ČINNOST TÝKÁ 

 Volnočasové a sportovní aktivity pro mládež do 18 let 

 Aktivity pro děti do 6-ti let a rodiče na mateřské / rodičovské dovolené 

 Aktivity pro seniory 

 Podpora zaměstnanosti a vzdělávání 

 Podpora životního prostředí, kultury, společenského života či cestovního ruchu 

 

POPIŠTE PLÁNOVANÉ ČINNOSTI (MAXIMÁLNĚ NA JEDNU STRANU) 

– CO CHCETE DÍKY DOTACI UDĚLAT? 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. POPIS CÍLOVÝCH SKUPIN 

POPIŠTE A KVANTIFIKUJTE CÍLOVÉ SKUPINY (MAX. NA JEDNU STRANU)  

– PRO KOHO TO CHCETE DĚLAT? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. POŽADOVANÁ  DOTACE NA ROZPOČTOVÝ ROK 2017 

. Do následující tabulky, prosím, uveďte jednotlivé akce / projekty / nákupy, které požadujete 

financovat nebo spolufinancovat dotací z rozpočtu města.  

 

Řádek Specifikace položky Kč 

1.   

2.   



3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

                  Celková výše požadované dotace  

 

 

 



 

VI. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE – ODHAD NÁKLADŮ V ROCE 2016 A 2017* 

Řádek Název položky 2016 (Kč) 2017 (Kč) 

1. 
Platby za provoz (nájem, energie, 

opravy, revize) 
 

 

2. Osobní náklady   

3. Ostatní neinvestiční náklady   

4. Investiční náklady   

                  Celkem   

 

 

VII. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE – ODHAD VÝNOSŮ V ROCE 2016 A 2017* 

 Řádek Název položky 2016 (Kč) 2017 (Kč) 

1. 
Výnos z členských příspěvků (mládež 

do 18 let) 
  

2. 
Výnos z členských příspěvků 

(dospělí) 
 

 

3. Příspěvek od města Buštěhradu   

4. 
Dotace od jiných subjektů, 

sponzorské dary 
 

 

5. Ostatní    

                  Celkem   

 

 

Doba, v níž má být dosaženo účelu specifikovaného v části V.: ………………………………. 

 

 

VIII.  POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI 

Jako přílohu k žádosti připojte doklad o registraci Vaší organizace a poslední výroční zprávu 

(pokud existuje)* 

  
Podpisem stvrzuji, že souhlasím s Programem pro poskytování dotací z rozpočtu města 

Buštěhradu, a že veškeré údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé.  

 

Datum: 

Podpis žadatele / statutárního zástupce: 

 

* Vyplňte pouze pokud je žadatelem nezisková organizace 


