Program pro poskytování finanční podpory
z rozpočtu obce Starý Kolín v roce 2022

Program pro poskytování finanční podpory (dále jen „dotace“) z rozpočtu obce Starý Kolín je
vyhlášen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve
znění pozdějších předpisů.
Účel dotace a důvody podpory

I.

1) Účelem dotace je:
•
•
•

podpora sportovních, kulturních, vzdělávacích, sociálních a dalších volnočasových
aktivit v obci Starý Kolín,
rozvoj spolkového života v obci Starý Kolín,
podpora aktivit zaměřených na činnosti dětí a mládeže v obci Starý Kolín.

2) Dotace se poskytují především na podporu realizace aktivit, které žadatelé nemohou
realizovat z vlastních prostředků.
3) Dotace přispívají k rozvoji spolkového života v obci, k smysluplnému trávení volného času
dětí a mládeže, vzdělávání a prevenci nežádoucích jevů na území obce Starý Kolín.
Objem vyčleněných prostředků

II.

1) Konkrétní částka pro daný kalendářní rok je stanovena v rámci schváleného rozpočtu
Zastupitelstvem obce Starý Kolín.
2) Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněný v rozpočtu obce Starý
Kolín pro rok 2022 činí 300.000 Kč.
3) V případě nevyčerpání schválených finančních prostředků v daném kalendářním roce, se
tyto prostředky nepřevádí do dalšího období.
Výše dotace

III.

Maximální výše dotace na jednu žádost je stanovena na částku 50.000 Kč.
Žadatelé o dotaci

IV.

Žadatelem o dotaci může být:
•

nestátní nezisková organizace - spolek, pobočný spolek, sportovní klub nebo obecně
prospěšná společnost působící v obci Starý Kolín,
1

•

fyzická či právnická osoba působící v oblasti tělovýchovy a sportu, vzdělávání a práce
s mládeží na území obce Starý Kolín.
Lhůta pro podání žádosti

V.

Žádost o dotaci se podává v období od 01.02.2022 do 15.02.2022 na podatelnu Obecního
úřadu Starý Kolín nebo poštou na adresu: Obecní úřad Starý Kolín, Náměstí 117, 281 23
Starý Kolín. V případě zaslání poštou musí být žádost doručena do konce stanovené lhůty.
Posuzování žádostí a přidělování dotací

VI.

1) O poskytnutí dotace nebo o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace rozhoduje
Zastupitelstvo obce Starý Kolín.
2) Předpokladem pro poskytnutí dotace je vyrovnání veškerých předchozích závazků žadatele
vůči obci. Žadatel, kterému bude dotace schválena, uzavře s obcí smlouvu o poskytnutí
dotace. Ve smlouvě bude stanovena výše dotace, účel využití dotace a podmínky vyúčtování
získaných poskytnutých finančních prostředků.
3) Uzavřená smlouva není převoditelná na jiného příjemce dotace.
VII.

Kritéria hodnocení žádosti

Předložené žádosti jsou hodnoceny na základě:
•
•

věcného souladu s účelem dotace,
na základě dodržení náležitostí žádosti o podporu.

VIII. Podmínky pro poskytnutí dotace a povinnosti příjemce dotace
1) Žádost o dotaci se podává na předepsaném tiskopisu, který je přílohou tohoto programu.
2) Žadatel je oprávněn v rámci programu podat pouze jednu žádost. V případě podání více
žádostí bude akceptována pouze první podaná žádost.
3) Dotaci lze použít na materiálně technické zabezpečení akcí, provozní náklady žadatele,
věcné odměny, pronájem sportoviště, pohoštění (vyjma alkoholických nápojů), náklady na
drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (za podmínky, že tento pořízený majetek
bude prokazatelně užíván v souladu s žádostí o dotaci a uzavřenou smlouvou o poskytnutí
dotace).
4) Dotaci nelze použít na nákup darů (s výjimkou cen v soutěžích), na placení pokut, penále,
úroků z úvěrů, ke krytí úvěrů, na placení leasingových splátek, náhrad škod, mezd včetně
odvodů, pojištění (s výjimkou povinného ručení vozidla, které prokazatelně patří příjemci),
úhradu členských příspěvků, odpisy hmotného a nehmotného majetku, nákup pohonných
hmot a úhradu ostatních daní.
5) Žádost, která bude podána na jiném než předepsaném formuláři, po stanoveném termínu,
nebo uvede-li žadatel obec v omyl, bude vyřazena. V případě neúplné nebo chybně
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zpracované žádosti bude žadatel vyzván k odstranění nedostatků v náhradním termínu. Pokud
tak žadatel neučiní, bude žádost vyřazena.
6) Dotaci lze použít pouze v souladu s uvedeným účelem dotace v žádosti.
7) Příjemce dotace zajistí ve svém účetnictví nebo daňové evidenci v souladu s obecně
platnými předpisy řádné a oddělené sledování čerpání dotace.
8) Příjemce dotace je povinen při pořádání akce, provozu zařízení či jiné formě využití dotace
uvádět skutečnost o finanční spoluúčasti obce Starý Kolín (např. na reklamních materiálech,
v tisku – ve zpravodaji obce či jiném médiu, na svých webových stránkách). V době
předložení vyúčtování poskytnuté dotace musí být tato skutečnost prokázána.
9) Do konce každého kalendářního roku (v odůvodněných případech do 15. 1. roku
následujícího) předloží příjemce dotace vyúčtování dotace. Vyúčtování bude provedeno
formou kopií písemností majících náležitosti účetních dokladů podle zvláštních právních
předpisů s označením účetního dokladu a položky, která byla z poskytnuté dotace uhrazena,
včetně kopií výpisů z účtu příjemce prokazujících použití dotace.
10) Do 31.12. kalendářního roku je příjemce dotace povinen vrátit převodem na účet
poskytovatele případnou nevyčerpanou část dotace.
11) Obec Starý Kolín má právo kontroly správnosti hospodaření s přidělenými prostředky
a účelu dotace. Příjemce dotace je povinen umožnit Finančnímu výboru Zastupitelstva obce
Starý Kolín provést kontrolní šetření.
12) Žadatel zodpovídá za pravdivost údajů uvedených v žádosti o poskytnutí dotace
i následném vyúčtování. Při zjištění nepravdivých údajů bude žádost o dotaci zamítnuta,
v případě již vyplacené dotace, má poskytovatel dotace právo požadovat vrácení dotace v plné
výši.
13) Na poskytnutí dotace není právní nárok.
IX.

Závěrečná ustanovení

Tento program byl schválen Usnesením č.10/19/20 Zastupitelstva obce Starý Kolín na jednání
dne 15.12.2021 a nabývá účinnosti dne 17.01.2022.

Příloha: Vzor formuláře žádosti o dotaci

Vyvěšeno dne: 16.12.2021
Sejmuto dne:
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