pravidla pro poskvtování dotací z rozpočtu obce Bukovanv
l. Úvod
l.

Žádost o dotaci zrozpoětu obce (finančnípříspěvek) můžepodat žadatel (fuzická nebo
právnická osoba), jestliže má vyrovnány všechny splatné závazky vuči obci. Dotace
bude poskytována na podporu činnosti v některé z těchto oblastí
- sportovni a zájmová činnost,
:

-

2.
a

4.

kultura,
organizovaná čirurost ve prospěch zdravotně postižených spoluobčanů,
zájmová ěinnost mládeže,
jiná společensky prospěšná činnost.
Uzávěrka pro podávání žádostije stanovenana28.2. příslušnéhoroku .
Celkouý objem finančních prostředků poskytovaných dotací je stanoven ve schváleném
rozpoČtu obce pro daný rok. Vpřípadě, že celkový objem finaněních prostředků
poskytovaných dotací nebude dosahovat výše vyčleněnérozpoětem, budou se moci další
žádosti podávat do konce měsíce června.
Zádost o poskytnutí dotace se podává na standardizovaném formuláři (viz, příloha ě. 1).
Formulář žádosti je k dispozici na internetorných stránkách obce nebo na obecním úřadě.
2. Postup

1.

2.

J.

4.

5.

6.

7.

při dotačnímřízení

O neposkytnutí či poskytnutí finančníhopříspěvku, o jeho výši a účeluvyužitirozhoduje
Zastupitelstvo obce Bukovany. Zastupitelstvo není povinno své rozhodnutí zdůvodňovat.
Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Žadatelé budou v případě schválení finančního příspěvku vyzváni k uzavření smlouvy.
Nebude-li finančnípříspěvek žadateli přidělen, bude písemně informován, a to do 15 dnů
od projednání.
Finanění příspěvek lze poskytnout zejména na :
- materiál a technické náklady nutné k zajištění projektu,
- služby,
- pronájem prostor a techniky,
- poštovné,cestovné, kancelářské potřeby,
- náklady spojené s propagací projektu,
- ostatní adekvátní náklady prokazatelně související s projektem,
- investice do vlastního majetku žadatele za splnění těchto zvláštních podmínek
(bude r,ydáno platné stavební povolení, resp. souhlas na ohlášenou stavbu, bude
prokázéno fi nančnízaj ištěnícelého proj ektu).
Finanění příspěvek nelze poskytnout zejména na
- mzdy, daně a odvody, dohody o pracovní činnosti,
- komerění, podnikatelské aktivity,
- náklady prokazatelně nesouvisející s projektem.
Příjemce dotace je povinen podat na předepsaném formulářj vyúčtovánífinančního
příspěvku do 15. 12. kalendářního roku, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.
Formulář obdrži příjemce dotace současně se smlouvou.
Pokud příjemce neprovede ve stanoveném termínu vyúčtovanínebo příspěvek použije
V rozponr s ÚČelem, na ktery byl poskytnut a je uveden ve smlouvě, je příjemce povinen
tento příspěvek neprodleně vrátit (za podmínek stanovených ve smlouvě), nejpozději
však do 3l. l. následujícího kalendářního roku.
Příjemce můžedotaci vrátit v pruběhu kalendářního roku bez udání důvodu.
:
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