Pravidla městyse Křižanova
pro poskytování dotací a darů organizacím a spolkům pracujícím v městyse Křižanov, organizacím
působícím v sociální oblasti s působností mimo městys Křižanov

Čl. I.
Úvodní ustanovení
1) Dotace je účelový finanční příspěvek poskytovaný organizacím a spolkům zřízeným a
pracujícím v městyse Křižanov za účelem podpory jejich činnosti
2) Dar je neúčelový finanční příspěvek poskytovaný organizacím a spolkům zřízeným a
pracujícím v městyse Křižanov za účelem podpory jejich činnosti

Čl. 2
Stanovení výše dotace, daru a hodnotící kriteria
1) Celkový objem finančních prostředků vyčleněný z rozpočtu městyse Křižanova činí 300.000,Kč.
2) maximální výše dotace se nestanovuje
3) Hodnotící kritéria:
- počet členů (rozdělení dospělí, mládež)
- činnost, kterou organizace vykonává
- práce s mládeží
- účel příspěvku
- četnost pořádaných akcí
- zda působí organizace v místě a nebo zda reprezentuje městys v okolí

Čl. 4
Náležitosti žádosti o dotaci
1) Žádost se předkládá na předepsaném formuláři (příloha zásad).
2) K žádosti předkládá žadatel výroční zprávu o činnosti za předchozí kalendářní rok
3) Na podání a vyřízení žádosti se nevztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů
4) Žádost může být podána osobně nebo písemně na adresu: Úřad městyse Křižanova,
Benešovo nám. 12, 594 51 Křižanov nejpozději do 29.2. roku, na který je dotace či dar žádán.

5) Žádosti budou hodnoceny Finančním a kontrolním výborem. Administrovány budou Úřadem
městyse Křižanova
6) O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí rozhoduje podle §
85, písm. b) c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
zastupitelstvo městyse.
Čl. 5
Podmínky pro vyplacení dotace, příspěvku
1) Konečný příjemce dotace, příspěvku je vždy žadatel
2) Vyúčtování (tj. závěrečná zpráva) se provádí u vyúčtování dotace formou předložení kopie
faktury a výpis z bankovního účtu, dokončeného projektu, které předá žadatel na Úřad
městyse Křižanova nejpozději do 31. 11. příslušného roku.
3) Dar nepodléhá závěrečnému vyúčtování.
4) Dotace, dar, budou vyplaceny po podpisu veřejnoprávní smlouvy.
5) Nevyčerpaná část dotace musí být vrácena společně s vyúčtování v termínu do 31. 11.
příslušného roku.
6) Dotace, která nebyla v termínu do 30. 11. příslušného roku vyúčtována, musí být v plné
výši vrácena na účet městyse nejpozději do 15. 12. daného roku.
Čl. 6
Kontrola a vyhodnocení
1) Finanční prostředky mohou být vynaloženy pouze k účelu stanovenému smlouvou
2) Poskytovatel dotace je oprávněn, v souladu se zákonem č.320/2001, o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, v rámci kontrolní činnosti kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace
poskytnuta. Příjemce dotace je povinen předložit kontrolním orgánům městyse originály
všech účetních dokladů.

V Křižanově dne 2. 1. 2019

