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do 31, 3. 2023

od 1. - 9. 4.2023

Dotační program města Rokytnice nad Jizerou
vÝzva K pŘEDrlÁoÁttí žÁposTí o DoTAcl

ZROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU
tuto Dle rozpočtu na rok 2023

Datum ukončení žádostí 3í.3.
na který mohou být peněžní

prostředky poskytnuty

Okruh
podpory stanoveného úěelu

podpory

Minimální uúěast
Minimální
tvtary$]drY§q pqqpqry _ ___
Termín realizace aktivit
Forma

obsah žádosti

poOani ZaóóŠii

íi|t_erň Ftp ňó4r,e_q!í_áqqa-!|_ _-
konzultace žádostí

í5. Harmonogram
administrace
žádosť

kontrola formální a
administrativní správnosti
a úplnosti žádosti, evidence

kontrola

Projednání a schválení
návrhu

- volnočasové aktivity dětí a mládeže
- kulturní a společenské akce
_ sportovní akce
- vzdělávací programy
- akce pro seniory
- podpora činnosti zájmových sdružení a místních spolků s celoroční

Žadatelem může být tyzická nebo právnická osoba, spolek, z$movy
spolek, nadace, popř. jiné subjekty, které mají působnost na území
města Rokytnice nad Jizerou a provozují kulturní, sportovní, zájmovou
nebo jinou činnost odpovídajíci tematickému určení dotací na území
města nebo jinak přispívají k rozvoji města Rokytnice nad Jizerou.
- dotace nemůže být poskytnuta organizaci zřizované městem

1jt2023-3llŽ:2o23

ŘaOnC vyplněná Žáaost o dotaci z rozpoětu města - příloha č. 1
Dotačního programu (formulář lze vyzvednout na Městském úřadě na
úseku finančním, v Městském informačním centru nebo na internetových
stránkách www. mesto-rokytnice.cz)

Povinné příIohy k žádostijsou:
. kopie výpisu z veřejného nebo živnostenského rejstříku, případně

kopie výpisu z jiné evidence, ve které je žadatel zapsán
o plná moc v případě zastoupení žadatele na základě plné moci
o potvrzení o vlastnictví bankovního účtu (v případě vyplacení

poskytnuté dotace na bankovní účet)
je-li žadatel právnickou o§obou, pak identifikaci
. osob zastupujících právnickou osobu a s uvedením právního důvodu
zastoupení

r osob s podílem v této právnické osobě

- poštou v zalepené obálce s označením ,,GRANTY/DOTACE'
na adresu: Město Rokytnice nad Jizerou

Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
- osobně doručte na Městské informaění centrum, íinanění úsek nebo

Městského úřadu

lng. Lucie Lukešová
Jitka Hrušková do 31. 3. 2023

e-mail:
Centrální pokladna, podatelna MU,
ltlĚslslé_tníqry9_čnj!€!tr!!q

lng. Lucie Lukešová
Jitka Hrušková

Hodnotící komise jmenovaná Radou
města

Rada města Rokytnice nad Jizerou do 30. 4. 2023

o ĚřiOaeňíóotace--- Do 14 dnů od rozhodnutí Rady města
právní forma Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu měst

ice nad Jizerou

u
Tato výzva byla schválena Radou města Rokytnice nad Jizerou dne 23. 1, 2023 usnesením é. 12023.

na předepsaném formuláň Zádost o dotaci z


