
 

 

Městská část Praha 9
 

3. Rada městské části
ze dne 09.02.2016

 
USNESENÍ

č. Us RMČ 68/16
 

rozdělení účelových dotací určených na podporu nestátních
neziskových organizací působících na území MČ Praha 9, které
dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu mládeže

 
Rada městské části

 
1. schvaluje
 1.1. navržené účelové dotace do výše 50.000,- Kč na podporu nestátních

neziskových organizací působících v oblasti mládežnického sportu

Příloha č.2 (Dotační program č.1) - projekt č. 11, 13, 14, 15

Příloha č.3 (Dptační program č.2) - projekt č. 3

Příloha č.4 (Dotační program č.3) - projekt č.7

1.2. převod finančních prostředků ve výši 4.600.000,- Kč z rezervy MČ Praha 9
na poskytnutí účelových dotací na podporu nestátních neziskových organizací
působících v oblasti mládežnického sportu

 
2. souhlasí
 s navrženými účelovými dotacemi nad 50.000,- Kč na podporu neziskových

organizací působících v oblasti mládežnického sportu (dle přílohy 2, 3, 4), které
budou předloženy ke schválení na zasedání ZMČ Praha 9 dne 23.2.2016 

 
3. ukládá
 1. starostovi Městské části Praha 9

1.1. uzavřít smlouvy s žadateli de odst.1, bodu 1

       Dotační program č.1 - projekt č. 11,13,14,15



       Dotační program č. 2 - projekt č. 3

       Dotační program č.3 - projekt č. 7

2. zástupci starosty Městské části Praha 9

2.1.předložit navržené sportovní dotace nad 50.000,- Kč, které jsou určené na
podporu nestátních neziskových organizací působících v oblasti mládežnického
sportu, ke schválení na zasedání ZMČ Praha 9 dne 23.2.2016

3. vedoucímu OEÚMČ Praha 9

3.1. provést rozpočtové opatření dle odst. 1, bodu 2

3.2. na základě uzavřených smluv zajistit vyplacení dotací organizacím

 
 realizovat usnesení RMČ Praha 9
 Zodpovídá: Ing. Jan Jarolím Termín: 23.02.2016
 realizovat usnesení RMČ Praha 9
 Zodpovídá: Mgr. Adam Vážanský Termín: 23.02.2016
 realizovat usnesení RMČ Praha 9
 Zodpovídá: Ing. Jan Šíba Termín: 29.02.2016
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........................................
Ing. Jan Jarolím Mgr. Tomáš Portlík

starosta MČ Praha 9 zástupce starosty MČ Praha 9
 


