obec Hrušky

Směrnice č.3/2013- pravid|a pro poskytovánídotacíz rozpočtuObce Hrušky

Obec Hrušky' U zbrojnice 100' 691 56 Hrušky

Pravidla pro poskytovánídotacíz rozpočtuObce Hrušky
S platnostíod 1. 1. 20|5 v souladu s $ 85 písmenob) a c) zákona č. 128/2000Sb.,
azékonemó'31312002Sb., ve zněnípozdějších
předpisů,schválilo Zastupitelstvoobce Hrušky sým
usnesenímč. I0l21/13ze dne 9. 12. 2013

1. Předmět úprav'v
l.1. Hlavním posláním směrnice je sjednocenípostupůpři podávání a projednáváni žádosti o
finaněnídotaci z rozpočtuobce.
1.2. Dotaci lze poskytnout právnické i fyzické osobě na základě písemnéŽádosti, kterou Žadate|
doplní požadovanýmilistinami.
l.3.Dotace se poskytuje na zák|adé uzavřené písemné smlouvy o poskytnutí dotace a
bezhotovostnímpřevodem na účetpříjemce.
1.4. Dotace není převoditelná na jiný subjekt a není možnézní financovat činnost jiného
subjektu.
l.S.Na poskytnutí dotace není právní nárok a důvody neposkýnutí dotace se Žadatelům
nesdělují.

2. Formy a oblasti dotací
2.1. Dotace se poskytují narůznékulturní,sportovní,společenské
a volnočasovéaktivity, na akce
zaměÍené
na práci s dětmi a m|ádeži,na prevenci krimina|ity a dále pak na celoročníčinnost
organizaci, osvětovéazájmové činnosti,na aktivity spojenés prezentacízajimavosti obce a
podpory ěinnosti spolků, občanskýchsdruŽení azájmoých organizací.
2.2.Dotace zrozpoětu obce, kterénejsou uvedenév předchozím odstavci, lze poskytnout pouze
po předchozímprojednánív radě čizastupitelstvuobce.
2.3. Poskytnutá dotace nesmí přesáhnout 907o celkových nákladů na uskutečněníakce
(ěinnosti).

3. Podání žádosti o dotace
3.I.Žadate| o dotaci podá písemnou žádost na předepsanémformuláři spolu spoŽadovanými
přílohami.
3,2.Zádost na celoročníčinnostse podává vŽdy do 30. března příslušnéhoroku, na jednotlivou
akci minimá|ně 30 dní před konáním akce.
3.3. K žádostio dotaci se přikládají tyto doklady:
-

originál nebo kopie dokladu osvědčující
legální existenci žadate|e,a to dle typu Žadatele
(např. výpis z obchodního rejstříku, živnostenskéholistu' výpis z jiných zákonem
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-

doloŽíkopii stanovs vyznačenouregtstracina
stanovenýchrejstříků,občanskásdružení
jestliže
takoqý doklad má. organizace,kteréžádaji
Ministerstvuunit.u Českérepubliky),
opakovaně,tentodoklad předkládajípouzev případězměn.
jmenovací
Ú právnických osob kopie dokladu o ustanovenístatutámíhoorgánu (např.
zasedáníčivalnéhromadyapod.)
z ustavujícího
dekret,usnesení
Žadatele,u uýšedotacenad pět tisíc
Kopie dokladuo zŤizenibankovníhoúčtu
o zajištěníminimálně 10%nákladůěinnostineboakce z jiných zdrojů
Č.'tne prohlášení

4. Posuzovánípodanýchžádostí
příspěvku
4.1.PřijatéŽádostiposoudírada obce a rozhodneo přidělenídotace,o qýšifinančního
50 000,--Kč přďloží
dotací.Dotace převyšující
a podmínkáchěi omezeníchjednotlirných
ke
schválení.
obce
zastupitelstvu
zasedání
raia obcena nejbližším
4.2. svýsledky dotáčníhořueni jsou jednotlivíŽadateléo dotaci písemněvyrozuměni a to
ěi radouobce.
v termínudo 15 kalendářníchdnůpo schválenízastupitelstvem
prostředků,kontrola a vyúčtování
Čerpánídotačních
neboinvestiěníchnákladů
prostředkymohou být použityna úhraduneinvestičních
5.l. Finanční
nezbytnýchp'o uikut"čněníakce, a to vše ýhradně kúčelu,kněmuž jsou poskytnutya
v souladus časoqýmharmonogramema dohodnutyma schválenýmrozpoětemakce.
5'2. Poskytnu!ýpříspěveknesmípřesáhnout90%celkoqýchnákladůna uskuteěněníakce.
akce.
5.3. Poslqtnutéfinančníprostředkyje nutnévyužitnejpozdějido ukončení
prostředkyposkýovateli dotacea to ve lhůtědo
5.4. Příjemceje povinenvrátit nevružitéfinanční
roku příjemcedotace na celoroění
3odnů ód ukoněeníakce, do 31. ledna následujícího
činnost.
5.5. Poskýnuté finančníprostředky je příjemce dotace poskýovateli dotace vyúětovat a
vyúltování předložif na přeáepsanémformuláři se všemi náleŽitostmi a přiloŽenými
aónaay ao io dnů po skónčeniakce nebo do 31. ledna následujícíhoroku u dotací
je příjemce dotace
poskytnuých na kalendářní rok. V případě nepředloŽenívyúčtování
Formulář
termínech.
po
stanovených
dnů
do
30
pouin"n wátit veškeréfinančníprostředky
obce.
stránce
na
internetové
dotace|ze ziskatna obecnímúřaduHruškynebo
vyúětování
je povinen na Žádostposkýovateledotacepředložitke kontrolepříslušné
dotace
5.6.Příjemce
odkladu.
atobezzbyečného
prostředků,
aoiaaayo vyuŽitiposkytnuýchfinančních
Účinnost
1. ledna20l5.
Tatosměmicenabýváúčinnosti
V Hruškách10.|2.2013
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Josef Trecha. starosta obce
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