MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

Pravidla a podmínky pro poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města

Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem se na svém zasedání dne 26.02.2020
usnesením č. 15/9ZM/2020 schválilo na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tato pravidla a podmínky pro poskytování
a čerpání dotací z rozpočtu města
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Článek 1
Účel
Dotace je určena převážně pro podporu, realizaci a rozvoj volnočasových aktivit,
kulturních, společenských, sportovních, zájmových a ostatních veřejně prospěšných
činností, které jsou pořádány pro občany Nového Města pod Smrkem nebo na území
Nového Města pod Smrkem.
Dotace má sloužit k propagaci, rozvoji a kulturní prezentaci Nového Města pod
Smrkem.
Článek 2
Příjemce dotace
Příjemcem dotace je fyzická i právnická osoba, zapsaný spolek, sdružení,
tělovýchovná organizace, obecně prospěšná společnost, zapsaný ústav, atd., který
splní podmínky dotace, s výjimkou příspěvkových organizací zřízených městem.
Příspěvkové organizace zřízené městem o poskytnutí dotace žádat nemohou.
Článek 3
Podmínky pro poskytnutí dotace
Žadatel předloží žádost o poskytnutí dotace na předepsaném tiskopisu.
Žádosti se podávají v průběhu roku na podatelně městského úřadu, nejdéle do
31.10. příslušného kalendářního 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.
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Článek 4
Zásady poskytnutí dotace
Dotace je poskytována účelově, na základě schválené žádosti a v souladu
se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných
celků, § 10a - § 10d.
Dotace nebude poskytnuta na žádný podnikatelský záměr a soustavnou výdělečnou
činnost.
Dotace na činnost s mládeží do věku 18 let, může být poskytnuta
až do výše 70 % skutečně vynaložených nákladů.
Dotace na činnost s osobami staršími 18 let a seniory, může být poskytnuta
až do výše 50 % skutečně vynaložených nákladů.
Dotace na ostatní veřejně prospěšnou činnost může být poskytnuta
až do výše 90 % skutečně vynaložených nákladů.
O poskytnutí dotace a její výši rozhoduje rada města nebo zastupitelstvo města.
O poskytnutí dotace a její výši bude žadatel písemně vyrozuměn do 15 dnů
od rozhodnutí příslušného orgánu města.
Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Dotace je poskytována pro příslušný kalendářní rok.
Článek 5
Vyúčtování dotace
Dotace bude poskytnuta formou zálohy na základě podepsání veřejnoprávní
smlouvy.
Dotace může být poskytnuta i zpětně.
Vyúčtování dotace bude provedeno na základě podmínek uvedených ve
veřejnoprávní smlouvě.
Vyúčtování proběhne nejpozději do 15.12. příslušného kalendářního roku.
Finanční odbor proplatí náklady odpovídající schválené procentuální výši skutečných
vynaložených nákladů, maximálně však do výše částky schválené radou města nebo
zastupitelstvem města.
Vyúčtování dotace podléhá kontrole finančního odboru městského úřadu.
Vyúčtování se řídí platnými zákony v oblasti účetnictví, rozpočtu města
a souvisejících předpisů.
Článek 6
Účinnost
Pravidla a podmínky pro poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Nového
Města pod Smrkem byly schváleny usnesením zastupitelstva města č. 15/9ZM/2020
a nabývají účinnosti dnem schválení, tj. 26.02.2020.
L. S.
v. r.
Ing. Miroslav Kratochvíl
starosta města

