Město Nové Město pod Smrkem
463 65 Nové Město pod Smrkem, Palackého 280

Pravidla pro čerpání dotací z rozpočtu města
č. j.: 1875/2007 ze dne 20.06.2007
Čl. 1
Účel pravidel
Pravidla jsou určena převážně pro realizaci a rozvoj kulturních, společenských,
sportovních a veřejně prospěšných akcí v Novém Městě pod Smrkem.
Dotace má sloužit k propagaci, rozvoji a kulturní prezentaci Nového Města pod Smrkem
v oblasti veřejně prospěšných akcí, kultury a sportu.
Dotace podporuje především rozvoj volnočasových aktivit pořádaných pro občany
Nového Města pod Smrkem.

Čl. 2
Příjemce dotace
Dotace je určena pro všechna občanská sdružení, tělovýchovné jednoty, spolky,
organizace, školy a obecně prospěšné společnosti, které splní podmínky grantu.

Čl. 3
Podmínky pro poskytnutí dotace
Žadatel předloží žádost o poskytnutí dotace na předepsaném tiskopisu v sekretariátu
MěÚ. Žádosti se podávají v průběhu roku.
Žadatelé pracující s dětmi a mládeží mohou požádat o dotaci na trenérskou a
instruktorskou činnost a na činnost vedoucího.
Žádosti na jednotlivé akce se podávají a posuzují samostatně.
Čl. 4
Zásady poskytnutí dotace
Dotace je poskytována účelově, na základě schválené žádosti a v souladu s pravidly
pro čerpání dotací.
Dotace nebude poskytnuta na žádný podnikatelský záměr a soustavnou činnost.
Dotace na činnost s mládeží (do věku 18ti let) může být ve výši až 70 % skutečně
vynaložených nákladů.
Dotace pro výdělečné činné a seniory se může pohybovat v rozsahu 30 – 50 %
skutečně vynaložených celkových nákladů.

O poskytnutí dotace a její výše rozhoduje Rada města. O poskytnutí dotace bude
žadatel písemně vyrozuměn.
Dojde-li ke změně oproti schválené žádosti o dotaci, musí příjemce dotace o této
skutečnosti uvědomit schvalovatele, který rozhodne, zda změnu povolí.
V případě malého počtu žádostí, či nepřidělení dotací, mohou být žadateli, pokud splní
podmínky, přiděleny finanční prostředky na více akcí.
Na udělení dotace není právní nárok.
Čl. 5
Vyúčtování dotace
Platby budou probíhat na základě fakturace nebo účetního dokladu, které příjemce
dotace předloží zpravidla do 15 dnů po skončení akce finančnímu odboru MěÚ. Příloha
vyúčtování bude obsahovat název akce a žadatele, vyčíslení celkových nákladů,
seznam účetních dokladů, počet účastníků, datum a podpis oprávněné osoby.
Poslední vyúčtování proběhne do 15. 12. příslušného kalendářního roku.
Finanční odbor proplatí náklady odpovídající schválené procentuální výši skutečných
nákladů, maximálně však do výše částky schválené Radou města.
Vyúčtování dotace podléhá kontrole finančního odboru MěÚ.
Čl. 6
Zrušující ustanovení
Tato Pravidla pro čerpání dotací z rozpočtu města ruší Zásady pro přiznání grantu
(příspěvku) z rozpočtu města Nové Město pod Smrkem na realizaci a rozvoj kulturních,
společenských, sportovních a veřejně prospěšných akcí v Novém Městě pod Smrkem
schválených 16. RM usnesením č. 3 ze dne 20. září 2004.
Čl. 7
Účinnost
Pravidla pro čerpání dotací z rozpočtu města byla schválena usnesení Rady města
č. 183/07/RM a nabývají účinnosti dnem 1. července 2007.

Ing. Pavel Smutný
starosta města

