Podmínky poskytování finančních příspěvků
z rozpočtu obce Pila
I. Okruh možných žadatelů
1. O příspěvek se mohou ucházet:
- příspěvkové organizace bez ohledu na zřizovatele
- občanská sdružení
- obecně prospěšné společnosti
- nadace, nadační fondy
- církve a účelová zařízení církví
- výjimečně fyzické nebo právnické osoby
2. Žadatel musí splňovat následující podmínky:
- má působnost na území obce Pila
- má vyrovnány všechny závazky vůči obci, Karlovarskému kraji a jeho organizacím, státu,
ostatním subjektům
II. Zaměření příspěvků
1. Finanční příspěvek z rozpočtu obce může být poskytnut na podporu činnosti v některé z těchto oblastí:
- sportovní, zájmová a studijní činnost mládeže
- kultura
- organizovaná činnost ve prospěch zdravotně postižených spoluobčanů
- ekologie a životní prostředí
- reprezentace obce
- jiná společensky prospěšná činnost
III. Požadavky na zpracování žádosti
1. Formulář žádosti
- žádost musí být předložena na formuláři pro daný rok, který je k dispozici na OÚ Pila a
v elektronické podobě na internetové adrese obce
2. Způsob podávání žádosti
- žádosti musí být doručeny na adresu Obecní úřad Pila, Pila 97, 360 01 Karlovy Vary poštou
nebo osobně
- řádně a úplně vyplněné žádosti musí být předloženy v jednom originále
3. Termín odevzdání
- žádosti možno podávat průběžně v dotčeném roce
- konečný termín pro přijímání žádostí je 31. květen roku, na který se příspěvek žádá
IV. Průběh výběrového řízení
-

o poskytnutí či neposkytnutí finančního příspěvku, o jeho výši a účelu použití, rozhoduje po
projednání zastupitelstvo obce (ZO)
ZO není povinno svůj návrh a své rozhodnutí zdůvodňovat
žadatelé budou v případě schválení finančního příspěvku vyzváni k uzavření smlouvy
o nepřidělení finančního příspěvku bude žadatel písemně informován
podáním žádosti nevzniká žadateli na příspěvek právní nárok

-

obec si vyhrazuje právo finanční příspěvek neposkytnout žádnému z žadatelů a výběrové řízení
zrušit (např. v souvislosti s nedostatkem finančních prostředků v rozpočtu obce)
ve výběrovém řízení budou upřednostňováni ti žadatelé, jejichž aktivity odpovídají zájmům
obce a kteří se budou podílet recipročně na akcích pořádaných obcí a zejména pracující s
mládeží

V. Vhodnost nákladů projektu
1. Finanční příspěvek nelze poskytnout zejména na:
- mzdy, daně a odvody z mezd, odměny
- komerční a podnikatelské aktivity
- investice
- náklady, prokazatelně nesouvisející s projektem
VI. Vyúčtování, kontrola, závěrečná ustanovení
1. Ve smlouvě o příspěvku musí být uvedeno, komu se vyúčtování předkládá.
2. Vyúčtování příspěvku musí být provedeno bezprostředně po realizaci jednorázové akce, nebo
průběžně dle smlouvy, nejpozději však do 30. 11. daného roku.
Vyúčtování dotace se provádí předložením kopií účetních dokladů a kopií dokladů o zaplacení.
3. Příjemce může v průběhu roku požádat písemnou formou ZO o změnu účelu využití finančního
příspěvku. Prostředky na jiný účel lze použít až po schválení žádosti.
4. Obec Pila si vyhrazuje právo na kontrolu výše a účelu použití finančního příspěvku. Příjemce se
zavazuje umožnit osobám pověřeným poskytovatelem provádět věcnou kontrolu, finanční a účetní
kontrolu v průběhu realizace projektu (či jiného účelu), na který byl příspěvek poskytnut, případně po
jeho dokončení, po dobu 3 kalendářních let.
Příjemce je povinen předložit na vyzvání osob pověřených poskytovatelem své kompletní účetnictví
(zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole v platném znění).
5. V případě, že bude chtít vlastník ve lhůtě do 5 let prodat (darovat apod.) věc, jejíž pořizovací hodnota
přesáhla 5.000,- Kč a byla zakoupena z finančního příspěvku obce, nebo dojde-li v této lhůtě k ukončení
činnosti subjektu, je povinen tuto věc nabídnout nejprve obci Pila, a to za symbolickou cenu 1,- Kč.
6. Podle těchto „Podmínek“ se bude postupovat při poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce
od 1. 6. 2015.

Projednáno a schváleno na VZOZ obce Pila dne 15. 5. 2015.

Mgr. Stanislav Hoffman
starosta obce Pila

