
PnevIulA pRo posKrrovAli oornci zRozpocru nrEsrn BuSrEHmnu
NA RoK 2O2O

Kdo mriZe poilfidat o dotaci z rozpottu mdsta Bu5t6hradu?
O dotaci z rozpodtu m6sta Bu5tdhradu mohou poi.6dat neziskov6 organizace nebo $rzick6 osoby.

Cile podpory:
ZAjmem m6sta je posilovat obecn6 prosp65n6 spoledensk6 aktivity a vytvdiet plizniv| prostiedi
pro utv6ienf piirozenl;ich vazeb mezi obyvateli. Podpoieny budou zejm6na dinnosti zamdien6 na
ml6deZ, na rodide s mallfrni ddtmi a na seniory. D6le mohou blit podpoieny dinnosti v oblasti
podpory zamdstnanosti, vzddl6v6ni kultury, sportu, spoleiensk6ho Zivota, Zivotniho prostiedi a
cestovnfho ruchu. Dotace neni odm6nou za Sfieni dobr6ho jm6na mdsta, ale pifsp6vkem na
konkr6tni dinnost, kterd je pro obyvatele m6sta prosp65n6.

Krit6ria hodnoceni:
Klfdoq;?m faktorem pro schvfleni Zddosti a urdenf q;iSe dotace je piinos pro m6sto Bu5t6hrad a
jeho obyvatele, tedy podet obyvatel Bu5tdhradu, ktefi z dinnosti Zadatele budou mft uZitek, a
podet dlenri a dlenek LAdajiciho subjektu s trvallim pobytem v Bu5t6hradd.
Dal5im krit6riem bude posouzenf hospoddrnosti a fdelnosti projel<tu, hospoddrnost dinnosti
Zadatele a schopnost zajistit spolufinancov6nf dinnosti z jinlich zdrojri,

Zdroi dotace
Dotace je financov6na z vlastnich pIfjmfl rozpodtu mdsta Bu5tEhradu.

Podminky pro poskytnuti dotace:

1. Podminkou zaiazeni Z6dosti do schvalovacfho procesu o piid6leni dotace je piedloZenf
Zddosti na piedepsan6m formul6ii Zddost o poskytnutf dotace z rozpottu m6sta
Bu3t6hradu na rok z0z0.Yzor L{dosti je nedilnou soud6sti tohoto programu, formulAi
je k dispozici rovn6Z na mdstsk6m fiadd i ke stdhnuti na internetoqich strdnkdch m6sta.

2. Dotace je poskytovdna jako neinvestidn( a ridelov6 v1zan6. Plfjemce mriZe prostiedl<y z
dotace hradit pouze akce / projekty / n6kupy specifikovan6 ve smlouvE o poskytnutf
dotace z r ozpoitu m6sta.

3. Dotace nebude piiddlena t6m Zadatehim, kteif vdas a sprdvn6 nedoloZili vyridtovini
diive poskytnutlich dotacf z rozpodtu m6sta.

4. Dotaci je moZn6 i,6datve dvou programech:

o Maxim6lni qi5e dotace je 110,000 Kd na rok.
. 26datmohou
o Piijemce je povinen v Z6dosti uv6st identifikaci osob zastupujicich pr6vnickou osobu s

uvedenim prdvniho drivodu zastoupenf, d61e osob s podilem v t6to pr6vnick6 osob6, a osob, v
nichZ md pifmli podil, vdetn6 uvedeni qf5e tohoto podilu.

o Dotace mfiZe b;it pouZita jak na podporu provozu organizace, tak na konkr6tnf aktivity.
o Zddostje tieba podat od 7. prosince 2019 do 20. ledna 2020.
. Vyriitov6ni dotace je tieba podat do 20. ledna202L.
o O poskytnuti dotace a jeji qi5i nad 50.000 Kd rozhoduje zastupitelstvo mdsta. O

poskytnuti dotace a jejf q.f5i do 50.000 Kd rozhoduje starostka, kterd ndsledn6 informuje
zastupitelstvo.

. ViSi dotacf navrhne pracovni skupina, kterou jmenuje starostka. Zddost mfiZe blit
schv6lena, zamitnuta nebo mriZe bft navrZeno sniZeni dotace.



o MaximSlni qi5e podpory mfiZe bft snfZena o jin6 benefity, kter6 pifslu5nf spolek terpS
od mdsta.

o Na rok2020 je na podporu dinnosti neziskoq;i'ch organizaci z rozpodtu m6sta vydlendn
1 000 000,- Kd, piidemZ tato ddstka mflZe bft zr4f5ena di ponfZena na z6kladd
rozpottov6ho opatieni.

2) Podpora veiein6 prosp65nych aktivit
o Maxim6lnf qf5e dotace je 5.000 Kd na akci ti projekt.
. Zadato dotaci mohou jak neziskov6 organizace. tak fiizick6 osoby, ti neregistrovan6

uskupenf jm6nem urden6 $zick6 osoby. V piipad6, i.ei,6dost cht6jf podat nezletil6 osoby,
musi podat Zddost jejich jm6nem plnoletli garant,

o Zadatel musi mit sidlo nebo trval6 bydli5td v Bu5t6hradE.
o Dotace musi bft pouZita na konkr6tn( dasovd vymezenou akci di projekt.
o Z6dosti je moZn6 pod6vat v prrib6hu cel6ho roku 2020.
o O piiddlen( dotace rozhoduje a veiejnopr6vni smlouvy uzavir|starostka, kter6 ndslednd

informuje zastupitelstvo mdsta.
a

roce Zddat o dotaci z programu 2J.

. Itf" -k 2020 je na podporu veiejnd prosp65n1;i'ch aktivit vydlenEno 40.000 Kt.

5. V piipad6, 2e ladatel vyuZije dotaci na jinl;i'ridel neZ specifikovanli? ve veiejnoprdvn(
smlouv6, dopou5ti se neoprdvndn6ho pouZitf pen6Znfch prostiedkri. V takov6m piipadd
mu bude naiizen odvod dotace zpdt do rozpodtu m6sta. Odvod dotace do rozpodtu m6sta
bude naiizen tak6 v piipadd nedoloZeni vyriftov6ni dotace nebo uvedenf nepravdiq.fch
ridajri v Zddosti nebo vyridtov6nf.

6. Pokud pifjemce nevyderpd dotaci v pln6 qiSi, je povinen nevyderpanou d6st vrdtit
posl<ytovateli ve lhritd stanoven6 ve smlouv6 o pos\ytnuti dotace zrozpottu mdsta.

7. Piijemce je povinen ve lhritE stanoven6 ve smlouvd o poskytnutf dotace piedloZit
finandni vypoidddni dotace, kter6 musi obsahovat piehled ve5kerllich q;idajfi a kopie
ve5keryich daf,oqfch dokladri, kter6 souviseji s akci / projektem / ndkupem, kterlf je

financov6n, popf . spolufinancovdn dotacf z r ozpottu mdsta.

B. PouZitf dotace podl6h6 kontrole finandniho q;i'boru zastupitelstva mdsta. Pifjemce se

zavazuje kontrolu umoZnit, kdykoliv jej o to poi,Sd| starostka, mfstostarostka nebo
piedsedkyn6 finandnfho vliboru zastupitelstva.

9. Na piizndni dotace z rozpodtu mdsta neexistuje prdvni n6rok.

Administrace iddosti
L. Administraci Zddosti prov6di finandnf risek M6stsk6ho riiadu Bu5t6hrad.
2. Z6dosti se poddvaji pisemnd na piedepsan6m formulSii prostiednicwim posty nebo na

podatelnE Mdstsk6ho riiadu, Revoludnf 1, 273 43 Bu5tdhrad [v piipa dE, i.e Zadatel nemd
moZnost podat Z6dost elektronicky, MU mriZe Zidost zaLadatele do elektronick6 podoby
zpracovatJ.

3. Z6dosti, kter6 nebudou obsahovatpiedepsan6 ndleZitosti, budou vylazeny.
4. Ozn6menf o posl<ytnuti di neposkytnuti dotace z rozpodtu m6sta sddlf Zadateli finandnf

risek do 15 dnfl od rozhodnutf zastupitelstva mdsta.

V Bu5tdhradd dne 30. iijna 2019
Tato pravidla schvdlilo zastupitelswa mdsta Bu5tEhradu usnesenim d. 9 na sv6m zased6nf

Ing, arch. Daniela I



ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA BUŠTĚHRADU NA ROK 

2020 
 

 

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 2020 

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 2019 A 2020* 

Řádek Název položky 2019 (Kč) 2020 (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 2019 A 2020* 

 Řádek Název položky 2019 (Kč) 2020 (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 


