Pravidla pro poskytování neinvestičních příspěvků
na činnost neziskových organizací, sdružení a spolků
a jednorázových příspěvků na kulturní, sportovní a společenské akce
pořádané v obci Hradčany
1. Místní neziskové organizace, sdružení a spolky.
Pevná složka příspěvku pro místní neziskové organizace a spolky bude poskytnuta
do výše 15.000,- Kč ročně, a to na materiální a věcné zajištění hlavní činnosti organizace
či spolku. Tato částka bude poskytnuta jednorázově na základě písemné žádosti vždy do
30. dubna běžného roku a její použití bude účelově vázáno. Vyúčtování příspěvku bude
provedeno nejpozději do 15. ledna následujícího roku na formuláři„Vyúčtování
neinvestiční dotace (příspěvku) poskytnuté obcí Hradčany na činnost“. V případě nevyužití
poskytnutého příspěvku nebo nedoložení účelu bude nevyčerpaná částka vrácena na účet
obce nejpozději do 31. ledna následujícího roku. V případě žádostí jednotlivých oddílů,
které jsou součástí SK Hradčany, bude součet přidělených příspěvků převeden na účet
SK. Poté budou pokladníkem SK příslušné částky rozděleny na jednotlivé oddíly. Žádost o
příspěvek a jeho konečné vyúčtování podává každý oddíl samostatně. Po rozhodnutí o
výši přidělených příspěvků zastupitelstvem bude jejich přehled předán vedení SK
Hradčany jako podklad pro další rozdělení oddílům. Stejný postup bude v budoucnosti
uplatněn v obdobných případech u ostatních spolků a organizací.
Dále bude poskytnuta pohyblivá složka příspěvku do výše 5.000,- Kč na každou
kulturní, sportovní či jinou společenskou akci pořádanou v obci Hradčany, maximálně na 3
akce ročně. Příspěvek bude proplacen v průběhu roku na základě předloženého formuláře
„Závěrečné hodnocení sportovní a kulturní akce„ a kopií předložených dokladů za úhradu
hudební produkce, nákup cen do soutěže či jiné doklady související s materiálním
zajištěním akce. Do těchto dokladů nelze zahrnout náklady na nápoje a potraviny, které
slouží k zajištění občerstvení na akci. O vhodnosti využití této pohyblivé složky rozhodne
ve sporných případech zastupitelstvo obce. Vyúčtování a zhodnocení akce bude
provedeno a předloženo nejpozději do 30 dní po ukončení akce!
2. Přespolní neziskové organizace, sdružení a spolky.
Pevná složka příspěvku pro přespolní neziskové organizace, sdružení a spolky
bude poskytnuta do výše 5.000,- Kč ročně, a to na materiální a věcné zajištění hlavní
činnosti organizace, sdružení či spolku. Tato částka bude poskytnuta jednorázově na
základě písemné žádosti vždy do 30. dubna běžného roku a její použití bude účelově
vázáno. Vyúčtování příspěvku bude provedeno nejpozději do 15. ledna následujícího roku
na formuláři „Vyúčtování neinvestiční dotace (příspěvku) poskytnuté obcí Hradčany na
činnost“. V případě nevyužití poskytnutého příspěvku nebo nedoložení účelu bude
nevyčerpaná částka vrácena na účet obce nejpozději do 31. ledna následujícího roku.
Občanskému sdružení Centrum pro rodinu Ráj, o. s. se sídlem v Pavlovicích u
Přerova bude poskytnuta pevná složka příspěvku do výše 10.000,- Kč ročně, a to na
materiální a věcné zajištění hlavní činnosti sdružení. Poskytnutí a vyúčtování příspěvku
bude provedeno za stejných podmínek jako pro ostatní organizace a spolky. Tomuto
občanskému sdružení bude poskytnuta i pohyblivá složka příspěvku na každou kulturní,
sportovní či jinou společenskou akci pořádanou v obci Hradčany, maximálně na 3 akce
ročně a to ve stejné výši a za stejných podmínek jako pro místní neziskové organizace a
spolky.

Výše uvedená pravidla byla schválena na 1. zasedání Zastupitelstva obce Hradčany dne
22. 2. 2012 a ruší se pravidla ze dne 29. 3. 2010. Zastupitelstvo obce si vyhrazuje
neposkytnutí příspěvku v případě nepříznivé situace v příjmové části rozpočtu obce či
poskytnout příspěvek i nad rámec těchto pravidel v odůvodněných případech a po
souhlasném schválení žádosti zastupitelstvem obce.
Formuláře pro vyúčtování
www:obechradcany.cz.
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V Hradčanech dne 22. 2. 2012

Ondrej Koliba
starosta obce Hradčany

na

stránkách

Závěrečné hodnocení sportovní a kulturní akce
včetně jednorázového vyúčtování akce
(předložit do 30 dní od konání akce)

Název žadatele:

…………………………………………………………………

Název akce:

…………………………………………………………………

Termín konání:

…………………………………………………………………

Místo konání:

....………………………………………………………………

Popis realizace akce a krátké zhodnocení, výsledková listina:

Skutečný začátek a konec realizace projektu:
Přínos pro Obec Hradčany:

Přílohy:
- Kopie účetních dokladů ks .....
- Seznam zúčastněných osob (u faktur a dokladů za ubytování, cestovné, věcné
ceny, výsledková nebo výherní listina)

Prohlašujeme, že zaslané kopie dokladů souhlasí s originály uloženými v našem
účetnictví. Zároveň prohlašujeme, že jsme částku přesahující schválený příspěvek
uhradili z vlastních zdrojů.

V ..................................... dne ................................
………………………………….
Jméno, příjmení odp. osoby

…………………………………..
Podpis, razítko subjektu

Vyúčtování ne-investiční dotace (příspěvku) poskytnuté
obcí Hradčany
na ČINNOST
(předložit nejpozději do 15. 1. násl. roku)
Příjemce dotace
(příspěvek):

Jméno, adresa, telefon
osoby, která provedla
vyúčtování dotace:
Poskytnutá dotace:

Částka Kč:

Dne:

Přehled čerpání poskytnuté dotace:
Číslo dokladu
Účel vynaložených prostředků

Částka Kč

Celkem:
Přílohy:
- Kopie účetních dokladů ks .....
- Závěrečné zhodnocení činnosti (příloha č.1)

Prohlašujeme, že zaslané kopie dokladů souhlasí s originály uloženými v našem
účetnictví. Zároveň prohlašujeme, že jsme částku přesahující schválený příspěvek
uhradili z vlastních zdrojů.

………………………………………….
Jméno, příjmení
zástupce

V .............................dne: ..................................

………………………………...
razítko, podpis statutárního

