
  Strana 1 (celkem 2) 

8. VÝZVA k podání žádostí o dotaci z  

DOTAČNÍHO FONDU města Hodkovice nad Mohelkou 

 

Vymezení 

podpory 

Podpořeny mohou být kulturní, vzdělávací, sportovní, společenské a 

volnočasové aktivity a akce 
 

 a) na území města,  
 b) ve prospěch jeho obyvatel  
 c) pro propagaci města   
 d) podpora studentských prací týkajících se významně historie nebo současnosti  

města 

 

Podpořeny mohou být aktivity a akce prospěšné obecně nebo prospěšné 

vymezeným cílovým skupinám (především děti od 3 let a studující mládež do 25 

let, osoby na mateřské nebo rodičovské dovolené, nezaměstnaní, zdravotně 

znevýhodnění a zdravotně postižení, senioři). 
 

Vyhlašovatel 

programu 

Město Hodkovice nad Mohelkou 

Celková alokace 

pro tuto výzvu 

350.000,- Kč  

Min. částka 5.000.- Kč 

Max. částka 30.000.- Kč 

Hodnotící orgán Dotační komise 

Schvalující orgán Rada města 

Období 1.ledna - 31.prosince 2019 

Datum ukončení 

příjmu žádostí 
13.03.2019 v 17 hodin 

 

A. Předmět 

podpory 

Celoroční činnost žadatele nebo jednorázové akce dle vymezení podpory 

B. Okruh 

žadatelů 

Právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, 

zejména: 
- Obecně prospěšné organizace (zákon č.248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech v platném znění) 

- Nadace a nadační fondy (zákon č.227/1997 Sb., o nadacích a nadačních 

fondech v platném znění)  

- Spolky v souladu s Občanským zákoníkem, zákon č.89/2012 Sb., v 

platném znění 

- Církevní právnické osoby (zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského 

vyznání a postavení církví a náboženských společností v platném znění) 

Fyzické osoby  

 

C. Omezení 

podpory 

 

Žadatel musí mít vypořádané závazky vůči vyhlašovateli výzvy. 

 

Žadatel může podat maximálně 1 žádost k této výzvě. 
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D. Obsah 

žádosti 

Vyplněný formulář žádosti s případnými přílohami  

 

E. Způsob, 

termín a 

místo 

podání  

Žádost na předepsaném formuláři musí být samostatně doručena poštou  
(adresa: Městský úřad, T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou) 

nebo osobně do 13. 03. 2019 do 17:00 hod. na podatelnu MÚ v zalepené 

obálce s označením DOTACE 2019 s uvedenou adresou žadatele 
 

F. Hodnocení 

žádosti 

Hodnocení žádostí a návrh na přidělení dotace: Dotační komise do  

31. 03. 2019 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace: Rada města projedná předložený návrh na 

nejbližším možném jednání 

 

G. Oznámení o 

přidělení 

dotace 

Úspěšný žadatel bude vyrozuměn odpovědným pracovníkem města 

Hodkovice nad Mohelkou a vyzván k podpisu smlouvy. 

Seznam všech žadatelů, včetně názvu projektu a výše přidělené dotace 

bude zveřejněna na webu města. 

 

 

H. Předpis  Obsah výzvy a její realizace se řídí poskytováním dotací z rozpočtu města 

Hodkovice n. M. https://www.hodkovicenm.cz/cs/poskytovani-dotaci-z-

rozpoctu-mesta-hodkovice-nad-mohelkou/ 

 

 

 

 

      Bc. Markéta Khauerová 

             starostka města 

24.01.2019 

 

 

 


