MĚSTO NETOLICE

Program
pro poskytování darů na podporu sportovních, kulturních,
volnočasových a společensky prospěšných aktivit pro občany na
rok 2022
Účel programu
Dar může být poskytnut právnickým nebo fyzickým osobám, které působí zejména v oblasti
sociálních služeb, tělovýchovy a sportu, kultury, podpory rodiny, naplňování volného času
občanů, zvláště pak dětí a mládeže, ochrany životního prostředí, požární ochrany,
protidrogových aktivit a prevence kriminality.
Okruh žadatelů
Žadateli o dar mohou být nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace i jiné
právnické a fyzické osoby, které nejsou zřízené za účelem dosahování zisku. Žadatelé o dar se
zabývají ve městě Netolice nebo zabezpečují pro občany města některou z těchto aktivit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

sportovní činnost,
kulturní činnost,
práce s dětmi a mládeží,
pořádání jednotlivých kulturních, společenských a sportovních akcí,
sociální služby,
péče o rodinu a populaci, zdravý životní styl,
péče o seniory, občany zdravotně postižené či společensky znevýhodněné,
společensky prospěšná činnost.

Lhůty a formy pro podání žádosti
Lhůta pro podání žádosti je pro rok 2022 stanovena nejpozději do 12.00 hodin dne 25. února
2022. Forma podání žádosti je písemná.
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Náležitosti žádosti
Žádost musí obsahovat:
• jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dar, je-li žadatel
fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo
osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě
obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
• je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci osob zastupujících právnickou osobu
s uvedením právního důvodu zastoupení,
• požadovanou částku,
• účel, na který žadatel chce dar použít,
• odůvodnění žádosti.
Kritéria hodnocení žádosti a evidence
Hodnotitelem žádostí bude Rada města Netolice. Veškerou evidenci týkající se darů vede
tajemník Městského úřadu Netolice, popř. jím pověřená osoba.
Závěrečná ustanovení
1. Na poskytnutí daru není právní nárok.
2. Dar lze přiznat pouze v případě, že žadatel nemá nevypořádané závazky vůči městu
Netolice.
3. O poskytnutí daru je s žadatelem uzavřena darovací smlouva, jejíž schválení je
vyhrazeno zastupitelstvu města či radě města.
Program pro poskytování darů na podporu sportovních, kulturních, volnočasových a
společensky prospěšných aktivit pro občany na rok 2022 schválila Rada města Netolice
usnesením č. 1/2022 ze dne 5. 1. 2022.
V Netolicích dne 6. 1. 2022

Helena Matějeková
místostarostka

Mgr. Vladimír Pešek
starosta
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