SMĚRNICE
Poskytování dotací z rozpočtu obce Kostomlaty pod Řípem –
individuální dotace

I. Základní ustanovení
1. Právní předpisy a dokumenty
Poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce Kostomlaty pod Řípem je v souladu s těmito právními předpisy a
dokumenty:
- 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 veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů
2. Cíl dotačního programu
Tyto dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů zvláštního zřetele, vhodného zejména pro okruh projektů, které
nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů.
3. Okruh žadatelů
Žadatelem mohou být právnické osoby (spolky), jejichž činnost je spjata s veřejným životem obce.
II. Pravidla pro předkládání žádostí
1. Lhůta a způsob předkládání žádostí
1. Žádosti lze předkládat ve lhůtě do 28.2.2017.
2. Žádost se předkládá na formuláři, který je v tištěné podobě k dispozici na obecním úřadě.
Vyplněný formulář včetně povinných příloh se odevzdá na OÚ Kostomlaty pod Řípem.
III. Pravidla pro poskytnutí dotace
1. Časový harmonogram pro čerpání dotace
Čerpání dotace musí spadat do období od 1.1.2017 do 30.11.2017.
2. Platební podmínky
Dotace bude příjemci poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Kostomlaty pod Řípem do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy a to bezhotovostním převodem na
účet příjemce.
3. Výsledky dotačního řízení
O poskytnutí dotace rozhodne starosta ( u částek do 50.000,-Kč), nebo Zastupitelstvo obce Kostomlaty pod Řípem.
O výsledku dotačního řízení bude žadatel informován.
S úspěšnými žadateli uzavře obec smlouvu o poskytnutí dotace.
4. Čerpání, vyúčtování a kontrola dotace
Čerpání dotace, její vyúčtování a kontrola budou realizovány za podmínek stanovených smlouvou
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kostomlaty pod Řípem. Příjemce nesmí poskytovat prostředky dotace jiným právnickým
nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací činnosti, na které byly prostředky poskytnuty.
IV. Pravidla pro vyúčtování dotace
1. Podmínky vyúčtování dotace
Individuální dotace bude vyúčtována na předepsaném tiskopise dle podmínek stanovených ve smlouvě.

V. Společná ustanovení
1. Na poskytování individuální dotace není právní nárok.
2. Obec Kostomlaty pod Řípem si vyhrazuje právo dotační program zrušit.

V Kostomlatech dne: 9.1.2017

ing.Materna Václav
starosta obce

