MĚSTO OSEČNÁ
Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná
IČ 00263 061
Komise MZ pro kulturu, sport, lázeňství a školství
Předseda: Luboš Pytloun
Program pro poskytování dotací pro spolky/organizace (nezaložené za účelem zisku) ve městě Osečná

na kulturně-sportovní činnost z rozpočtu města Osečná v roce 2019
I. Účel a důvod poskytnutí dotací
Finanční prostředky jsou určeny na podporu kulturně-sportovních činností a akcí pro občany města, které se
uskuteční v průběhu roku 2019.
Město Osečná každoročně podporuje kulturní a sportovní činnost místních organizací a spolků, aby mohly
tuto činnost rozvíjet.
II. Objem finančních prostředků a maximální výše dotace
Celkový objem prostředků vyčleněných ve schváleném rozpočtu města na tento program je 150.000,- Kč.
Pokud bude některá organizace žádat dotaci na několik akcí nebo aktivit, budou všechny uvedeny v jedné
žádosti.
Maximální výše dotace pro jednoho žadatele je 40.000,- Kč.
III. Okruh žadatelů
Finanční prostředky jsou určeny pro všechny spolky a organizace nezaložené za účelem zisku (včetně
příspěvkových organizací) pracující na území města Osečná s dospělými a dětmi na kulturně sportovní
činnost.
Příspěvkové organizace mohou prostředky obdržet pouze formou účelové části provozního příspěvku, která
jim bude poskytnuta po schválení rozpočtového opatření města. Vyúčtování (doložení nákladů a jejich
úhrady) provedou do 13.12.2019, případnou vratku do 31.12.2019.
Knihovny a klub seniorů nejsou samostatnou organizací, jsou součástí města, nemohou tedy žádat o dotaci
v rámci tohoto programu. Jejich výdaje jsou výdaji města. Pro jejich proplacení bude zajištěna faktura, kde
odběratelem bude město, a bude uhrazena převodem z bankovního účtu nebo z pokladny města. Organizátor
akce (knihovny, KS) zajistí v případě částky nad limit úhradu tohoto nadlimitu do pokladny města).
IV. Lhůta pro podávání žádostí
Zájemci mají možnost požádat o dotaci v termínu od 4.3.2019 do 18.3.2019.
V. Kritéria pro hodnocení
-

Akce zaměřené na mládež do 18 let
Pravidelná činnost místních organizací a spolků

-

Akce umožňující širší zapojení občanů města
Kulturně sportovní akce s mezinárodní účastí
Adekvátní a reálný rozpočet akce
Udržitelnost akce pro další období

VI. Lhůta pro rozhodnutí o poskytnutí dotace
Komise pro kulturu, sport, lázeňství a školství vyhodnotí doručené žádosti do 5.4.2019 a doporučí starostovi
přidělení jednotlivým žadatelům. Poté starosta schválí výše dotací jednotlivým žadatelům (do 50.000,- Kč
pravomoc starosty dle § 85 zákona 128/2000 Sb., o obcích). Na příštím zasedání zastupitelstva budou o
přidělení dotací informováni zastupitelé.
Do 30.4.2019 město připraví k podpisu veřejnoprávní smlouvy, které musí být uzavřeny nejpozději
do 31.5.2019. V případě neuzavření smlouvy do uvedeného termínu nebude dotace poskytnuta.
VII.

Podmínky pro poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta po provedeném vyúčtování, jeho vzor bude přílohou veřejnoprávní smlouvy.
K vyúčtování budou přiloženy kopie daňových dokladů prokazující účel použití dotace (paragony, faktury
apod.) a kopie dokladů o jejich úhradě (bankovní výpisy, výdajové pokladní doklady, potvrzení banky).
Vyúčtování musí být doručeno do třiceti dnů po skončení akce (v případě více akcí po té poslední),
nejpozději však do 13.12.2019.
VIII. Žádost o dotaci
Vzor žádosti o dotaci je přílohou tohoto programu. Pokud žadatel použije volnou formu žádosti, musí
obsahovat všechny náležitosti ve vzoru uvedené, jak ukládá zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.
Osečná 23.1.2019

Helena Bušová
místostarosta

Jiří Hauzer
starosta

Program schválilo MZ na veřejném zasedání dne 28.1.2019, Usnesení č. 14/2019.

Žádost o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací pro spolky/organizace
(nezaložené za účelem zisku) ve městě Osečná na kulturně-sportovní činnost z rozpočtu
města Osečná v roce 2019

Žadatel:
Přesný název dle zakládací listiny:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Číslo bankovního účtu:
Statutární zástupce:
Zpracovatel žádosti, je-li jím jiná osoba než stat.zástupce:
Kontaktní telefon, e-mail na zpracovatele žádosti:

Požadovaná celková částka:
Účel (akce a druh nákladů):

Období: rok 2019
Odůvodnění:

Osoby s podílem v této právnické osobě:
Osoby, v nichž má žadatel přímý podíl, a výše tohoto podílu:
Případné přílohy:
Datum:
Podpis osoby statutárního zástupce žadatele:

