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Město Český Brod
starosta města
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

MUCB 79780/2017

Výzva – akce města Český Brod pořádané v roce 2018
Město Český Brod vyhlašuje

Výzvu k podávání žádostí o zařazení do akcí města Český Brod
financovaných z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod
Výzva se týká tradičních akcí města neinvestičního charakteru v oblasti sportu, kultury a volného času
pořádaných v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, kdy město Český Brod vystupuje jako pořadatel akce
nebo uspořádání akce zadává na základě objednávky jinému subjektu. Nezbytnou podmínkou zařazení do
akcí města je podpora reprezentace města Český Brod. Výzva se vztahuje také na výměnné pobyty škol v
zahraničí.
Tato výzva se týká akcí, na které nebyla podána žádost v termínu do 30. 11. 2017.
Žádost o zařazení do akcí města musí obsahovat:
 formulář Žádosti o zařazení do akcí města Český Brod,
 rozpočet akce (viz příloha č. 1 k žádosti),
 stručný popis akce (volná forma zpracování),
 souhlas s užitím osobních údajů (viz příloha č. 2 k žádosti).
Oprávněnými subjekty pro podání žádosti jsou:
 spolek, splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a vyvíjející činnost v oblasti sportu, kultury a volného času,
 organizace vzniklé podle zákona č. 248/1995 Sb., obecně prospěšných společnostech a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 organizace vzniklé podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a
náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 další právnické osoby (školy, školská zařízení, obchodní společnosti apod.) a fyzické osoby.
Žádost se předkládá zásadně prostřednictvím statutárního orgánu NNO, případně jejich pobočných spolků
majících IČO (nižší články organizací, např. oddíly, družiny apod., nemohou podávat žádost samostatně).
V případě, že bude žadatel žádat o zařazení více akcí, je potřeba pro každou z nich podat samostatnou
žádost.
Řádně vyplněné a úplné žádosti o zařazení do akcí města Český Brod 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 Akce města na rok
2018, nejpozději do 31. 12. 2017.
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Akce města Český Brod jsou financovány z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod a jsou
schvalovány zastupitelstvem města Český Brod na návrh rady města.
Statut Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod a formulář žádosti, vč. požadovaných příloh,
naleznou žadatelé na webových stránkách města Český Brod v sekci Dotační programy města
(http://www.cesbrod.cz/section/dotprog).
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