Program podpory kulturní, společenské a sportovní činnosti
v obci Stonava na rok 2023
Článek I
Základní ustanovení
Samospráva obce Stonava má dlouhodobý zájem o všestranný kulturní,
společenský a sportovní život stonavské veřejnosti.
Článek II
Peněžní prostředky
Předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněný v rozpočtu obce
Stonava na rok 2023 pro tento Program činí 5 000 000 Kč. Peněžní prostředky
mohou být použity na kulturní, společenskou, sportovní, zájmovou, výchovnou
a hudební činnost.
Článek III
Příjemci dotace
Příjemcem dotace je organizace - právnická osoba, spolek a podnikající
fyzická osoba se sídlem v obci Stonava.
Článek IV
Kritéria pro hodnocení žádosti
1. věcná a formální správnost žádosti,
2. podání žádosti o dotaci ve stanovené lhůtě,
3. pokud žadatel čerpal dotaci v přechozích letech, je podmínkou zařazení
nové žádosti o dotaci na aktuální rok do seznamu posuzovaných žádostí,
její řádné finanční vypořádání.
Neúspěšným žadatelům o dotaci budou důvody neudělení dotace sděleny
bez zbytečného odkladu na kontakt uvedený v žádosti o poskytnutí dotace.
Článek V
Kritéria pro hodnocení a stanovení výše dotace
1. počet pořádaných akcí v kalendářním roce,
2. celkové náklady jednotlivých akcí pořádaných v kalendářním roce,
v případě poskytnutí dotace od 800.000,00 Kč budou celkové náklady
dále rozčleněny na jednotlivé položky nákladů, které budou závazným
ukazatelem.
3. počet členů organizace nebo spolku.

Lhůta pro podání žádosti:
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:

od 16. 11. 2022 do 16. 12. 2022
do 31. 1. 2023

Článek VI
Podmínky pro poskytnutí dotace
1. Dotace bude vyplacena na základě schválené žádosti o dotaci na k tomu
určeném tiskopise, který žadatel obdrží na OÚ Stonava nebo je ke stažení na
webových stránkách obce Stonava.
2. V případě dotací, kdy požadovaná částka překročí 50 tis. Kč, bude tato
poskytována čtvrtletně formou zálohy.
3. Ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace nesmí mít žadatel dluh po
splatnosti vůči obci Stonava nebo její příspěvkové organizaci.
Článek VII
Ustanovení závěrečná a přechodná
1. Systém poskytování dotací podléhá kontrole obce. Příjemce dotace
převyšující částku 50 tis. Kč (viz čl. VI bod 2) je povinen předložit
vyúčtování čtvrtletně a následně předložit souhrnné roční vyúčtování
do 16. 1. 2024. V případě nižších částek předloží příjemce dotace
vyúčtování skutečných výdajů do 16. 1. 2024.
2. Žádosti o dotaci budou posouzeny ve finančním výboru obce a předloženy ke
schválení Zastupitelstvem obce Stonava.
3. Na dotaci podle tohoto programu není právní nárok, výše poskytnutých
prostředků bude záviset na počtu žádostí o dotaci a požadovaných částkách
jednotlivých žadatelů.
4. V případě neoprávněného čerpání dotace je příjemce povinen neprodleně
dotaci vrátit.
5. Tento Program byl schválen na 30 . zasedání Zastupitelstva obce ve Stonavě
dne 13.9.2022 .
6. Tento Program nabývá účinnosti dnem schválení.
Příloha: Žádost o dotaci
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