Obec Sebranice
Směrnice č.2/2015
Zásady pro poskytování individuální finanční dotace z rozpočtu Obce Sebranice dle
předpisu č.24/2015
I.
Dotace
Dotace poskytnuté z rozpočtu obce Sebranice mají umožnit a podpořit aktivity v oblastech
uvedených v článku č. II na území obce Sebranice. Budou poskytovány na základě předložených
žádostí v návaznosti na schválený rozpočet obce Sebranice.
II.
Základní oblasti poskytování dotace z rozpočtu obce Sebranice
Aktivity, na které bude možno požadovat dotaci z rozpočtu obce Sebranice (dále jen dotace) by
se měl realizovat v oblastech :
1. dětí a mládeže
2. tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit
3. kultury
4. památkové péče
5. vědy a vzdělávání
6. životního prostředí
7. sociálních služeb
8. zdravotnictví
9. požární ochrany
10. cestovního ruchu
11. propagace obce
12. zaměstnanosti
III.
Podání žádosti
Dotace bude poskytována místní organizaci, zapsanému spolku nebo fyzické osobě na
základě předložené žádosti obci Sebranice. Žádost musí obsahovat alespoň:
a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele, je-li žadatel fyzickou
osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li
přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a
identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
b) požadovanou částku,
c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu,
e) odůvodnění žádosti,
f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
g) seznam případných příloh žádosti,
h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na
základě plné moci i plnou moc.

V případě, že předložená žádost neobsahuje uvedené informace, musí být tyto žadatelem
doplněny.
Žádost o poskytnutí dotace je nutné předložit do 31.ledna. Vzor žádosti o dotaci je přílohou č. 1
této směrnice.
IV.
Projednání žádosti
Žádost bude vždy projednávána Zastupitelstvem obce Sebranice.
V.
Postup při poskytnutí finanční podpory
V případě, že zastupitelstvo obce schválí poskytnutí dotace, sepíše obec Sebranice s žadatelem
2x Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
Žadatel „Smlouvu“ doplní o svoje identifikační údaje a potvrdí podpisem, případně i razítkem.
Doplněnou a potvrzenou „Smlouvu“ v jednom vyhotovení doručí obci Sebranice.
Žadatel se zavazuje do 30 dnů po skončení akce, nejpozději však do 31.prosince v roce, kdy byla
dotace poskytnuta, předat obecnímu úřadu vyúčtování poskytnuté dotace, včetně doložení
fotokopiemi k tomuto účelu uhrazených faktur nebo účetních dokladů.
VI.
Postup při nespotřebování částky dotace.
Nespotřebované finanční prostředky žadatel vrátí na účet obce Sebranice s vyúčtováním
nejpozději do 31.prosince v roce, kdy byla dotace poskytnuta.

Platnost od 20.2.2015

…………………………………………
Lenka Karalová, starostka obce

Příloha č.1
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ FORMOU INDIVIDUÁLNÍ
DOTACE

Žadatel
…………………………………………………………………………………...
(úplný název)
Právní statut: …………………………………………………………………………...
(Fyzická osoba, zapsaný spolek, církevní právnická osoba atd.)
Adresa:
…………………………………………………………………………………...
(Ulice, č.p., obec, PSČ)
IČO: …………………………………….. FO datum narození ……………………..
Statutární zástupci: ……………………………………………………………………
(Jméno, příjmení,
titul, bydliště, tel.,e-mail) ……………………………………………………………………
Kontaktní osoba pověřená vedením účetní evidence a vyúčtováním veřejné podpory:
…………………………………………………………………………………………………...
(Jméno a příjmení, funkce, adresa, tel., f, e-mail)
Dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb. uveďte:
1) osoby zastupující právnickou osobu (žadatele) s uvedením právního důvodu
zastoupení:
.......................................................................................................................................
2) osoby s podílem v této právnické osobě:

.......................................................................................................................................
3) osoby v nichž má žadatel přímý podíl a výši tohoto podílu:
.....................................................................................................................................
Požadovaný způsob výplaty dotace:
bezhotovostně - číslo bankovního účtu: ....................................................................
hotově na pokladně obecního úřadu
Účel dotace: ..........................................................................................................................
Doba, v níž má být dosaženo účelu: ............................................................................
Výše požadované dotace: .....................................................
Odůvodnění žádosti: ..................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
K žádosti přikládám POVINNÉ přílohy:

a) kopii dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce (zápis o volbě statutárního
zástupce, zápis z členské schůze apod.) /*
b) kopii dokladu o vlastnictví běžného účtu u peněžního ústavu (v případě výplaty dotace formou
bezhotovostního převodu) /*
*/ V případě, že uvedené bylo doloženo v předchozích letech a nedošlo k žádné změně, žadatel
potvrdí, že povinné přílohy byly předloženy a jsou stále platné, tj. že nenastaly žádné rozhodné
změny.
Přílohy již předloženy – nepředloženy, změny nastaly – nenastaly (nehodící škrtněte).
Beru na vědomí, že:
a)
na poskytnutí dotace není právní nárok;
b)
v případě, že orgán obce posoudí žádost kladně, bude dotace přidělena pouze na základě
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí Sebranice a žadatelem;
c)
ve smlouvě bude upraveno použití dotace, způsob jejího poskytnutí, forma vyúčtování
využití dotace;
d)
žádám o podporu z veřejných prostředků, jejichž poskytování a použití podléhá
veřejnosprávní kontrole ve smyslu zákona 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v případě
financování akce nebo činnosti z více zdrojů doložím průkaznými doklady financování celé akce
nebo činnosti.
e)
v případě změny týkající se identifikace žadatele nebo realizace projektu jsem povinen
tuto skutečnost neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od jejího vzniku, oznámit písemně;
f)
fyzická osoba nepodnikající předloží na vyžádání občanský průkaz k identifikaci
Žadatel čestně prohlašuje, že
a)
poskytnutá dotace bude použita na daný účel;
b)
všechny informace uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé – jsem si vědom/a
své trestní odpovědnosti a povinnosti vrátit poskytnuté finanční prostředky v případě úmyslného
uvedení nepravdivých údajů;
c)
souhlasím s nakládáním s mými osobními údaji uvedenými v žádosti o dotaci dle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů;
d)
ke dni podání žádosti nebyl na majetek žadatele prohlášen konkurz, neprobíhá konkurzní
řízení nebo vyrovnávací řízení anebo návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro
nedostatek majetku;
e)
ke dni podání žádosti nemám vůči obci Sebranice závazek po splatnosti;
f)
ke dni podání žádosti nemám dluh vůči finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám či
okresní správě sociálního zabezpečení

V…………………….dne…………… Podpis žadatele: ………………………………
Razítko:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Předběžná veřejnosprávní finanční kontrola podle §9 a §11 zákona č. 320/2001 Sb. (zákon o
finanční kontrole) byla provedena dne…………………..
Žadatel splňuje – nesplňuje podmínky pro poskytnutí individuální dotace.
Podpis starosty obce (příkazce operace):

