Č.j.DP02/2020

Obec Bystré
Oznamujeme, že na základě § 10c dle zákona č.250/2000 Sb.
Obec Bystré vypisuje dotační program:
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Bystré
Čl. I.
Základní principy
I.1. Zásady upravují možnosti a postupy při poskytování dotací žadatelům a příjemcům
finančních prostředků v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Celkový objem finančních prostředků poskytovaných žadatelům je limitován finančními
možnostmi obce a schváleným objemem rozpočtových prostředků pro účely podpory
v daném roce.
Dotace je určena na daný kalendářní rok, ve kterém musí být také vyčerpána. Na
poskytnutí dotace není právní nárok.
I.2. Poskytování finančních prostředků je vedeno snahou podporovat v rámci možností obce
na investiční náklady, provozování a funkčnost Základní školy Trivium Plus v obci
Dobřany. Dotace je určena zejména pro financování v následujících oblastech:




Investiční náklady ZŠ Dobřany – na materiální vybavenost a údržbu, stavební práce
Financování mimoškolní a zájmové činnosti žáků organizované příjemcem v rámci
ZŠ Dobřany
Úhradu energií ZŠ Dobřany

Čl. II.
Vymezení pojmů
II.1. Poskytovatelem se rozumí obec Bystré.
II.2. Dotací se rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu poskytovatele právnické
osobě na stanovený účel.
II.3. Finančním vypořádáním dotace se rozumí přehled o čerpání a použití poskytnutých
peněžních prostředků a o vrácení nepoužitých peněžních prostředků do rozpočtu
poskytovatele.
II.4. Dotaci lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace.

Čl. III.
Použití prostředků
III.1. V oblasti investic, provozování a činnosti ZŠ Dobřany
III.1.1. Z dotace lze hradit náklady (výdaje) účelově vynaložené a nezbytné na zajištění
celoroční činnosti. Dotaci lze použít zejména na:
Úhradu investičních nákladů ZŠ Dobřany, materiální vybavenost a údržbu v rámci
provozování ZŠ Dobřany, financování mimoškolní a zájmové činnosti žáků
organizované příjemcem, na úhradu energií ZŠ Dobřany a to do celkové výše
112.000,-Kč. Částka bude v uzavřené smlouvě rozdělena na část investiční a část
neinvestiční.
Čl. IV.
Podmínky poskytnutí dotace
IV.1. Žádost
IV.1.1. Žádost o poskytnutí dotace předkládá žadatel na předepsaném formuláři
s požadovanými přílohami buď elektronicky na adresu ou@obecbystre.cz, osobně
do kanceláře OÚ Bystré, nebo poštou na adresu:
OBEC Bystré
Bystré 110
518 01 Dobruška
IV.1.2. Žádost o poskytnutí dotace musí být opatřena veškerými požadovanými
náležitostmi, bez jejich doložení nelze žádost přijmout.
IV.1.3. Formulář žádosti je zveřejněn na webových stránkách obce (E-deska).
IV.1.4. Přehled schválených žádostí a výše dotací bude zveřejněna na webových stránkách
obce.
IV.1.5. Žádost se předkládá do 30. 4 kalendářního roku, na který je dotace žádána,
v mimořádných případech je možno žádost o dotaci podat do 30. 6. kalendářního roku, na
který je dotace žádána.
IV. 2. Smlouva
IV.2.1. Poskytovatel dotace uzavře s každým subjektem, kterému byly přiznány finanční
prostředky, veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. Ve smlouvě bude jasně
vymezen účel, na který lze dotaci čerpat (na základě údajů ze žádosti a
přiloženého položkového rozpočtu) a další práva a povinnosti smluvních stran.
Smlouva bude sepsána ve dvou stejnopisech, jeden obdrží příjemce dotace a
jeden poskytovatel.

IV.2.2. Požadavek na změnu účelu poskytnuté dotace lze uskutečnit pouze po schválení
zastupitelstvem obce Bystré, a to písemným dodatkem ke smlouvě.
IV.2.3. Dle výše uvedeného smluvního ujednání bude příjemce dotace povinen předložit
vyúčtování finančních prostředků.

IV.3. Vyúčtování
Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli vyúčtování na předepsaném
formuláři, který je zveřejněn na stránkách města v termínech uvedených v uzavřené
smlouvě.
Čl. V.
Účinnost
Zásady pro poskytování dotace z rozpočtu obce Bystré byly schváleny Zastupitelstvem obce
Bystré usnesením č.16/2a ze dne 22. 1. 2020 a nabývají platnosti a účinnosti dnem 23. 2.
2020.

Leoš Ševc
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Vyvěšeno dne: 22. 1. 2020
Sejmuto dne: 23. 2. 2020

