
 
OBEC VELKÉ BŘEZNO 

na základě usnesení Zastupitelstva obce Velké Březno č. 000/2017, ze dne 27. 12. 2017 vyhlašuje 
 

Dotační program na podporu pořádání sportovních a kulturních akcí 

Čl. 1 

Předmět podpory 

Obec Velké Březno podpoří organizování kulturních, sportovních a společenských aktivit pořádaných 
na území obce Velké Březno nebo jiných volnočasových aktivit, která jdou určené především pro 
občany obce Velké Březno. Podpora je zaměřena na jednorázové, jednodenní akce s cílem umožnit 
občanům volnočasové vyžití. 

Finanční podpora je realizována v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. 

Čl. 2 

Okruh způsobilých žadatelů 

Požádat o dotaci mohou fyzické i právnické osoby. 

Žadatelem nemohou být příspěvkové organizace ani jiné subjekty zřízené obcí Velké Březno. 

Čl. 3 

Sledovaný záměr 

A. Podpora kulturního, sportovního a společenského života občanů obce. 

B. Podpora aktivit zaměřených na děti a mládež. 

C. Organizování aktivit ke zlepšení života seniorů v obci. 
 

Čl. 4 
Celkový objem finančních prostředků 

Celkový objem finančních prostředků stanoví každoročně zastupitelstvo obce. 

Dotace jsou poskytovány do vyčerpání finančních prostředků stanovených zastupitelstvem obce. 

Finanční spoluúčast příjemce dotace není vyžadována, může však být jedním z kritérií při rozhodování 
o přidělení dotace. 

Čl. 5 

Účel poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta na úhradu neinvestičních nákladů spojených s realizací projektu podle 
předložené žádosti. Nesmí být použita na odměňování pořadatelů.  

Žadateli může být přiznána i část žádané dotace. 

Dotace se vyplácí hotovostně po skončení projektu po předání vyúčtování. Příjemci dotace může být 
poskytnuta záloha. 

Dotaci lze použít pouze na aktivity realizované v daném roce. 

 



Čl. 6 

Termín podávání žádostí 

Žádosti se podávají každoročně v období od 1. ledna do 31. ledna.  
V případě nevyčerpání financí rada obce vyhlásí další termín pro podávání žádostí.  

Čl. 7 

Náležitosti žádosti o dotaci 

Žádost musí být vyplněna na předepsaném formuláři včetně předepsaných příloh a podepsána 
oprávněnou osobou. Právnické osoby připojí své razítko. Žadatel ji předá do podatelny obecního úřadu 
nebo zašle poštou na adresu:                                       Obecní úřad Velké Březno 

Děčínská 211 
403 23 Velké Březno 

Čl. 8 

Hodnocení žádostí o dotaci 

Jednotlivé žádosti jsou posuzovány v Komisi kultury, školství, mládeže a sportu Rady obce Velké 
Březno podle následujících kritérií: 
A. Oprávněnost žádosti. 
B. Formální úplnost žádosti. 
C. Soulad se záměrem dotačního programu. 
D. Velikost cílové skupiny. 
E. Včasnost podání žádosti. 
F. Finanční spoluúčast příjemce dotace. 
G. Plnění závazků žadatele v předchozích letech. 

O přidělení finanční dotace rozhodne na návrh komise Rada obce Velké Březno. 

Čl. 9 

Povinnosti příjemce dotace 

Příjemce dotace plně zodpovídá za průběh pořádané akce. 
Příjemce bude vhodným způsobem prezentovat poskytovatele dotace při propagaci aktivit souvisejících 
s realizací projektu. 
Po realizaci akce je příjemce povinen do 15 dnů předložit vyúčtování dotace a doložit hodnotící zprávu. 

Čl. 10 

Závěrečná ustanovení 

Dotace je přidělována na základě uzavření veřejnosprávní smlouvy. 

Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

Neoprávněné užití dotace bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně a poskytovatel za něj uloží 
příjemci dotace odvod až do výše neoprávněně použitých prostředků. 
 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek      Ing. Mgr. Michal Šidák 
     starosta obce           místostarosta obce 
 
Přílohy: 
Žádost o dotaci z programu na podporu pořádání sportovních a kulturních akcí 
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