
Poskytování dotací na  podporu veřejně prospěšných projektů z rozpočtu  
města Bělá pod Bezdězem v roce 2018  
 

Jak jsme Vás již informovali ve ZPRAVODAJI č. 1/2018, že budou na jednání Rady města 
projednávány dotační programy pro rok 2018 dle Zásad pro poskytování dotací na podporu 
veřejně prospěšných projektů z rozpočtu města schválené Usnesením MZ č. 123/2015, ze dne 
9.12.2015. V rámci Zásad byly schváleny MZ tyto programy: 

1. Dotační program na podporu spolkového života ve městě 
2. Dotační program na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání dětí a mládeže 
3. Dotační program na podporu sportu 
 

V souladu s těmito Zásadami Rada města schválila výzvy k podávání žádostí o dotace na rok 
2018 jednotlivými žadateli. 

Rada města dle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, schvaluje svým 
usnesením č. 622/2017 ze dne 18.12.2017 

a) Výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu spolkového života z rozpočtu 
města Bělá pod Bezdězem na r. 2018 

            Dotační program č. 1, podprogramy: Jednorázové akce, celoroční činnost 

b) Výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu volnočasových aktivit 
vzdělávání dětí a mládeže z rozpočtu města Bělá pod Bezdězem na r. 2018 
Dotační program č. 2, podprogramy: Jednorázové akce, celoroční činnost 

c) Výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu sportu z rozpočtu města Bělá 
pod Bezdězem na r. 2018 
Dotační program č. 3, podprogramy: Jednorázové sportovní akce, celoroční 
činnost, podpora sportovních zařízení 

Tyto výzvy jsou zveřejněny na webových stránkách města www.mubela.cz ve složce 
Z RADNICE A MĚSTA – Dotace pro rok 2018. Zde najdete veškeré informace k jednotlivým 
programům, včetně žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města Bělá pod Bezdězem.  Žádost 
o dotace z jednotlivých programů je třeba řádně vyplnit, doplnit o povinné přílohy a 
v období od 1.2.2018 nejpozději do 29.2.2018 do 11:30 předat osobně na podatelně MěÚ 
Bělá pod Bězdězem nebo zaslat s uvedením adresy: Město Bělá pod Bezdězem, Finanční 
odbor, Masarykovo nám. 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem v  obálce označené textem  
„DOTACE“. Na obálce musí být uvedeno číslo a název vyhlášeného dotačního programu. 


