Obec Holasice
IČO 00488143
se sídlem ul. Václavská 29, 664 61 Holasice
Pravidla pro poskytování záštity obce HOLASICE
Představitelem obce Holasice se pro účely pravidel záštity rozumí starostka obce.
Představitel obce může poskytnout záštitu nad zvláště důležitými a mimořádně
prospěšnými kulturními, sportovními, vzdělávacími, charitativními a dalšími
společenskými a všeobecně prospěšnými akcemi, které jsou konány na území obce.
Záštitou představitele obce se rozumí morální podpora akce vyjadřující její
společenský význam, důležitost a přínos pro obec. Záštita představitele obce
Holasice patří mezi čestné pocty, z nichž neplyne nárok na finanční ani jiné hmotné
požitky. Pokud není kompetentním orgánem rozhodnuto jinak.
Akci pod záštitou představitele obce lze uskutečnit pouze na základě předchozího
souhlasu starostky obce o poskytnutí záštity. S udělením záštity se automaticky
nepojí osobní účast zástupce obce Holasice na akci samotné. Záštita se
představitelem obce Holasice poskytuje písemně, a to formou Osvědčení o
poskytnutí záštity.

Podmínky pro poskytnutí záštity obce :
1. Akce se koná na území obce.
2. Jedná se o akci společensky významnou a důležitou, vztahující se k činnosti obce
v rámci jeho působnosti a podporující vážnost představitelů obce.
3. Pořadatel akce zajistí v rámci propagace akce a v průběhu jejího konání řádnou
prezentaci obce .
4. Pořadatel akce uvede na všech propagačních materiálech k akci (vstupenky,
pozvánky, plakáty, reklamy, internetové prezentace apod.) informaci o konání akce
pod záštitou obce.
5. Po ukončení akce pořadatel prokazatelně doloží, že během akce byla záštita obce
viditelně a důstojně prezentována (předloží např. leták, program, pozvánku,
závěrečnou zprávu, popř. jiný výstup z akce)

Postup při poskytování záštity obce :
1. Pořadatel akce, právnická nebo fyzická osoba, podá nejpozději ve lhůtě 30 dní
před konáním akce prostřednictvím podatelny Obecního úřadu Holasice písemnou
žádost o poskytnutí záštity obce Holasice (dále jen žádost) s těmito náležitostmi :
- jméno a příjmení, popř. název žadatele
- charakter akce, datum a místo konání,
- předpoklad společenského významu, důležitosti a přínosu pro obec,
- pořadatel doloží, že pořádání akce vyplývá z předmětu jeho činnosti (přiloží např.
kopii živnostenského listu, registrace zapsaného spolku, zřizovací listiny, apod.)
- způsob zajištění propagace a prezentace během aktivity
- spolupořadatelé a partneři aktivity
- v případě záměru zveřejnění znaku obce v propagačních materiálech je nutné, aby

pořadatel požádal i o souhlas s užitím obecního znaku
2. Žádost bude obsahovat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ s těmito náležitostmi :
Prohlašuji, že nemám/me žádné závazky (neuhrazené nájemné, vyměřené poplatky,
pokuty, plnění smluv apod.) vůči obci Holasice ani subjektům jí zřízenými.
Zároveň za organizátora prohlašuji/jeme, že na obcí zaštítěnou či propagovanou
akci, stejně jako na veškeré další akce pořádané či spolupořádané tímto
organizátorem nebude realizován tzv. černý výlep.
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Jsem/jsme si vědom/i
právních následků nepravdivého čestného prohlášení.
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, v platném znění, uděluji tímto obci Holasice svůj souhlas
k elektronickému či jinému zpracování osobních údajů mnou/námi dobrovolně
uvedených v „Žádosti o poskytnutí záštity obce Holasice“ pro poskytnutí záštity obce
Holasice, pro poskytnutí ploch v informativních vitrínách obce, které má obec
Holasice k dispozici, k propagaci aktivity a k zveřejnění informací o aktivitě
v digitálních a tištěných médiích obce Holasice. Svůj souhlas uděluji s platností trvání
do ……………..
3. O žádosti o poskytnutí záštity rozhoduje starostka obce, která o svém rozhodnutí
písemně vyrozumí pořadatele akce.

Možné zvýhodnění akce pořádané pod záštitou obce :
bezplatné užití veřejného prostranství, el. energie, obecního mobiliáře, aj.
pomoc pracovníků technické údržby obce na přípravě akce,
poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce Holasice sjednáním smlouvy o
dotaci
Na výše uvedená zvýhodnění není právní nárok, záleží pouze na uvážení
statutárního orgánu obce, jaký způsob zvýhodnění akce poskytne.
-

Pravidla pro poskytování záštity obce Holasice byla schválena zastupitelstvem obce
Holasice dne 28.2.2018 usnesením č.5/2018 a nabývají účinnosti dnem schválení.
V Holasicích dne 1.3.2018

…………………………………
Mgr. Lenka Ungrová
starostka obce
Vyvěšeno na úřední desce dne :
Sejmuto z úřední desky dne :
Zveřejněno na elektronické úřední desce dne :
Sejmuto z elektronické úřední desky dne :

……………………………….
Ing. Roman Kostelecký
místostarosta obce

