Programová dotace

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ZDICE
NA KULTURNÍ A DALŠÍ AKCE ZÁJMOVÝCH ORGANIZACÍ
I.
Úvodní ustanovení
Účelem pravidel je stanovit jasný a jednoznačný postup podpory kulturní činnosti a akcí
zájmových organizací z rozpočtu města Zdice, efektivně přispívat k tvůrčím aktivitám.
Příspěvky na tuto činnost lze poskytnout žadatelům, kteří mají působnost ve městě Zdice
včetně jeho městských částí Černín a Knížkovice, jejichž činnost je nekomerčního
charakteru a jejich akce obohatí život občanů města.
Zdrojem pro poskytování příspěvků jsou finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu města
Zdice. Základní podmínkou udělení příspěvku je schválení prostředků v rozpočtu města na
příslušný kalendářní rok. S příjemcem finanční podpory bude po rozhodnutí rady města
uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančních prostředků, která bude
obsahovat zejména výši a účel finanční podpory, termín a způsob vyúčtování poskytnutých
finančních prostředků.
Žadatelé mohou použít příspěvek na stanovený účel:
a) svoji činnost – především na akce pořádané pro širokou veřejnost s převážnou
účastí mládeže
b) věcné ceny pro danou akci.
Příspěvek nelze použít na pohoštění a dary.
II.
Náležitosti projektu
Žádost bude obsahovat:
název akce ‐ popis, harmonogram akce, celkový rozpočet akce s uvedením o jakou výši
příspěvku žadatel žádá.
Po posouzení žádosti ustanovenou kulturní komisí rozhodne o poskytnutí příspěvku rada
města. O přiznání nebo nepřiznání příspěvku bude žadatel vyrozuměn písemnou formou.
Poskytnutý příspěvek je žadatel povinen vyúčtovat podle stanovených podmínek
uvedených ve smlouvě o poskytnutí příspěvku.

III.
Přijímání žádostí
Žádost o poskytnutí finanční podpory musí být podepsána na předepsaném formuláři,
vyplněna ve všech bodech. Formulář je k dispozici na webových stránkách města Zdice
www.mesto‐zdice.cz nebo na finančním odboru Městského úřadu Zdice.
U žadatelů bude přihlédnuto k těmto kritériím:
počet akcí uspořádaných pro veřejnost, zda prováděná činnost nemá profesionální
charakter, zda se jedná o akci místního regionálního či celostátního významu. Při
posuzování žádostí se bude také hodnotit, zda žadatelé nemají vůči městu Zdice nebo jím
řízeným organizacím nedoplatek či splatný a neuhrazený závazek. Příspěvek nemůže být
poskytnut organizaci zřizované městem.
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IV.
Termíny pro podávání žádostí
1. Žádosti o poskytnutí podpory se podávají jednou ročně do 14. února 2021 (pokud tento
den připadne na den pracovního volna, ještě první následující pracovní den),
prostřednictvím podatelny Městského úřadu Zdice.

V.
Kontrola vyhodnocení
1. Předběžnou a průběžnou kontrolu zaměřenou na plnění projektu provádí finanční
odbor a finanční výbor zastupitelstva města podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon
o finanční kontrole“). Následnou kontrolu hospodárného, efektivního a účelného využití
finanční podpora z rozpočtu města Zdice vykonává podle zákona o finanční kontrole
městský úřad.
2. Vyúčtování finanční podpory včetně kopií prvotních účetních dokladů je příjemce
povinen předložit do 15. 12. 2021. Pokud celkové skutečné finanční náklady projektu
překročí celkové předpokládané finanční náklady na realizaci projektu, uhradí příjemce
částku tohoto překročení z vlastních finančních zdrojů.
3. Za splnění účelu čerpaných finančních prostředků a za pravdivost i správnost finančního
vyúčtování odpovídá statutární zástupce žadatele, který tuto skutečnost písemně potvrdí.
VI.
Závěrečné ustanovení

1. Na poskytnutí finanční podpory není právní nárok. Město Zdice není povinno
zdůvodňovat rozhodnutí o přidělení nebo snížení požadované finanční podpory. U
dlouhodobých projektů nevzniká uzavřením smlouvy automatický nárok na podporu v
dalších letech.
2. Tyto zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Radou města Zdice dne
9.11.2020; usnes. RM č. 185/20.

Bc. Antonín Sklenář, MBA
starosta města
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