Pravidla pro rozdělování příspěvků
na podporu činnosti sportovních organizací a zájmových
spolků a na pořádání veřejně prospěšných akcí
Tato pravidla slouží jako nezbytné informace pro žadatele o příspěvek od obce Zlonice.
V případě přidělení příspěvku tvoří tato pravidla závaznou součást smlouvy, na základě
které je příspěvek poskytován.
Poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce žadateli v souladu se zákonem č. 250/200 Sb., O
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona O obcích č. 128/200Sb.
1. Příspěvková politika Městyse Zlonice
Městys Zlonice chce a i nadále bude aktivně spolupracovat se všemi sportovními
organizacemi a spolky působícími ve Zlonicích, Lisovicích, Břeštanech, Vyšínku a ve Tmáni
a podporovat dle svých možností jejich činnost. Jednou z forem podpory jsou finanční
příspěvky na činnost těchto organizací a na pořádání veřejně prospěšných akcí. Pro každý
následující rok určí zastupitelstvo obce v rámci schvalování rozpočtu obce částku na podporu
organizací a jejich aktivit. Vyčleněná částka bude dle následujících pravidel a na základě
přijatých žádostí rozdělena mezi uchazeče.
2. Komu a na co jsou příspěvky určeny
Žadatelé o příspěvek mohou být sportovní organizace, zájmové spolky a sdružení, které svojí
činností aktivně působí nebo realizují své projekty na území městyse Zlonice, Lisovic,
Břeštan, Vyšínku a Tmáni. Žadatel smí podat v daném roce a v daném termínu pouze jednu
žádost.
3. Za jakým účelem lze příspěvek žádat
-

-

-

Úhrada nákladů na činnost sportovních klubů a organizací, spolků a sdružení,
přednostně na činnost s mládeží a činnost směřující k využití volného času dětí a
mládeže.
Úhrada nákladů na činnost zájmových organizací, zejména činnosti určené jako
veřejně prospěšné a zaměřené na zlepšení životního, kulturního a sociálního prostředí
obce.
Úhrada nákladů na pořádání veřejných, sportovních nebo kulturních akcí, které
umožňují sportovní nebo kulturní vyžití občanů.
Údržba a rekonstrukce majetku organizace, který je využíván pro sportovní nebo
zájmovou činnost.
Projekty na obnovu nebo rekonstrukci veřejných míst a jiné prospěšné projekty pro
občany výše zmíněných obcí.

4. Kritéria hodnocení žádostí
-

Celkový přínos a prospěšnost z použití příspěvku pro občany výše uvedených obcí
Počet osob, pro které bude mít poskytnutí příspěvku přímý pozitivní dopad.
Úroveň reprezentace a propagace obce ve sportovních a jiných soutěžích.
Přiměřenost, hospodárnost, zdůvodnitelnost a ověřitelnost vynakládaných prostředků.
Schopnost získat další finanční prostředky z vlastních a jiných zdrojů
(upřednostňováno je vícezdrojové financování).

-

Při hodnocení projektů – zda projekt odpovídá místním potřebám, zda projekt nabízí
zlepšení současné situace.
Použití příspěvků obecního úřadu a způsob vyúčtování těchto příspěvků v minulých
letech.

5. Důvody pro vyloučení žádosti z dalšího posuzování
-

Žádost byla podána po datu uzávěrky
Žádost nebyla kompletní
Žádost se netýkala uvedených témat podpory
Žádost postrádala informace nezbytné pro její věcné posouzení
V žádosti byly uvedeny nepravdivé údaje

6. Nakládání se získaným příspěvkem
Příjemce je povinen použít příspěvek výhradně na účel, na který byl příspěvek požadován
a následně určen. Pokud nebude možné příspěvek použít na stanovený účel, je příjemce
povinen příspěvek bezodkladně, nejpozději však do 20.12. – následujícího roku vrátit na
účet Úřadu městyse Zlonice. K datu podání žádosti, nejpozději však 20.11.
následujícího roku je příjemce příspěvku povinen předložit v písemné formě podrobné
vyúčtování, které prokáže použití příspěvku na plánovaný účel. Součástí vyúčtování je
přehled skutečného hospodaření organizace v daném roce pro ověření předpokládaných
údajů v žádosti a kopie dokladů prokazující použití příspěvku
7. Termín a způsob podání žádosti
Žádost musí být doručena nejpozději do 20.11. kalendářního roku (pokud není stanoveno
jinak) na Úřad městyse ve Zlonicích. O výsledku posouzení žádosti bude žadatel písemně
informován nejpozději do 31.12. kalendářního roku.
8. Výše příspěvku
Výše příspěvku bude vždy max. do výše 50 % skutečných nákladů.
9. Náležitosti žádosti
Vyplněný formulář žádosti s podpisem statutárního zástupce organizace
Poskytovatel příspěvků
Úřad městyse Zlonice
Pod Lipami 29
273 71 Zlonice
IČ : 00235172
Kontakt :
Tel : ´420 312 591 101
E-mail : o.zlonice@email.cz
Zpracovatel :
Tomáš Smetana DiS.
člen rady

