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Výzva v rámci Programů podpory sportu, kultury a volného času 
 
V návaznosti na usnesení zastupitelstva města Český Brod č. 71/2017 ze dne 13. 12. 2017 
 

vyhlašuje město Český Brod 

 Výzvu k podávání žádostí o dotace na rok 2018 
 

v rámci 
 

Programů podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod 
 

Výzva se týká PROGRAMU č. 2: Podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce i s 
neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města 

 
Alokovaná částka pro Program č. 2 činí 500.000 Kč 
 
Lhůta pro podání žádostí o dotace je od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018 
 
Řádně vyplněné a úplné žádosti o dotace je třeba zaslat na adresu Město Český Brod, nám. Husovo 70, 
282 01 Český Brod nebo osobně podat na podatelně Městského úřadu Český Brod, nám.                      
Arnošta z Pardubic 56 v přízemí budovy úřadu, a to v zalepené obálce a nadepsané Programy podpory 
sportu, kultury a volného času na rok 2018, Program č. 2 - nejpozději do 31. 3. 2018. 
 
Při zpracování žádostí je nutné vycházet z aktuálně platných Programů podpory sportu, kultury a volného 
času. Poskytování dotací z rozpočtu města Český Brod se řídí podle zásad a pravidel uvedených 
v Programech. 
 
Podrobnosti k Programům a náležitostem žádosti o dotaci naleznou žadatelé na webových stránkách města 
Český Brod v sekci Dotační programy města (http://www.cesbrod.cz/section/dotprog). 
 
 
Pozn.: 
Kontaktní osoba pro případné dotazy k předkládaným žádostem je Miloslava Tůmová, e-mail: 
mtumova@cesbrod.cz, tel. 735 750 279. 
 
 
Bc. Jakub Nekolný v.r.    otisk úředního razítka 
starosta města 
 
 
Vyvěšeno: 6. 2. 2018 
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