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Příjem žádostí od 6. září do 6. listopadu 2022.

Město Kyjov nabízí rodičům finanční podporu na
úhradu kroužku dle vlastního výběru. 
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Účel projektu
Účelem tohoto projektu je finančně podpořit, a to formou
účelového   finančního   daru,   rozvoj   a  volnočasové   aktivity   dětí
s    trvalým     pobytem   v   Kyjově    ve     školním    roce    2022/2023   
(1.   9.   2022  – 30. 6. 2023). Město Kyjov poskytne rodinám s dětmi,
které splní podmínky projektu, finanční dar účelově vázaný na
úhradu volnočasových aktivit dětí (dále jen kroužek) ve věku  3 – 15
let včetně (k datu podání žádosti) do výše 1.250 Kč na jedno dítě. 
Administrátorem žádostí je Odbor školství a kultury MěÚ Kyjov. 

Cíl projektu
Cílem  projektu  je  poskytnout  finanční  podporu rodinám s  dětmi
a rozšířit tak kyjovským dětem možnost účastnit se volnočasových
aktivit a zájmového vzdělávání.

Žadatel
Žadatelem může být pouze svéprávná fyzická osoba (zákonný
zástupce dítěte, opatrovník apod.).

Pravidla projektu

Za pravidelnou pohybovou aktivitu je považována aktivita trvající
alespoň 3 měsíce.
Podmínkou podání žádosti je věk dítěte 3–15 let včetně a trvalý
pobyt ve městě Kyjově nebo jeho místních částech.
Žadatel  nesmí  mít  k  datu  podání  žádosti  vůči  městu  Kyjovu 

Finanční dar bude poskytován na pravidelné pohybové, umělecké,
vzdělávací a sportovní aktivity organizované školským zařízením
(školy,    střediska    volného   času   –   DDM   nebo  ZUŠ)  nebo  také 
v kroužcích organizovaných jinými organizacemi, např. spolky,
sportovními kluby apod. 

     a  jeho  příspěvkovým  organizacím   finanční   závazky  po  lhůtě
     splatnosti. 



Podání žádosti

Žádost je možné podat písemnou formou prostřednictvím
interaktivního formuláře dostupného na webových stránkách
města: (Potřebuji vyřídit - Finance, poplatky a dotace - Dotace -
Dotace z rozpočtu města). 

Řádně vyplněný a podepsaný formulář spolu s požadovanými
přílohami a v určeném termínu je možné doručit osobně na
podatelnu MěÚ Kyjov, Masarykovo nám. 30/1, prostřednictvím
poštovních služeb, popřípadě v elektronické podobě datovou
zprávou.

Termín podání a náležitosti žádosti

Žádost   pro   školní   rok   2022/2023   je   možné   podat  v   termínu 
6. 9. - 6. 11. 2022.

Žádosti budou posuzovány dle formální a věcné správnosti. Žádost
musí být řádně vyplněná, podepsaná a podaná (tj. osobně, odeslaná
poštou nebo datovou zprávou) se všemi požadovanými přílohami. 

Požadované přílohy:
- potvrzení o vedení bankovního účtu (kopie smlouvy o zřízení
běžného účtu nebo potvrzení banky o vedení běžného účtu), 
- kopie dokladu o zaplacení kroužku (pokladní doklad nebo
potvrzení od  organizátora kroužku) nebo  výpis  z  bankovního 
 účtu o zaplacení kroužku (číslo účtu uvedené v žádosti o příspěvek
musí být shodné s číslem účtu, ze kterého proběhla platba
"kroužkovného"); z dokladu o zaplacení nebo z bankovního výpisu
musí být jednoznačně prokazatelné za koho, komu, za co a na jaké
období byla platba uhrazena. 

Postup při proplácení

Žádost o finanční dar se bude posuzovat individuálně. V případě, že
bude žádost formálně i věcně správně zpracovaná, bude žadatel
vyzván k uzavření darovací smlouvy. Finanční dar bude na účet
žadatele převeden do 30 dní ode dne uzavření darovací smlouvy.
Finanční   dar  se  vyplácí  bankovním  převodem  na  účet  uvedený 
v žádosti (v hotovosti se finanční dar neproplácí).

PŘÍSPĚVEK MĚSTA KYJOVA NA
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE



Žadatel s více dětmi může předložit na každé dítě jednu
samostatnou žádost, maximálně však do výše 1.250 Kč na jedno
dítě. 
Administrátor si vyhrazuje právo rozhodovat pouze o žádostech,
které budou předloženy v termínu pro jejich podávání. Na
žádosti, které budou podány po stanoveném termínu, nebude
brán zřetel. 
Přijaté žádosti včetně příloh se archivují a žadatelům se
nevracejí.
Na poskytnutí finančního daru není právní nárok.
Administrátor si vyhrazuje právo na opravu formálních
náležitostí žádosti.

Závěrečná ustanovení  

Více informací získáte na Odboru školství a kultury MěÚ Kyjov,
Masarykovo nám. 18, Kyjov.

Kontakt
Mgr. Kateřina Moudrá
tel.: 518 697 582
email: k.moudra@mukyjov.cz
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