Program Obce Starý Jičín na podporu aktivit v obci Starý Jičín

1.

Vyhlašovatel programu:
-poskytovatel dotace

Obec Starý Jičín
742 31 Starý Jičín č.p.133
IČ 00298425

2.

Cíl programu:

podpora aktivit v obci Starý Jičín

3.

Účelové určení

A) podpora sportu
A1 podpora jednorázových akcí, utkání, soutěží
A2 podpora provozu, oprav a údržby sportovišť
A3 pořízení, obnova sportovního nářadí nebo zařízení
B) podpora kultury
B1 podpora jednorázových kulturních akcí
B2 podpora celoroční činnosti v kulturní oblasti
B3 pořízení nebo obnova zařízení pro kulturní činnost
C) podpora životního prostředí
C1 podpora jednorázových akcí pro ŽP- přehlídky, soutěže
C2 podpora celoroční činnosti spolků v oblasti ŽP
C3 pořízení nebo obnova zařízení zlepšující ŽP
C4 výsadba zeleně,
D) prevence kriminality
D1 podpora jednorázových aktivit - přednášky
E) ostatní zájmová činnost
E1 podpora jednorázových aktivit - akce
E2 podpora vzhledu obce- květinová výzdoba

4.

Vymezení okruhu žadatelů:
a) právnické osoby působící na území obce (spolky, kluby)
b) zletilé, plně svéprávné fyzické osoby
c) fyzické osoby podnikající na území obce

5.

Podmínky pro poskytování programové dotace (dále jen dotace):
a) dotaci lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím uzavřené
veřejnoprávní smlouvy
b) na poskytnutí dotace není právní nárok
c) výše jednotlivých dotací je závislá na schváleném rozpočtu obce na rok 2018
d) příjemce dotace je povinen před uspořádáním akce informovat poskytovatele
dotace o změnách týkajících se akce (např. termínu a místu konání)
e) žadatel o dotaci umožní administrátorovi dotace provést kontrolu pravdivosti a
úplnosti údajů uvedených v žádosti o dotaci, na výzvu administrátora bude součinně
spolupracovat

f)

příjemce dotace má následující povinnosti:
 Umožnit poskytovateli dotace kontrolu plnění projektu a využití poskytnutí dotace
v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (dále je zákon o finanční kontrole)
 Využívat poskytnutou dotaci hospodárně, efektivně a účelně
 Vést řádně účetní dokumentaci související s dotací
 Provést finanční vypořádání v termínu stanoveném ve smlouvě
 Vhodným způsobem uvést ( např. na plakátech, letáčcích,), že akce byla podpořena
z prostředků obce
 V případě, že se z dotace zakoupí majetek nad 3.000, musí být tento majetek po dobu
5 let používán pro účely dotace
 Příjemce dotace je povinen umožnit vstup na akci zástupci poskytovatele za účelem
zhodnocení propagace Obce Starý Jičín a zajištění akce.

6.

Podání žádosti o dotaci:
a) žádost se podává v souladu se směrnicí č.1/2016 na Obecní úřad Starý Jičín na
předepsaném formuláři včetně požadovaných příloh a v uvedeném termínu
b) v žádosti je podrobně uveden účel dotace
c) žadatel odpovídá za pravdivost údajů u vedených v žádosti

7.

Termín podání žádosti: od vyhlášení programu do 30.4.2018

8.

Specifické podmínky pro poskytnutí dotace:
a) Uznatelné výdaje jsou například
 startovné, věcné ceny včetně diplomů, v případě dárkových košů bez
alkoholu a tabákových výrobků,
 výdaje na trenéry, rozhodčí
 materiální vybavení sportovců a týmu (sportovní oblečení, sportovní
materiál, tréninkové pomůcky, sportovní nářadí a náčiní - praní dresů),
 spotřební a kancelářský materiál v množství přiměřeném pořádané akci,
 zdravotnické služby v množství přiměřeném pořádané akci,
 cestovné hromadnou dopravou, případně úhrada dopravného (faktura
dopravci apod.)
 spotřební a kancelářský materiál v množství přiměřeném pořádané akci,
 propagace akce v množství přiměřeném pořádané akci,
 drobné občerstvení jen u akcí zaměřených výhradně pro děti a mládež do
18let.
 provozní výdaje sportovišť spotřeba energie (elektřina, plyn, vodné, stočné),
odvoz odpadu,
 revize sportovních zařízení,
 PHM pro mechanizační prostředky (sekačky na trávu, agregáty)
 spotřební, čistící a hygienické prostředky v přiměřeném množství,

b) Za neuznatelné výdaje jsou považovány především výdaje
 na alkohol, cigarety
 na občerstvení u akcí pořádaných výhradně pro dospělé (nad 18 let)
 výdaje, které jsou uvedeny v bode 8 písm. a), které nebudou vyhovovat
zásadám efektivnosti a hospodárnosti (výdaje musí být přiměřené):

9.

Administrátor akce:
Administrátorem dotace je Radka Dubcová, tel. 556 785 151, dubcova@stary-jicin.cz
Finanční záležitosti řeší:
Ing. Petra Janyšková Saganová, tel. 556 785 153, saganova@stary-jicin.cz

10.

Vyhodnocení a rozhodnutí o žádosti:
a) žádosti o dotaci budou vyhodnoceny administrátorem z hlediska věcné a formální
správnosti,
b) dále budou posuzovány podle vnitřní směrnice č.1/2016, která stanoví pravidla
k poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce
c) Rada obce (zastupitelstvo obce) rozhodne o dotaci do 31.05.2018.
d) Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách
obce.

11.

Finanční vypořádání dotace:
a) Po ukončení realizace projektu je příjemce dotace povinen předložit finanční
vypořádání administrátorovi
b) Termín vypořádání je upraven ve smlouvě, zpravidla do 30 dní po realizaci, u
celoročně podporovaných akcí do 31.12.2018
c) Finanční vypořádání musí obsahovat





12.

závěrečnou zprávu obsahující stručné zhodnocení projektu, doporučena
fotodokumentace, splnění podmínky publicity.
seznam dokladů prokazujících účelnost použití dotace v souladu s
uzavřenou smlouvou,
přehled čerpání jednotlivých výdajů v souladu s rozpočtem,
kopie účetních dokladů, doklady prokazující provedení úhrady
vykazovaných výdajů (výpis z běžného účtu, pokladní doklad).

Závěrečné ustanovení:
Tento Program byl schválen Usnesením Rady obce Starý Jičín č. 50

dne 14.2.2018

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce
Evidenční číslo písemnosti: 18/2018
Zveřejněno: 15.02.2018
Zveřejněno na el. úřední desce: 15.02.2018
Sňato:
Za správnost:

