Obec Želechovice nad Dřevnicí, ul. 4. května 68, PSČ 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

VYHLÁŠENÍ Programu pro poskytnutí dotace
na jednorázové akce / krátkodobé projekty/
z rozpočtu obce Želechovice nad Dřevnicí
v roce 2021
Datum vyhlášení 1.1.2021
I.

Obecné podmínky pro udělení dotace

1/ Finanční dotace je určena k podpoře jednorázových akcí /krátkodobých projektů/
pořádaných v oblasti tělovýchovy a sportu, kulturního a společenského života v roce 2021.
2/ Podporované oblasti:
-Pořádání kulturních a kulturně-společenských akcí
-Pořádání sportovních akcí
-Pořádání přehlídek a festivalů
-Pořádání akcí /táborů/ za účelem využití volného času dětí a mládeže
-Vydání publikací, hudebního nosiče, kalendáře
3/ Právo požádat o poskytnutí dotace má každá fyzická či právnická osoba, za účelem viz.
Čl.2.
4/ Písemnou žádost podává statutární zástupce organizace od 1.1.2021 do 20.12.2021, na
určeném formuláři, na adresu OÚ Želechovice nad Dřevnicí s určenými přílohami, jejichž
seznam je na tiskopisu uveden.
5/ O dotaci ve výši do 1.000,- Kč rozhodne starosta obce, o dotaci od 1.000,- Kč do 20.000,Kč rozhoduje rada obce hlasováním při svém nejbližším zasedání. O dotaci nad 20.000,- Kč
rozhoduje zastupitelstvo obce při svém nejbližším zasedání..
6/ Před realizací akce musí být sepsána veřejnoprávní smlouva mezi poskytovatelem a
příjemcem dotace.
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II. Účetní kázeň
1. Jestliže žadatel nedodá v určitém termínu vyúčtování, bude vyloučen z účasti
v programovém řízení, přičemž není zbaven povinnosti vyúčtování předložit.
2. Prostředky dotace podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem obce Želechovice nad
Dřevnicí .

III. Podmínky pro poskytnutí dotace
1/ Na poskytnutí dotace není právní nárok . Přidělení dotace není nárokovou položkou ani se
nejedná o správní řízení, z tohoto důvodu se nelze proti rozhodnutí rady či zastupitelstva obce
odvolat.
2/ Dotace nemusí být přidělen v požadované výši.
3/ Projekt, který nesplňuje všechny formální náležitosti, nebude do grantového řízení zařazen a
předkladateli se nevrací.
4/ Až do konečného rozhodnutí o přidělení či nepřidělení dotace nebudou poskytovány žádné
dílčí informace.
5/ Čerpání dotačních prostředků je účelově vázáno jen na financování projektu, na který byly
poskytnuty.
6/ Dotaci nelze poskytnout:
Žadatelem o dotaci nesmí být právnická nebo fyzická osoba:
a) na jejíž majetek byl prohlášen konkurz nebo proti které bylo zahájeno konkurzní nebo
vyrovnací řízení, nebo byl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce
nebo je v likvidaci,
b) která má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
c) která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku,
d) která byla v posledních třech letech disciplinárně potrestána podle zvláštních předpisů
upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem poskytované
finanční podpory,
e) která má splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na
pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
f) má nesplacené závazky vůči obci Želechovice nad Dřevnicí
7/ Příjmy vytvořené v rámci projektu je příjemce povinen vyčíslit v závěrečném vyúčtování
realizace projektu. Tyto příjmy je příjemce oprávněn použít na úhradu nákladů (výdajů)
spojených s realizací projektu a jsou jeho vlastním zdrojem při spolufinancování projektu.
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8/ Způsob poskytnutí dotace
a) O udělení dotace rozhoduje starosta obce, případně rada obce či zastupitelstvo obce
b) poskytnuté dotace neřeší celkové výdaje spojené s konkrétní činností, ale jsou pouze jedním
z možných příjmových zdrojů na jejich zajišťování
c) Maximální výše podpory: 70 % prokazatelných nákladů
d) Po schválení celkové výše dotace bude s žadatelem sepsána veřejnoprávní smlouva o jeho
poskytnutí
e) Příspěvek bude žadateli poskytnut jednorázově, po předložení vyúčtování dotace.
V odůvodněných případech lze poskytnout žadateli zálohu na akci v předem dohodnuté výši.
Tento požadavek musí žadatel oznámit před podpisem veřejnoprávní smlouvy. Doplatek do
příslušné procentní výše uznatelných nákladů obdrží žadatel až po předložení kompletního
vyúčtování.
f) V odůvodněných případech může rada či zastupitelstvo obce poskytnout dotaci ve výši 100 %.
g) Finanční prostředky příspěvku lze poskytnou přednostně bezhotovostním převodem na
bankovní účet příjemce dotace.
9/ Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním smlouvy v rozsahu zveřejňovaných osobních údajů (§
4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).
10/ Příjemce dotace je povinen zveřejnit na propagačním materiálu nebo na viditelném
místě informaci o tom, že dotační projekt byl realizován s finanční účastí obce Želechovice
nad Dřevnicí .
11/ Uznatelné náklady (výdaje) hrazené z dotace
Neinvestiční náklady (výdaje) - nájemné, energie, pořízení materiálu, pořízení vybavení s
pořizovací cenou u movitého majetku do 40 tis. Kč , cestovní výdaje, doprava, poplatky za
školení, konference, semináře, náklady (výdaje) spojené s opravami a údržbou, ubytování, osobní
náklady, propagace, poštovné, bankovní poplatky, internet, ostatní služby,občerstvení .
12/ Celková výše finančních prostředků je stanovena rozpočtem obce pro rok 2021.
.
Schváleno zastupitelstvem obce Želechovice nad Dřevnicí dne 25.11.2020
usnesením č.6.2./12ZO/2020.
Přílohy:
Žádost o poskytnutí dotace na pořádání jednorázové akce /krátkodobého projektu/
Vzor Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Želechovice nad
Dřevnicí
Vyúčtování dotace na pořádání jednorázové akce /krátkodobého projektu/

Vyvěšeno:
Sňato:
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