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Město Hrádek nad Nisou vyhlašuje v souladu s Dotačním programem Města Hrádek nad Nisou pro rok 
2018, schváleným usnesením Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou č. 02/028/ZM/18 dne 21. 2. 2018, 
tuto Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace z Podprogramu na podporu volnočasových činností:  
 

Způsob a termín 
vyhlášení  

Zveřejněním na úřední desce po dobu 90 dnů a na 
internetových stránkách města. 

22. 2. 2018 

Příjem žádostí Výhradně prostřednictvím úplného standardizovaného 
formuláře „Žádost o poskytnutí dotace z Podprogramu na 
podporu volnočasových činností“ a to osobně na 
podatelně úřadu nebo poštou, nebo datovou schránkou 
s elektronickým podpisem.  

od 26. 3. 2018  
do 13. 4. 2018 

Kontakty Město Hrádek nad Nisou 
Jana Matušková 
Odbor dotací, rozvoje města a kultury 
Horní náměstí 73 
463 34  Hrádek nad Nisou 
 

Datová schránka: 4tkbw8g 

Předmět podpory Dotace je určena na podporu členství dětí a mládeže (do 18 let věku), příp. 

dospělých členů organizací zajišťujících zájmové aktivity na území města v období 

od 1. 1. do 31. 12. 2018. 

 

Okruh žadatelů Právnické osoby - nestátní neziskové organizace, které mají sídlo na území města 
Hrádek nad Nisou a které mají stanoven minimální členský příspěvek ve výši 
min. 10Kč na člena.  

Omezení podpory 1. Žadatel může podat maximálně 1 žádost.  
2. Dotace bude poskytnuta ve výši 200,-- Kč na člena do 18 let, v maximální výši 

20.000,-- Kč na jednu žádost. 
3. Pokud celková alokace nebude vyčerpána na podporu volnočasových činností 

členů do 18 let věku, bude zbytek finančních prostředků rozdělen poměrově 
mezi ostatní žadatele a účelově vymezen na podporu dospělých členů.  

Povinné přílohy 
žádosti1 

1. Kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele (např. zakládací listina, stanovy aj.), 
příp. dalších dokumentů, ze kterých je zřejmá výše členského příspěvku. 

2. Kopie dokladu o oprávnění osoby jednat jménem žadatele (statutární zástupce) 
v souladu s dokladem o právní subjektivitě žadatele, příp. originál plné moci 
o zastupování oprávněné osoby.  

Hodnotící kritéria Kompletnost podané žádosti a její soulad s přílohami. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Kopie dokladu o právní subjektivitě a kopie dokladu o oprávnění jednat jménem žadatele není nutné dokládat v případě, že 

na straně žadatele nedošlo ke změně (např. změna stanov, nová volba předsedy spolku apod.) a žadatel předložil tyto údaje 

již dříve, resp. v předchozím období již žádal o dotaci u města Hrádek nad Nisou a od té doby nedošlo ke změně. 

V takovém případě postačí vyznačit v přiložené žádosti. 
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Administrace žádosti Termín 

Konzultace Odbor dotací, rozvoje města a kultury od 5. 3. do 28. 3. 2018 

Formální kontrola 
žádosti 

Odbor dotací, rozvoje města a kultury 
do 15. 4. 2018 

Hodnocení žádostí Hodnotitelská komise do 17. 4. 2018 

Projednání a 
schválení návrhu 

Rada města Hrádek nad Nisou 
     18. 4. 2018 

Oznámení  
o výsledku 

Písemně do 15 dnů po ověření usnesení Rady města.  

Forma a způsob 
financování 

Na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace převodem na 
bankovní účet žadatele/příjemce, v hotovosti pouze v případě absence bankovního 
účtu. 

Podmínky 
vyúčtování 

1. Výhradně prostřednictvím úplného standardizovaného formuláře „Závěrečná 
zpráva o realizaci a vyúčtování projektu podpořeného z Dotačního programu 
města Hrádek nad Nisou pro rok 2018“ v souladu s uzavřenou smlouvou. 

2. S vyúčtováním předloží příjemce seznam členů obsahující jejich jméno, příjmení, 
rok narození a adresu trvalého bydliště, kteří uhradili členský příspěvek na rok 
2018 a čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou za žadatele, že 
uvedený seznam členů má zaplacené členské příspěvky a v jaké nominální 
hodnotě. 

 

 


