PROGRAM
PRO POSKYTNUTÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE BOROVÁ
Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Borová podléhá pravidlům stanoveném zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a tomuto programu. Na peněžní prostředky
rozpočtu obce Borová (dotaci nebo návratnou finanční výpomoc) není právní nárok.
O poskytnutí dotace a výši dotace rozhoduje poskytovatel, a to tak, že do výše 50 000,-- Kč o poskytnutí
dotace rozhoduje Rada obce Borová a o poskytnutí dotace nad 50 000,-- Kč v jednotlivém případě
fyzickým a právnickým osobám rozhoduje Zastupitelstvo obce Borová.
Na rozhodnutí o poskytnutí dotace se nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno jeho
soudní přezkoumání.
I.
Poskytovatel
Obec Borová
569 82 Borová 100
bankovní spojení

:Česká spořitelna a.s.

číslo účtu

:1283408309/0800

IČO

:00276430

DIČ

:CZ00276430

Zastoupená

:Mgr. Lenkou Tlustou

(dále jen poskytovatel)
II.
Účel a podmínky pro poskytnutí dotace
Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci finanční dotaci na částečné krytí provozních nákladů
příjemce.
1. Obec poskytuje finanční dotaci jednotlivým žadatelům za účelem podpory spolků a jiných
fyzických nebo právnických osob působících v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, podpory
rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, ochrany životního prostředí, myslivosti,
včelařství, zahrádkářství, podpora duchovního života, a to pokrytím části ročních provozních
nákladů příjemce hrazených v daném roce, ve kterém byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o
poskytnutí dotace.
2. Důvodem dotačního programu je rozvoj tělovýchovy, spolkového života a zapojení dětí a
mládeže do života v obci.
3. Předpokládaný celkový objem financí vyčleněných na dotační program pro příslušný kalendářní
rok je 650.000,--Kč.
4. Maximální výše dotace v jednotlivém případě je 300.000,--Kč, pokud není ve zdůvodněných
případech rozhodnuto jinak.
5. Okruh způsobilých žadatelů o dotaci:

Obec poskytuje finanční dotaci jednotlivým žadatelům za účelem podpory subjektu
vyjmenovaných v čl. II, odst. 1. O dotaci mohou žádat všechny spolky a subjekty s místem
působení v obci Borová, které splňují tyto podmínky:
5.1 Příjem dotace musí být příjemcem zaregistrován v pokladním deníku příjemce.
5.2 Příjemce musí mít minimálně deset registrovaných členů, z toho minimálně jeden člen musí
mít více než 18 let, v případě, že dotace bude poskytnuta fyzické osobě, musí tato k žádosti
doložit jmenný seznam osob, které zastupuje.
5.3 Příjemce nejpozději k 30.11. roku poskytnutí dotace předloží Radě obce Borová písemnou
zprávu o své činnosti za daný rok a vyúčtování poskytnuté dotace.
5.4 Příjemce bude spolupracovat s obcí na jemu svěřených úkolech.
5.5 Všichni registrovaní členové příjemce mají vyrovnány své závazky vůči obci Borová.
5.6 Přijatou dotaci není možné použít na platby za alkoholické nápoje, tabákové a nemovité
věci.
5.7 Splnění termínu pro odevzdání vyúčtování dotace a zprávy o činnosti spolku za
předcházející rok.
6. Lhůta pro podávání žádosti o dotaci 31.3.
7. Kriteria pro hodnocení žádosti:
7.1 Činnost spolku v předcházejícím období.
7.2 Zaměření činnosti příjemce dotace na zapojení dětí a mládeže do svých aktivit.
7.3 Výše spoluúčasti příjemce dotace u podané žádosti.
7.4 Sportovní, kulturní účel (reprezentace místní, mimo obec, obecný zájem).
7.5 Rozsah a počet akcí pořádaných spolkem pro širokou veřejnost.
7.6 Údaj o členské základně spolku v daném roce.
7.7 Míra zajištění společenského a sportovního vyžití ostatních občanů obce v rámci činnosti
spolku.
7.8 Počet členů spolku s trvalým pobytem v obci.
8. Pokud není stanoveno jinak, musí příjemce použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31.10.
příslušného kalendářního roku.
9. O dotaci nelze žádat, pokud žadatel v termínu pro předložení finančního vypořádání dotace
nepředložil vyúčtování poskytnuté dotace z předchozího roku, popř. vyúčtování nebude v
souladu se smlouvou.
10. Lhůta pro rozhodnutí o podané žádosti bude max. do 60-ti dnů od konce lhůty pro podání
žádosti.
11. Forma poskytnutí dotace:
11.1 O poskytnutí dotace a výše dotace rozhoduje poskytovatel, a to tak, že do výše 50 000,-Kč o poskytnutí dotace rozhoduje Rada obce Borová o poskytnutí dotace nad 50 000,-- Kč

rozhoduje Zastupitelstvo obce Borová, rozhoduje se o jednotlivých žádostech fyzických a
právnických osob.
11.2 Dotace se poskytuje na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a
příjemcem.
12. Při neoprávněném použití nebo zadržení prostředků je povinen příjemce dotace vrátit
neoprávněně čerpané prostředky do 30 dnů po výzvě obce Borová zároveň uhradit penále ve
výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků do dne připsání na
účet obce Borová.
13. Obec Borová je oprávněna v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
provádět veřejnosprávní kontrolu. V této souvislosti je příjemce dotace povinen umožnit
příslušným orgánům poskytovatele provedení průběžné a následné kontroly hospodaření s
veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití ke sjednanému účelu a předložit při
kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady.
14. Příjemce dotace bude povinen provozovat činnost, na kterou dotaci obdržel minimálně po dobu
3 let od data poskytnutí dotace.
III
Formuláře k žádosti o dotaci
1. Vzor žádosti o poskytnutí dotace (příloha č. 1).
2. Vzor vyúčtování poskytnuté dotace za kalendářní rok (příloha č. 2).
VI
Závěrečná ustanovení
1. Tento program lze měnit, doplnit nebo rušit pouze rozhodnutí Zastupitelstva obce Borová.
2. Důvodem odstoupení od smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi poskytovatelem a
příjemcem je neplnění podmínek uvedených v bodě II. této smlouvy nebo neposkytnutí
informací ze strany příjemce dotace členů kontrolní skupiny vyslané poskytovatelem.
3. Práva a povinnosti neupravené těmito podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona o
obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento program projednalo a schválilo Zastupitelstvo obce Borová na svém zasedání dne
21.12.2015 pod usnesením č. 60.

V Borové dne: 21.12.2015

Mgr. Lenka Tlustá
starostka obce Borová

