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MUCB 23164/2013

Výzva na investiční příspěvky nestátním neziskovým
organizacím

V návaznosti na usnesení zastupitelstva města Český Brod č. 8/2012 ze dne 25.01.2012
chci informovat o možnosti podávání žádostí o finanční příspěvek na podporu investičních akcí nestátních
neziskových organizací (dále jen NNO). Uznatelnými náklady jsou považovány investiční výdaje
do nemovitého majetku ve vlastnictví žadatelské NNO nebo partnerské NNO realizované od 1. ledna
do 31. prosince 2013.
Žádosti žadatelů musí obsahovat:
 Písemnou žádost žadatele.
 Formulář (viz příloha, pokud již nebyl zaslán v rámci Programů podpory kultury, sportu a volného
času).
 Potvrzení vlastnictví (při opakované žádosti stačí čestné prohlášení o trvání vlastnického vztahu),
případně kopii nájemní a partnerské smlouvy s majitelem (jen opět NNO!).
 V případě finančního příspěvku k získané dotaci kopii Rozhodnutí o přidělení dotace (MAS
Pošembeří, grant Středočeského kraje, MŠMT či jiné).
 Zápis a výsledky výběrového řízení na dodavatele (v souladu se Směrnicí města Český Brod
pro zadávání zakázek malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
ve znění pozdějších změn a předpisů).
 Kopie Smlouvy o dílo a položkový rozpočet.
 Doklady o vynaložení vlastních nákladů NNO.
Žadatelé musí řádně vyplněné a úplné žádosti 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 Investiční příspěvek Města Český
Brod pro kulturu, sport a volnočasové aktivity na rok 2013 - nejpozději do 30. září 2013.

V Českém Brodě dne 30.08.2013

Bc. Jakub Nekolný v.r.
starosta města

otisk úředního razítka
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