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Seznam příloh:
Příloha č. 1 formulář žádosti

Seznam zkratek:
ZM
RM
VM
starosta
místostarosta
MěÚ
OKVM

- Zastupitelstvo města Nový Jičín
- Rada města Nový Jičín
- Vedení města Nový Jičín
- starosta města Nový Jičín
- místostarosta města Nový Jičín
- Městský úřad Nový Jičín
- Odbor kancelář vedení města

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Tato pravidla určují podmínky, za kterých je udělována záštita nad počinem nebo
akcí konanou, a to i částečně, na území města Nový Jičín nebo subjektu s bydlištěm
nebo sídlem v Novém Jičíně (dále jen „aktivita“).
2) Záštita je čestná pocta, je projevem nefinanční a morální podpory aktivity s
významem nebo přínosem dané aktivity pro město Nový Jičín.
3) Udělením záštity je vyjádřena skutečnost, že aktivita je považována za důležitou a
hodnou pozornosti a zvyšuje její prestiž.
Čl. 2
Podmínky pro udělení záštity
1) Záštita je udělována aktivitám, které splňují následující podmínky:
a. konají se zcela nebo částečně na území města Nový Jičín nebo jsou
pořádány subjektem s bydlištěm nebo sídlem v Novém Jičíně (dále jen
„město“).
b. jsou konkrétně a časově ohraničené,
c. jejich určení a zaměření je neziskové, charitativní či benefiční,
d. jsou organizovány kýmkoliv, zejména však veřejně prospěšnými
společnostmi, nadacemi, spolky apod.,
e. aktivity jsou zaměřeny zejména do oblasti sociální, kultury, sportu, volného
času, vzdělávání apod.
f. žádost o udělení záštity je podána na předepsaném formuláři,
g. žadatel nemá závazky vůči městu ani jeho příspěvkovým organizacím,
h. v souvislosti s organizováním (pořádáním) aktivity jsou dodrženy všechny
související právní předpisy.
2) Udělením záštity nevzniká právo na bezplatné užívání veřejného prostranství ani na
dotaci či dar z rozpočtu města.
3) V případě, že žadatel o udělení záštity požádá současně nebo v souvislosti s jejím
projednáváním o poskytnutí peněžitého nebo věcného daru, dotace nebo jiného
příspěvku (např. propagačního materiálu) na aktivitu, řídí se poskytnutí daru, dotace
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či jiného příspěvku jiným vnitřním předpisem, rozhodnutím nebo usnesením orgánů
města. 1)
4) V případě že žadatel o udělení záštity požádá současně o souhlas s užitím znaku
města, administruje se taková žádost samostatně a postupuje se podle zákona o
obcích.
5) S udělením záštity není spojena povinnost osobní účasti starosty nebo místostarosty
města na aktivitě.
6) Podnikajícím subjektům je udělována záštita jen pro aktivity, jejichž výtěžek je určen
z větší části na veřejně prospěšné účely.
Čl. 3
Druhy záštity
1) Záštita je udělována jako záštita města, osobní záštita starosty města, osobní záštita
místostarosty města.
2) O udělení záštity města rozhoduje RM Nový Jičín, o udělení osobní záštity starosty
města rozhoduje starosta města, o udělení osobní záštity místostarosty města
rozhoduje příslušný místostarosta města.
Čl. 4
Forma udělení záštity
1) Záštita se uděluje prostřednictvím informace o udělení záštity. Prezentaci záštity je
možno zveřejnit jen na základě písemného vyrozumění o jejím udělení.
2) Prezentaci záštity je možno zveřejnit tištěnou, obrazovou, zvukovou, filmovou či jinou
vizuální formou.
Čl. 5
Postup při podání žádosti o udělení záštity
1) Žádost o udělení záštity se podává na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 1
těchto Pravidel, a to písemně nebo elektronicky. Písemná žádost o udělení záštity se
doručuje na podatelnu MěÚ Nový Jičín, žádost elektronická se doručuje do datové
schránky města. Za datum doručení písemné žádosti je považováno datum doručení
na podatelnu MěÚ Nový Jičín, elektronická žádost je doručena okamžikem doručení
do datové schránky města.
2) V případě, že žádost nebude splňovat všechny předepsané náležitosti, bude žadatel
písemně vyzván k jejímu doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li žádost doplněna,
bude na ní nahlíženo, jako by nebyla podána.
3) V případě, že žadatel nebude splňovat podmínky pro udělení záštity podle čl. 2 těchto
pravidel, bude žádost písemně odmítnuta.
4) O žádosti o udělení záštity bude rozhodnuto bezodkladně, v případě záštity města
nejdéle do 60 dnů.
5) Evidenci žádostí o udělení záštity a jejich administraci zajišťuje OKVM.
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Čl. 6
Práva a povinnosti spojené s udělením záštity
1) Je-li žadateli záštita udělena, je žadatel povinen na všech tištěných dokumentech
k aktivitě, u kterých to bude dle jejich zpracování možné, poskytnout informaci o
udělení záštity.
2) Akce pod záštitou města nesmí být spojeny s propagací politických stran a hnutí.
3) Udělení záštity se nelze domáhat.

Čl. 7
Postup při odejmutí záštity.
1) V zájmu města je, aby město a jeho starosta či místostarosta byli spojováni pouze
s těmi aktivitami, které se slučují se zájmy města, neodporují zákonu a nepoškozují
dobré jméno města, jeho starosty či místostarosty. Zejména z těchto důvodů má
Rada města Nový Jičín, starosta nebo místostarosta právo udělenou záštitu
odejmout.
2) O odejmutí záštity je žadatel písemně vyrozuměn.
3) Žadatel je v případě odejmutí záštity povinen neprodleně odstranit informaci o
udělené záštitě ze všech materiálů a dokumentů jakékoliv povahy, webových stránek,
sociálních sítí a všech dalších informačních zdrojů, na kterých byla tato informace
zveřejněna.
4) Město si vyhrazuje, bez ohledu na okamžik doručení vyrozumění dle odst. 2) tohoto
článku, právo ihned zveřejnit jakoukoliv formou informaci o odejmutí záštity.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1) O vydání těchto pravidel rozhodla Rada města Nový Jičín usnesením č. 483/18R/2019
dne 13. 11. 2019.
2) Tato pravidla jsou účinná dnem 1. 1. 2020
V Novém Jičíně 28. 11. 2019

----------------------------------------------------Mgr. Stanislav Kopecký starosta města
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1)

Například
 Směrnice 11/2019 Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z
rozpočtu města Nový Jičín,
 12/2019 Metodika k uznatelným výdajům financovaným z programových
dotací města Nový Jičín do oblasti sportu, kultury a volnočasových aktivit.
 Směrnice 5/2016 o vynakládání rozpočtových prostředků na reprezentaci
a propagaci v platném znění
 Směrnice 3/2016 Krátkodobé užívání nebytových prostor v majetku města
Nový Jičín
 OZV č. 1/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 Usnesení ZM
 Usnesení RM
 Usnesení VM
 Rozhodnutí starosty nebo místostarosty města

5

ŽÁDOST
O UDĚLENÍ ZÁŠTITY
x) hodící se zatrhněte

a) města Nový Jičín
b) starosty města Nový Jičín
c) místostarosty města Nový Jičín
Žadatel:
PO (Název včetně právní formy)
FOP ( jméno a příjmení fyzické osoby podnikající )
FO ( jméno a příjmení fyzické osoby)

………………………………………………………………………….
Sídlo PO, FOP/ bydliště FO:
……………………………………………………………………………………………………………
IČO PO,FOP/ datum narození FO:
……………………………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení zástupce PO/kontaktní osoby:
……………………………………………………………………………………………………………
Telefonní číslo:
……………………………………………………………………………………………………………
E-mail:
…………….……………………………………………………………………………………………..
web (nepovinný údaj):
…………………………………………………………………………………………………………...
facebook (nepovinný údaj):
……………………………………………………………………………………………………………
Název aktivity:

Datum (období) a místo konání aktivity:

Popis aktivity:
(v případě nedostatku místa lze zpracovat v samostatné příloze)
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Způsob zajištění propagace a prezentace aktivity:
(v případě nedostatku místa lze zpracovat v samostatné příloze)

Způsob zajištění propagace a prezentace města Nový Jičín během aktivity:
(v případě nedostatku místa lze zpracovat v samostatné příloze)

Spolupořadatelé a partneři aktivity: (ministerstva, MSK, neziskové organizace, sponzoři, média apod.)

Jakým způsobem je nebo bude naloženo s výtěžkem aktivity (rozpočet nebo
ekonomická rozvahu aktivity:
(v případě nedostatku místa lze zpracovat v samostatné příloze)

Jakou formou bude poskytnutí záštity prezentováno:
Informace, zda žadatel žádá město o jiný příspěvek na aktivitu (Čl.2, odst. 3
pravidel):
Návrh grafického zobrazení informace o poskytnutí záštity:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že nemám/me žádné závazky (neuhrazené nájemné, vyměřené poplatky,
pokuty, plnění ze smluv apod.) vůči městu Nový Jičín ani jeho příspěvkovým
organizacím.
Prohlašuji, že .v souvislosti s organizováním a konáním aktivity jsou dodrženy
všechny související právní předpisy.
Zároveň jako pořadatel/spolupořadatel prohlašuji, že na městem/starostou/místostarostou
města zaštítěnou aktivitu, stejně jako na veškeré další aktivity pořádané či spolupořádáné
tímto pořadatelem, nebude realizován tzv. černý výlep.
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.
Datum:.....................................

Podpis:………………………………..

Datum:.....................................
Podpis:………………………………..
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