OPATŘENÍ č.3/ 2008
Zásady pro poskytování příspěvku na podporu kulturních, sportovních a dalších
společenských aktivit z rozpočtu obce Vendryně

I. úvodní ustanovení
Realizace těchto Zásad napomáhá plnění strategického plánu obce Vendryně a řídí se platnými zákony,
zejména:
 č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
II. poskytovatel
Poskytovatelem příspěvku podle těchto Zásad je obec Vendryně ze svých finančních zdrojů, krytých
rozpočtem obce na příslušný kalendářní rok.
III. příjemce
Příjemcem příspěvku může být:
a) právnická nebo fyzická osoba se sídlem nebo bydlištěm ve Vendryni, která podala
žádost o příspěvek v souladu s těmito Zásadami
b) právnická nebo fyzická osoba se sídlem nebo bydlištěm mimo Vendryni, vyvíjející
aktivity ve prospěch obce a občanů Vendryně, která podala žádost o příspěvek v souladu
s těmito Zásadami
IV. podporované aktivity
Příspěvky budou přidělovány na aktivity spadající do těchto oblastí:
a) mimořádné kulturní a sportovní akce zaměřené na reprezentaci a propagaci obce Vendryně
v rámci České republiky a v zahraničí
b) projekty z oblasti kultury a sportu s výchovnými aspekty, zaměřené na děti a mládež
c) rozvoj neprofesionální umělecké a sportovní činnosti, podpora činnosti občanských iniciativ
v oblasti kultury a sportu
d) rozvoj spolkové činnosti neziskových organizací
e) podíl na provozních nákladech a udržování materiálně - technické základny příjemce, která slouží
k realizaci aktivit příjemce
V. žádost o příspěvek
Žádosti se podávají v termínu do 15. 10. předcházejícího roku, na který je příspěvek požadován, na
předepsaném formuláři.
Formuláře jsou k dispozici v papírové podobě na obecním úřadě ve Vendryni nebo na internetových
stránkách obce Vendryně ( www.vendryne.cz ).
Žádosti řádně vyplněné a podepsané statutárním zástupcem příjemce je nutno zaslat nebo osobně doručit na
obecní úřad Vendryně do výše uvedeného termínu.
VI. vyřizování žádostí
Jednotlivé žádosti posoudí grantová komise (dále jen komise), kterou zřizuje Rada obce. Své doporučení
k žádosti předloží komise radě k projednání. Doporučené žádosti budou zahrnuty do návrhu rozpočtu obce
Vendryně na příští rok.
Rozpočet obce včetně navržených příspěvku schvaluje zastupitelstvo obce na svém řádném zasedání.

VII. realizace příspěvku
Na schválené příspěvky uzavře obec Vendryně s příjemcem písemnou smlouvu.
Na základě uzavřené smlouvy budou příjemci proplacené dodavatelské faktury ev.účty, které se týkají účelu
specifikované žádosti.
V případě, že žadatel musí zálohově uhradit částku specifikovanou v žádosti, může rada obce schválit
převod na účet žadatelé nebo přímou výplatu z pokladny obce předem s tím, že příjemce doloží dodatečně
její řádné vyúčtování.
VIII. kontrola vyúčtování příspěvku
Poskytované příspěvky jsou kontrolovány:
a) při proplacení dodavatelských faktur a dokladů za hotové ekonomickým referátem obce
b) minimálně jednou ročně v rámci plánu kontrol členů finančního a kontrolního výboru obce
c) příjemce je povinen neprodleně oznámit Obecnímu úřadu Vendryně, každou změnu, která je pro
plnění smlouvy podstatná
d) bude-li zjištěno, že příspěvek není řádně používán a podmínky smlouvy nejsou plněny, navrhne
ekonomický referát postup směřující k nápravě, případně k odnětí příspěvku a jeho vrácení, a
tento návrh předloží radě obce, která o něm rozhodne
e) pokud příjemce vede účetní evidenci, zavazuje se vést použití dotace analyticky odděleně
IX. závěrečná ustanovení
a) rada obce nebo zastupitelstvo obce může podle zákona o obcích rozhodnout o poskytnutí příspěvku
a dotací v odůvodněných případech i v průběhu roku
b) na poskytnutí příspěvku a dotací není právní nárok
c) zásady vstupují v platnost od 1. 5. 2008 s účinnosti od 1. 1. 2009

Ve Vendryni...............................................
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