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MIMOŘÁDNÁ  PODPORA  ORGANIZOVANÝCH AKTIVIT PRO VOLNÝ  ČAS DĚTÍ 

OD 6  DO 15 LET VE  STRAKONICÍCH V ROCE 2018 
(dar/příspěvek města Strakonice s občanskou zainteresovaností) 

 

Zastupitelstvo města Strakonice schválilo usnesením č. 817/ZM/2018 pravidla pro Mimořádnou 

podporu organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018. 

Z rozpočtu města Strakonice bude rozděleno max. 1 500 000 Kč formou darů ve výši 500 Kč/dítě tak, 

jak rozhodne zákonný zástupce společně s dítětem. Zákonný zástupce vybere jednu z aktivit dítěte - 

sportovní oddíl, zájmový kroužek nebo jiný volnočasový klub atp., který bude podpořen.  
 

PRAVIDLA   
 

- zákonný zástupce (zákonným zástupcem se v tomto případě rozumí rodič, opatrovník, pěstoun, 

popř. jiná osoba jednající za dítě) registruje na MěÚ Strakonice dítě ve věku od 6 do 15 let (datum 

narození 1. 1. 2003-31. 12. 2012) 

- dítě má trvalý pobyt ve Strakonicích 

- vybraný subjekt (sportovní klub, kulturní spolek, škola aj.) provozuje svou činnost převážně na 

území města Strakonice po dobu min. jednoho roku ke dni podání registračního formuláře 

- při výběru jedné preferované zájmové aktivity (komu bude částka poukázána) je nutné uvést název 

organizace/klubu/spolku/školy 

- v případě podání více registračních formulářů za jedno dítě bude pro administraci mimořádné 

podpory evidován pouze první v pořadí  

- registrovány budou pouze řádně vyplněné formuláře vč. povinných příloh 

- na poskytnutí mimořádné podpory není právní nárok 

- voucher určený subjektu a potvrzení pro zákonného zástupce musí obsahovat razítko města 

Strakonice 

- termín pro vyzvednutí a odevzdání registračního formuláře:  1. srpna - 15. října 2018 

(v době úředních hodin) 

- odevzdání registračního formuláře:   

osobně: MěÚ Strakonice (podatelna nebo přímo odbor školství a cestovního ruchu) 
 

- zákonný zástupce dítěte ve věku od 6 do 15 let může na základě registrace podpořit vybraný subjekt 

finanční částkou ve výši 500 Kč/dítě určenou zejména na úhradu členských příspěvků 

organizovaných volnočasových aktivit ve sportovních oddílech, či poplatků za zájmové umělecké 

kroužky nebo za jiné volnočasové spolky a kluby. 

Podpora se poskytuje na základě darovací smlouvy uzavřené mezi městem Strakonice a daným 

subjektem, v případě ZŠ formou navýšení příspěvku na provoz škol. Částky budou pro vybrané 

subjekty sečteny a po uzavření darovací smlouvy subjektu poukázány. Uzavření darovací smlouvy 

s předmětem daru nad 20 000 Kč podléhá schválení v zastupitelstvu města.   

 

Administrátor:   

Městský úřad Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu - Bc. Martina Dubová 

tel.: 383 700 847, 724 848 538, e-mail: martina.dubova@mu-st.cz   



 

Město Strakonice   

     Registrační formulář  

 

MIMOŘÁDNÁ PODPORA ORGANIZOVANÝCH AKTIVIT PRO VOLNÝ  ČAS DĚTÍ 

OD 6  DO 15 LET VE  STRAKONICÍCH V ROCE 2018 
 

Dítě (6-15 let, datum narození 1. 1. 2003-31. 12. 2012) 

Jméno a příjmení 
 

Datum narození 
 

Trvalý pobyt 
 

 

Zákonný zástupce (rodič, opatrovník, pěstoun, popř. jiná osoba jednající za dítě) 

Jméno a příjmení  

Telefon  

E-mail 
 

Finanční částkou ve výši 
500 Kč chci podpořit 

(uveďte pouze 1 aktivitu 
- sportovní klub, kulturní 

spolek nebo kroužek, 
jehož je Vaše dítě 

členem) 

název 
subjektu 

 

konkrétní 
oddíl/kroužek 

 
 

Prohlašuji, že výše uvedené informace jsou pravdivé.  

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a s pravidly přidělení mimořádné podpory 

organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 (viz strana 2) a 

Oznámením o zpracování osobních údajů za účelem poskytnutí  mimořádné podpory organizovaných 

aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 (www.strakonice.eu). 

 

Ve Strakonicích dne ………………………….           …...………………………………………….. 

             podpis zákonného zástupce 

 

 

Datum doručení: 

 
Čas doručení:  

http://www.strakonice.eu/


MIMOŘÁDNÁ PODPORA ORGANIZOVANÝCH AKTIVIT PRO VOLNÝ  ČAS DĚTÍ 

OD 6  DO 15 LET VE  STRAKONICÍCH V ROCE 2018 

 

Voucher pro subjekt - příjemce 

Tímto (jméno a příjmení, rok narození) ……………………………………………………………………. požádal/a o 

podporu subjektu (název subjektu) …………….……………………………………………………….….. darem ve výši  

500 Kč od města Strakonice určeným zejména na úhradu členských příspěvků v oddíle 

…………………………….…… či na úhradu poplatku za zájmový kroužek …………………………………………………, 

popř. na činnost subjektu. 

 

Ve Strakonicích dne ………………………….              …. …………………………………………….. 

         podpis zákonného zástupce 

 

 

 

 

MIMOŘÁDNÁ PODPORA ORGANIZOVANÝCH AKTIVIT PRO VOLNÝ  ČAS DĚTÍ 

OD 6  DO 15 LET VE  STRAKONICÍCH V ROCE 2018 
 

Potvrzení pro zákonného zástupce 

Tímto můj syn/dcera (jméno a příjmení) ……………………………………………………………………. požádal/a o 

podporu subjektu (název subjektu) …………….……………………………………………………….….. darem ve výši  

500 Kč od města Strakonice určeným zejména na úhradu členských příspěvků v oddíle 

…………………………….…… či na úhradu poplatku za zájmový kroužek …………………………………………………, 

popř. na činnost subjektu. 

 

Ve Strakonicích dne ………………………….              …. …………………………………………….. 

         podpis zákonného zástupce 

 

 

razítko města Strakonice 

 

 

razítko města Strakonice 


