
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY  
 

pro poskytnutí finančních prostředků  

z Programu  podpory  neziskových organizací  v roce 2015 

 
Poskytovatel - Město  Kasejovice Kasejovice 98, 335 44  Kasejovice,  

IČO: 00256731 

 

V rozpočtu Města Kasejovice bylo pro rok 2015 vyčleněno na tento 

program 130 000 Kč. 

  

Cíle programu : 

- podpora iniciativy neziskových organizací (dále jen NO), působících zejména v 

oblastech cílevědomé dlouhodobé práce s dětmi a mládeží, dále v kultuře, v 

mimoškolním vzdělávání, v tělovýchově a sportu, v ochraně přírody atd. 

- podpora rozvoje další činnosti těchto organizací za účelem obohacení nabídky 

kulturního a společenského života našich občanů. 

 

Podmínky účasti organizací na projektech : 

- sídlo a působnost neziskové organizace v oblasti Kasejovicka (Kasejovice, 

Řesanice, Polánka, Podhůří, Kladrubce, Chloumek, Přebudov, Újezd u Kasejovic) 

nebo zaměření projektu na cílové skupiny Kasejovicka. V kategorii B se projektu 

může zúčastnit i fyzická osoba působící na Kasejovicku.  

- předložení písemné Žádosti o poskytnutí finančních prostředků ve stanoveném 

termínu (viz dále). 

 

Základní pokyny k vyplnění Žádostí a jejich předložení na MěÚ 

Kasejovice : 

- formuláře jsou k dispozici na MěÚ Kasejovice, nebo na webových stránkách města  

- na tiskopisu Žádosti o poskytnutí finančních prostředků vyplňte identifikační údaje 

žadatele (pro každou kategorii projektů stačí vyplnit první stránku Žádosti 1x, druhou 

stránku lze nakopírovat podle počtu vašich projektů). 

- požadovaný projekt popište buď na volné místo Žádosti, nebo na samostatný list 

formátu A4 (pro více projektů vždy samostatný list formátu A4). 

- musí být uvedeno číslo účtu žadatele, příspěvky nejsou vypláceny v hotovosti 

- nabídky na plnění projektů předkládejte do podatelny MěÚ  Kasejovice od 20.4. 

2015 do 15.11. 2015. 

 

Hodnocení předložených nabídek a přidělení finančních prostředků : 

- předložené nabídky hodnotí a schvaluje Rada města Kasejovice  

- Rada města si vyhrazuje právo ve výjimečných a odůvodněných případech 

rozhodnout o nepřidělení finančních prostředků navrženému projektu, nebo po 

konzultaci se žadatelem rozhodnout o úpravě rozsahu plnění a výše finanční dotace. 



 

Kritéria hodnocení (seřazeno podle váhy kritéria sestupně) : 

a) prokazatelně pravidelná práce NO s dětmi a mládeží do 19 let se 

zaměřením na vyplnění volného času. 

b) garance kvalitní realizace projektu, dlouhodobá spolehlivost uchazeče, 

dobré zkušenosti z plnění projektů v minulých letech. 

c)  výše podílu vlastních zdrojů. 

d)  předpokládané široké zapojení (účast) veřejnosti. 

 

Přidělení financí : 

- po schválení žádosti Radou města Kasejovice bude s uchazečem na každý projekt 

uzavřena písemná smlouva o poskytnutí finanční dotace (podle obecně platných 

předpisů) a poté finanční příspěvky převedeny na účet žadatele. 

- vyúčtování programu viz formulář  Příloha č. 3 předložit do 31.12. 2015 na MěÚ 

Kasejovice. 

 

Kontaktní osoby: Ing. Marie Čápová, tel. 371 595 100, e-mail: mu@kasejovice.cz 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Žádost o poskytnutí finančních prostředků z  Programu podpory 

neziskových organizací Kategorie A 

Příloha č. 2: Žádost o poskytnutí finančních prostředků z Programu podpory 

neziskových organizací Kategorie B 

Příloha č. 3: Vyúčtování příspěvku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PŘÍLOHA č. 1  

 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH  PROSTŘEDKŮ  

 

Program podpory  neziskových organizací – 2015 
 

Kategorie A - Podpora práce s dětmi a mládeží 
 

Poskytovatel - Město Kasejovice, Kasejovice 98, 335 44  Kasejovice  

IČO: 00256731 

 

Označení a název projektu (nebo projektů): 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

Identifikační údaje žadatele (název, adresa, IČO, č. účtu, statutární zástupce 

organizace): 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

Popis projektu: (V případě nedostatku místa uveďte pouze seznam projektů se stručným 

popisem. Podrobný popis přiložte na další samostatné listy formátu A4 - pro každý projekt a další 

případné přílohy doporučujeme zvláštní list) 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

Den a čas konání kroužku: .................................................................................................…...... 

 

Místo konání:  ……………………………………………………………………………………………..… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Počet a věk účastníků: (předpoklad)...........................................................................................… 

 



Cíle akce nebo projektu: ..........................................................................……………..............….. 

Požadovaná dotace: 
 

Počet účastníků …….... x 600,- Kč = ................................................... Kč 

 

Na organizaci nebo kroužek                                                                    4 000 Kč 

 

 

CELKEM                                                                                …………………… Kč 

 

 

 

 

 

V …………………… dne ……………….. 

 

 

 

 

 

……………………………………….. 

razítko, podpis statutárního zástupce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PŘÍLOHA č. 2 
 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ  

 

Program  podpory  neziskových organizací - 2015 

 

Kategorie B - Veřejně prospěšné aktivity  
 

Poskytovatel - Město Kasejovice, Kasejovice 98, 335 44  Kasejovice, 

IČO: 00256731 

 

 

Označení a název projektu (nebo projektů): 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

Identifikační údaje žadatele (název, adresa, IČO, č. účtu, statutární zástupce 

organizace): 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

Popis projektu: (V případě nedostatku místa uveďte pouze seznam projektů se stručným 

popisem. Podrobný popis přiložte na další samostatné listy formátu A4 - pro každý projekt a další 

případné přílohy doporučujeme zvláštní list) 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

Termín realizace /zahájení a ukončení/: ……….............................................................…..  

 

Místo konání: ...............................................................................................................................…… 

 

Cíle akce nebo projektu: ..........................................................................................................…. 

 

 



 

Finanční rozvaha projektu: (pro více projektů si nakopírujte tuto stranu formuláře) 

Náklady projektu: 

Materiál (vč. propagace):   - .................................................................... Kč 

Služby (vč. nájmů apod.):    - .................................................................... Kč 

Jiné náklady:                        - .................................................................... Kč 
 

Celkové náklady:                - ........................................................ Kč 

 

 

Plánované příjmy: 

Účastnické poplatky (vstupné, vložné):             -          ..................................................................... Kč 

Vlastní zdroje(vklady) žadatele:              -          .................................................................…. Kč 

Příspěvek jiných poskytovatelů:              -          ..................................................................… Kč 

Jiné zdroje:                -          ...................................................................... Kč 

 

Celkové příjmy:               - ........................................................ Kč 

 

 

Bilance: 

Celkové příjmy:............................... Kč      Celkové náklady:.............................. Kč 

 

 

Rozdíl:                        - ........................................................ Kč 

 

 

 

Výše požadované částky:            - ........................................................ Kč 

 

 

 

 

 

V …………………….. dne ……………………………. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

razítko, podpis statutárního zástupce 

 

 

 

 

 

 



PŘÍLOHA č. 3 

 

Vyúčtování příspěvku poskytnutého  Městem Kasejovice, IČ: 00256731 

 

Příjemce: 
 

 

 

 

 

 

Název akce: 
 

 

 

Poskytnutá 

dotace 

Přijata dne           z účtu Města Kasejovice ve výši 

 

 

Číslo dokladu Účel vynaložených prostředků Částka Kč 

   

   

   

   

   

   

   

Celkem:   

 

Příloha: 

 

Kopie úč.dokladů ks ……. 

V Kasejovicích  dne: ……              ……..……………… 

                                                                                           za příjemce příspěvku 

 

Vyplní poskytovatel 

Finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb. 

 

Následnou veřejnosprávní finanční kontrolou bylo zjištěno, že poskytnutá 

dotace byla
*
 - nebyla

*
 využita v souladu s dotačním titulem. 

 

Dne: ……………… 

 

příkazce rozpočtu                                                              správce rozpočtu 

   starostka města                                                                      hl. účetní 


