Město Uherské Hradiště
Pravidla

Číslo:
Datum schválení:
Datum účinnosti:

1482/86/RM/2018
16.8.2018
17.8.2018

Pravidla pro udělování záštit města Uherské Hradiště

Článek 1

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Záštita ve smyslu těchto pravidel je vyjádření morální podpory poskytovatele záštity pořadateli
akce a zároveň ve vztahu k veřejnosti vyjádřením skutečnosti, že zaštiťující osoba považuje
akci, které poskytuje záštitu, za důležitou a hodnou pozornosti, přispívající k rozvoji
společenského života ve městě Uherské Hradiště, ke zvýšení jeho prestiže či k propagaci mimo
jeho území, a že účel a cíle akce jsou v souladu se zájmy města Uherské Hradiště.
2. Záštitou je možné podpořit akce, které splňují podmínky uvedené v předchozím odstavci,
zejména z oblasti kultury, sportu, vzdělávání a akce charitativní či benefiční, jakož i účast
jednotlivců či skupin reprezentujících město Uherské Hradiště na takových akcích konaných
mimo jeho území, a to ve všech případech na základě žádosti pořadatelů, resp. účastníků
těchto akcí (fyzických či právnických osob).
3. Udělení záštity je čestnou poctou a z jejího udělení nevyplývá nárok na finanční či jiné hmotné
požitky a zajištění, pokud není výslovně příslušným orgánem města rozhodnuto jinak.
4. Záštitou nelze podpořit akce, které mají politický charakter nebo slouží k propagaci politických
stran a hnutí.
5. Dle těchto pravidel se rozlišují tyto druhy záštit města Uherské Hradiště:
a)
b)
c)
d)

záštita města Uherské Hradiště
záštita starosty města Uherské Hradiště,
záštita místostarosty města Uherské Hradiště,
záštita člena Rady města Uherské Hradiště.

6. Poskytovatel záštity může rozhodnout i o odejmutí záštity, zejména vyjde-li najevo, že
podporovaná akce nesplňuje podmínky pro poskytnutí záštity dle těchto pravidel.
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Článek 2

ZÁŠTITA MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ
1. Záštitu města Uherské Hradiště uděluje Rada města Uherské Hradiště, a to zpravidla akcím,
které svým rozsahem, obsahem nebo zaštiťovaným cílem nejvýrazněji podporují zájmy
prosazované městem Uherské Hradiště, či jsou spojeny s významnou reprezentací města
mimo jeho území. Spolu se záštitou bude pořadateli akce poskytnuto logo města k propagaci
akce.
2. O udělení záštity rozhoduje Rada města Uherské Hradiště.
3. V rámci udělované záštity může Rada města Uherské Hradiště poskytnout žadateli na pořádání
akce finanční dar až do výše 10.000 Kč v závislosti na rozsahu a významnosti akce pro město
Uherské Hradiště a možnostech platného rozpočtu města.
Článek 3

ZÁŠTITA STAROSTY MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ

1. Starosta města může udělit záštitu starosty města Uherské Hradiště významným
společenským, kulturním, vzdělávacím, sportovním, charitativním a dalším veřejně
prospěšným akcím konaným především na území města, popř. může záštitou podpořit účast
jednotlivců či skupin reprezentujících město Uherské Hradiště na významných akcích
konaných mimo jeho území. Spolu se záštitou bude pořadateli akce poskytnuto logo města
k propagaci akce.
2. O udělení záštity rozhoduje starosta města.
3. V rámci udělované záštity může starosta města poskytnout žadateli na pořádání akce finanční

dar až do výše 5.000 Kč v závislosti na rozsahu a významnosti akce pro město Uherské
Hradiště a možnostech platného rozpočtu města.

Článek 4

ZÁŠTITA MÍSTOSTAROSTY MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ
1. Místostarosta města může udělit záštitu místostarosty města Uherské Hradiště společenským,
kulturním, vzdělávacím, sportovním, charitativním a dalším veřejně prospěšným akcím
konaným především na území města, popř. může záštitou podpořit účast jednotlivců či skupin
reprezentujících město Uherské Hradiště na významných akcích konaných mimo jeho území.
Spolu se záštitou bude pořadateli akce poskytnuto logo města k propagaci akce.
2. O udělení záštity rozhoduje příslušný místostarosta.
Masarykovo náměstí 19

T

+420 572 525 111

IČ

686 01 Uherské Hradiště

E

epodatelna@mesto-uh.cz

DIČ CZ00291471

www.mesto-uh.cz

00291471

Č.Ú. 19–1543078319/0800
DS

ef2b3c5

2/4

3. V rámci udělované záštity může místostarosta města poskytnout žadateli na pořádání akce
finanční dar až do výše 2.000 Kč v závislosti na rozsahu a významnosti akce pro město
Uherské Hradiště a možnostech platného rozpočtu města.

Článek 5

ZÁŠTITA OSTATNÍCH ČLENŮ RADY MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ

1. Člen rady města může udělit záštitu člena Rady města Uherské Hradiště společenským,
kulturním, vzdělávacím, sportovním, charitativním a dalším veřejně prospěšným akcím
konaným především na území města, popř. může záštitou podpořit účast jednotlivců či skupin
reprezentujících město Uherské Hradiště na významných akcích konaných mimo jeho území.
Spolu se záštitou bude pořadateli akce poskytnuto logo města k propagaci akce.
2. O udělení záštity rozhoduje příslušný člen rady města.
3. V rámci udělované záštity může člen Rady města Uherské Hradiště poskytnout žadateli na
pořádání akce finanční dar až do výše 2.000 Kč v závislosti na rozsahu a významnosti akce
pro město Uherské Hradiště a možnostech platného rozpočtu města.

Článek 6

PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ZÁŠTIT
1. Administrátorem žádostí o udělení záštity je útvar kanceláře starosty.
2. Útvar kanceláře starosty předkládá žádosti o udělení záštity k projednání poskytovateli.
3. Vyrozumění o udělení záštity případně oznámení o zařazení žádosti do programu schůze
rady města, obdrží žadatel písemně nebo elektronicky nejpozději do 14 dnů ode dne podání.
4. V případě, že žádost je předmětem jednání schůze rady města, je tato zařazena na nejbližší
termín schůze.
5. Současně s vyrozuměním obdrží v elektronické podobě grafický manuál a logo města, které
je spojeno s udělením záštity za účelem propagace města.
6. V případě, že udělení záštity bude spojeno s poskytnutím finančního daru, bude s žadatelem
sepsána darovací smlouva – příloha č. 2.
7. Administrátor vede přehled o poskytnutí záštit. Pro orgány města bude k dispozici
na vyžádání.
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Článek 7

POVINNOSTI ŽADATELE O ZÁŠTITU
1. Žadatel musí podat písemnou žádost o udělení záštity. Žadatel o záštitu podá žádost
na formuláři „Žádost o poskytnutí záštity“, která tvoří přílohu č.1 těchto pravidel, popř. volnou
formou s uvedením všech požadovaných údajů uvedených ve formuláři vzorové žádosti.
2. Žadatel zajistí řádnou prezentaci města Uherské Hradiště i záštity města v rámci propagace
spojené s podpořenou akcí.
3. Po uskutečnění dané akce její pořadatel doloží útvaru kanceláře starosty v tištěné nebo
elektronické podobě vyjádření o tom, že akce byla poctěna poskytnutou záštitou dle těchto
pravidel a byla viditelně a důstojně prezentována (např. pozvánku, program, závěrečnou
zprávu, fotodokumentaci popř. jiný výstup z akce).

Článek 8

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Užívání loga města ve smyslu těchto pravidel se řídí Grafickým manuálem a interními
předpisy města. Rada města vydáním těchto pravidel souhlasí s použitím loga
města k propagaci a konání akce, pro kterou byla záštita poskytnuta.

2. Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Uherské Hradiště číslo 1482/86/RM/2018
ze dne 16. 8. 2018 a nabývají platnosti a účinnosti následující den po schválení v radě města.
S účinností těchto pravidel se ruší stávající platná pravidla schválená usnesením Rady města
Uherské Hradiště 817/48/RM/2016 ze dne 15. 12. 2016

Ing. Zdeněk Procházka, v.r.
místostarosta

Ing. Stanislav Blaha, v.r.
starosta
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