Obec Jestřabí Lhota

Oznámení o vyhlášení dotačního programu

„Podpora zájmových činností v obci Jestřabí Lhota v roce 2016“

Zastupitelstvo obce Jestřabí Lhota na svém 12. zasedání dne 23.11.2015 usnesením č. 8/12/2015
schválilo Dotační program „Podpora zájmových činností v obci Jestřabí Lhota v roce 2016“, (dále jen
„dotační program“).

1. Právní předpisy a dokumenty
Podpora poskytovaná obcí Jestřabí Lhota je v souladu s těmito právními předpisy a dokumenty:
-

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů,
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů

2. Cíl dotačního programu
Cílem programu je podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež, sportu a tělovýchovy, rozvoje
tradic a kultury, zájmové činnosti.

3. Okruh žadatelů
-

zapsaný spolek
fyzická osoba
občanské a zájmové sdružení

4. Předmět dotačního programu
Dotace bude poskytována na:
-

využití volného času dětí a mládeže
tělovýchovnou činnost
záležitostí kultury
zájmovou činnost

5. Určení výše finančních prostředků na dotační program
Dle předložených žádostí a finančních možností obce vyčlení obec celkový finanční obnos na tento
dotační program.
Obec si vyhrazuje právo upravit rozpočtovým opatřením objem finančních prostředků dle potřebnosti
jednotlivých žádostí.

6. Časový harmonogram pro čerpání dotace
Čerpání dotace musí spadat do období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Prostředky dotace nelze
převádět do následujícího roku.

7. Čerpání, vyúčtování a kontrola dotace
Čerpání dotace, její vyúčtování a kontrola budou realizovány za podmínek stanovených smlouvou o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Jestřabí Lhota. Příjemce nesmí poskytovat finanční prostředky
dotace jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací
činností, na které byly prostředky dotace poskytnuty.

8. Lhůta, způsob a místo podání žádosti
Žádosti se podávají ve lhůtě od 24.11.2015 do 7.12.2015 . Elektronický formulář žádosti je přílohou
této výzvy a je k dispozici na elektronické úřední desce obce na webové adrese www.jestrabilhota.cz. Vyplněný formulář žadatel odevzdá na podatelně obce Jestřabí Lhota nebo odešle poštou
na adresu: Obec Jestřabí Lhota, Jestřabí Lhota 74, 280 02 Kolín. Ke splnění lhůty pro podání žádosti
stačí, aby žadatel předal žádost adresovanou obci Jestřabí Lhota k poštovní přepravě v poslední den
lhůty.

9. Hodnocení žádostí
Hodnoceny budou pouze úplné žádosti, které jsou v souladu s vyhlášeným dotačním programem,
podané ve lhůtě pro podávání žádostí. Žádosti, které nesplní podmínky dotačního programu nebo
nejsou doručeny řádně a včas, budou vyřazeny.
Žádosti vyhodnotí Zastupitelstvo obce Jestřabí Lhota a doporučí výši jednotlivých dotací dle splnění
cíle a předmětu dotačního programu. Hlavním kritériem pro hodnocení žádostí je působnost
jednotlivých žadatelů. Podporu získají jen ty činnosti, které:
-

jsou realizovány na území obce Jestřabí Lhota,
jsou realizovány na území jiné obce ve prospěch dětí a mládeže s trvalým pobytem v obci
Jestřabí Lhota

O poskytnutí dotace (včetně její výše) rozhodne Zastupitelstvo obce Jestřabí Lhota na svém nejbližším
zasedání po ukončení lhůty pro podávání žádostí v souladu s právními předpisy.

10. Výsledky dotačního řízení
O výsledku dotačního řízení bude žadatel písemně informován po ukončení dotačního řízení.
S úspěšnými žadateli uzavře Obec Jestřabí Lhota smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Jestřabí Lhota smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Jestřabí Lhota. Na poskytnutí dotace
v rámci tohoto dotačního programu není právní nárok. Obec Jestřabí Lhota si vyhrazuje právo dotační
program zrušit.

V Jestřabí Lhotě dne 23.11.2015

Václav Nedbal vr. – starosta obce
Martin Tvrdík vr. – místostarosta obce
Tomáš Jirát vr. – finanční výbor

