Směrnice městyse Ledenice
IČ:00245l35
Náměstí 89, Ledenice PsČ 373 l1

Zásady pro poskytování finančnípodpory neziskovým organizacÍm
a spolkům z rozpočtu městyse Ledenice
1. Úěe|, poúitípříspěvků
Zísady pro posl]tování příspěvků neziskovým organizacím a spolkum z lozpočtu městyse
Ledenice \Tchfuejí z ustanoven zríkona č.128/2000 Sb' o obcích ve znění pozdějších
předpisů a zikolta č.250/2o0o Sb. o rozpočto\rych praviďech úaem1líchrozpočtůve zněni

pozdějších předpisů'

Tvořba celkoyých finančních prostředků na přispěvky pro pffslušný rok
celkové finančníprostředkyjsou nedílnou souěástí rozpočtu městyse aj€ho výši nawhuje
neziskoqfin organizacim'' schvaluje
finančníýbor. Konečnou v-íšipoložLa
'Transfery
rozpočtu plo pŤís1ušnýkalendríiní rok.
2.

zastupitelstvo městyse v rámci tvorby
3. ŽádoŠt o příspěvek
Žadatelé předkládají žádosti o příspěvek pro daný kalen&ířní rok píseÚně na předepsaÍrém
formuláři (viz. příloha)' Žádosti budou pŤijímány nejpozději do 31.1edna s tím' že Rada
městyse bude Fojednívat žádosti zpravidla v únoru pŤíslušnéhokalendráirri}ro roku a doporuěí
poslqfuiutí příspěvku (dotace)
Zastupíelstw městyse Ledenice schválit smlowY
je
podepisována
ze
strany městyse - starostor4 případně jeho
s jednotli\"ými žadateli. Snlouva
ziístupcem, ze st1any organizace - vedoucím nebojeho statut{mím zástupcem.

o

,l'

Kritéria pro přidělení příspěvku

\.ýši poslqfuutého pŤíspěvku rozhoduje v souladu se zákonem č.128/2000 sb., o obcích, ve
znění pozdějšíchpředpisů, v jednotliqých případech do max. výše 50 tis. Kč Rada městyse po

o

konzultaci s příslušlou komisí Rady' v kompetenci Zastupitelstva městyse je roáodnutí
o poskyováni přisp&ků jednotlivjm ádatelům ve výši nad 50 tis' Kč. Na poslg'tnutí
přjspěvku není prámi nárok. Žadatel musí mít rfTo!Ťuíny všechny finančníi jiné závazLy
vůčiměstysu Ledenice r'1plývající z podmínek poslq"tnutých příspěvků v minulých letech.
5.

Zásady vyržitía čerpánípříspěvku
. Přidělení dotace je vilziáno smlouvou, která respel'tuje tyto zásady a blížeurčuje účel
použitípříspěvku
lze použít na úhadu investiěních a neinvestičníchvýdajů' souvisejících s:
' Příspěvek
_ podporou zájmov.ých sdružení, spolků a neziskových organizací
- podpolou výchowých akcí kultwÍriho a spoltovního chalakt€lu
- akcí z\yšqiícíchprospelifu a replezentaci městyse
- Úznannou ochÍanou a zlepšenímŽivotního prostředí
. Dotaci nelze použítna: - úhradu mezd pořadatelů
- náklady prokazatelrrě nesouvisející s pořádanou akcí
- komední a podnikatelské aklivity
. Čelprinípiíspěvku je nepřekočitelné
. Příjemce příspěvkuje povinen propagovat akci plo veřejnost prcstřednictvím
Ledenického zpravodaje a při propagaci uvede, že akce se koná za podpory městyse
Ledenice. Příjemce příspěvku má právo použít pfi propagaci a realizaci akce platný
znak městyse L€denice

6.

Vyúčtovánípříspěvku a Šankce
Přidělení příspěvku podléhá zpětnému qriětování. Příjemce příspěvku je poúnen
posk}tovaleli dotac€ přeďožit qplněný fomtulríř o qúčtovánívčetně kopií daňoÚch
nejpozdějí do
doldadů a faklu. Dotovaná akce musí bý vedena odděleně a vÉčtovrína
20'posince kalendáŤního roku, ve L1erem byla dotace posk)'tnuta' V připadě nedodržení

účelovostipoužitífinančníchplostředhi j€ příjemce příspěvlt_u povinen !Ťátit č.ístkuv plné
ýši do 30_ti dnů ode dne, kdy jej k tomu Rada městyse lYzvala. v případě ne\Yč€ryání
celé výše posh,'tÍ}utého příspěvku k danému účelu,je příjemce příspěvku povinen \Ťátit
newčerpané finančníprostŤedky na účetposk}4ovatele příspěvku nejpozději do 30-ti fuů
od data konečnéhovfúčtovánítohoto příspěvku'

7.

Kontrola čerpánípříspěvků
Konbolní orgány městyse L€denice (kontrolní a finanční)budou mít kdykoliv přístup ke
kontole úěe]ovosti r1'rrživáni a čerplinípříspěvku přímo u příjemce příspěvku. Zjistí-li
závady, nawhne příslušný qýbor, lÍerý kontrolu provedl opatlení a přeďoží dolJady
o kontrcle k projednání Radě městyse.

Touto směmící se rušíplatmst ,Zásad pro posl1'tování příspěvkti z Iozpočtu městyse
Ledenice 1Ydané Radou městyse dne 23.1.2008
Tato Směrnice byla schvál€na Radou měŠtyse Ledenice dne 29.2.2012
usnesením číslo| 17
směmice nabý.vá platnosti dnem podpisu.

Li
Ins. Michal Vazač

místostaÍosta městyse

'šiffit.''
(Fts/

$Ký
*

o

.

Miroslav Frarrěk

starosta městvse

