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

Dotační program na podporu celoroční činnosti organizací působících
v oblasti sportu a kultury
Čl. 1
Předmět podpory
Obec Velké Březno podpoří celoroční činnost spolků a dalších organizací, působících na území obce
Velké Březno nebo činných ve prospěch občanů obce Velké Březno na území obce v oblasti sportu a
kultury.
K prioritám programu patří podpora činnosti s dětmi a mládeží.
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 právnické osoby se sídlem na území obce Velké Březno nebo působících v obci
Velké Březno.
Žadatelem nemohou být příspěvkové organizace ani jiné subjekty zřízené obcí Velké Březno.
Čl. 3
Sledovaný záměr
Neinvestiční podpora organizací vykonávajících pravidelnou činnost v oblasti sportu a kultury,
s upřednostněním aktivit pro děti a mládež.
Čl. 4
Celkový objem finančních prostředků
Celkový objem finančních prostředků stanoví každoročně zastupitelstvo obce.
Dotace na jednu žádost může být v jednotlivém případě poskytnuta v maximální výši 400.000 Kč.
Celková výše dotace nesmí přesáhnout 80 % rozpočtu žadatele.
Žadateli může být přiznána i část žádané dotace.
Žadatel může podat pouze 1 žádost v roce.
Čl. 5
Použití dotace
Dotace může být použita na provozní náklady, na materiální vybavení organizací, na dopravu v ČR,
pronájmy prostor pro realizaci vlastní činnosti, náklady na rozhodčí, účastnické poplatky, drobné
opravy, propagaci činnosti.
Dotaci nelze čerpat zejména na investiční výdaje, na občerstvení, alkohol a tabákové výrobky, vedení
účetnictví, telefonní poplatky, bankovní poplatky, kolky, úhradu půjček, věcné a peněžité odměny, na
členské příspěvky.
Dotaci lze čerpat jen do výše a k účelu sjednanému ve smlouvě.
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Dotace se vyplácí bezhotovostně 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.
Žádost doručená po tomto termínu bude vyřazena.
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 osobně na podatelnu obecního
úřadu nebo zašle poštou na adresu:
Obecní úřad Velké Březno
Děčínská 211
403 23 Velké Březno
Povinnou přílohou žádosti je výpis z veřejného rejstříku, který nesmí být starší 15 dnů od data podání
žádosti, čestné prohlášení o bezdlužnosti a závazcích, čestné prohlášení o hospodaření organizace
v předchozím roce. Čestná prohlášení se podávají na předepsaném formuláři.
Neúplná žádost, tzn. žádost s chybějícími údaji nebo přílohami, bude z dalšího hodnocení vyřazena.
Čl. 8
Hodnocení žádostí o dotaci
Kontrolu formálních náležitostí provádí tajemník Obecního úřadu Velké Březno.
Hodnocení je prováděno formou ANO – NE v těchto kritériích:
 Zpracování žádosti na předepsaném formuláři.
 Včasnost podání.
 Úplnost žádosti včetně povinných příloh.
 Dodržení maximálního limitu na žádost.
 Sídlo nebo působiště v obci Velké Březno.
V případě aspoň jednoho hodnocení NE je žádost vyřazena z dalšího hodnocení. O vyřazení žádosti
s uvedením důvodu informuje tajemník obecního úřadu žadatele.
Věcné posouzení žádosti provede Komise kultury, školství, mládeže a sportu Rady obce Velké Březno
podle následujících kritérií a s odpovídajícím hodnocením:
Opakující žádost

Prvožadatel
Opakovaný žadatel, který dodržel pravidla dotace

5 b.
10 b.

Provozní nákladovost

Správa obecního majetku
Nájem
Vlastní majetek

30 b.
25 b.
0 b.

Pro oblast sportu
(max. 30 bodů)

Počet členů – méně než 50
Počet členů – více než 50
Počet členů mladších 18 let > 50 % všech členů
Počet členů mladších 18 let < 50 % všech členů

5 b.
10 b.
30 b.
20 b.

Pro oblast Kultury
(max. 30 bodů)

Počet účastníků – méně než 50
Počet účastníků – více než 50
Počet účastníků mladších 18 let > 50 % všech účastníků
Počet účastníků mladších 18 let < 50 % všech členů

5 b.
10 b.
30 b.
20 b.

Poměr financí

Dotace tvoří 01 - 10 % rozpočtu žadatele
Dotace tvoří 11 - 30 % rozpočtu žadatele
Dotace tvoří 31 - 50 % rozpočtu žadatele

30 b.
20 b.
10 b.
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Počet bodů je roven výši požadované dotace v %.
Pokud celkový objem navržených dotací přesáhne schválený objem finančních prostředků pro dotační
program, budou kráceny všechny dotace rovnoměrně.
Konečné schválení dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy schválí orgán obce příslušný dle zákona
o obecním zřízení.
Čl. 9
Povinnosti příjemce dotace
Na základě ustanovení uzavřené veřejnosprávní smlouvy je příjemce dotace povinen předložit na
předepsaném formuláři vyúčtování dotace a hodnotící zprávu.
Vyúčtování dotace na celoroční činnost předloží příjemce nejpozději 30. listopadu daného rozpočtového
roku. Nedodržení stanoveného termínu bude považováno za porušení rozpočtové kázně podle § 22
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění.
Vyúčtování musí obsahovat kopie účetních dokladů prokazujících skutečné náklady příjemce.
Příjemce bude vhodným způsobem prezentovat poskytovatele s uvedením skutečnosti, že přispívá na
činnost příjemce.
Čl. 10
Závěrečná ustanovení
Dotace je poskytována 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.
Pro rok 2018 se prodlužuje termín pro předložení žádosti o dotaci do 15. 2. 2018

Mgr. Michal Kulhánek
starosta obce

Ing. Mgr. Michal Šidák
místostarosta obce

Přílohy:
Žádost o dotaci z programu na podporu pořádání sportovních a kulturních akcí
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