pravidta poskvtování finančníchpříspěvkůz rozpočtu obce Boseň
V soutadu se zákonem č.?5O|2OOO Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpoČtŮ

l.

Úvodní ustanovení

obec Boseň pro zkvalitnění života v obci každoročně podporuje poskytování příspěvkŮ z rozpoČtu
obce Boseň na rozvoj činnostínekomerčníhocharakteru v těchto oblastech:
1_.

a) podpora činnosti místníchspolků
b) veřejně prospěšná čin nost p ravidel ného a jed norázového cha

ra

kteru

c) prezentace obce

ll.

Příjemci příspěvku

t, o příspěvek můžepožádat právnická

nebo fyzická osoba, která působína Území obce Boseň a
vyvíjíneziskovou činnost např. v oblasti kultury, sportu, volnočasových společenských aktivit dětí a
m|ádeže i dospělých.

z.

Finanční příspěvek nemůžebýt poskytnut žadateli, který nepředložil řádné vyúčtovánípříspěvku
poskytnutého v minulém roce a to až do nápravy tohoto nedostatku a dále Žadateli, který nemá
vyrovnané závazky vůčiobci Boseň,

l!l. Žádost o příspěvek
].. žadatel, osoba oprávněná požádat o příspěvek podle č1.1l odst. 1, musí podat Žádost vyplněnou na
předepsaném formuláři (příloha č, 1). Formulář žádosti lze získat na obecním úřadu Boseň nebo na
internetových stránkách obce Boseň.

2. žádosti se podávají písemně vjednom vyhotovení osobním doručenímdo podatelny obecního
úřadu Boseň.

3. žádost o příspěvek musí být podána nejpozději do 28, února příslušnéhokalendářního roku,
4. V žádosti uvede žadatel:

a) název právnické osoby, jméno a příjmenístatutárního zástupce nebo jméno a příjmeníŽádající
fyzické osoby
b) lČO nebo datum narození
c) kontaktní údaje (sídlo, adresa, telefon, e-mail)
d) v případě právnické osoba - počet členů
e) v případě bezhotovostního převodu číslobankovního účtu
f) požadovanou výši dotace
g) účeldotace

lV. Vyhodnocení žádostí

1. o poskytnutí příspěvků jednotlivým žadatelůma o jejich výŠirozhodne zastupitelstvo obce.
poskytnutí či neposkytnutí příspěvků se nezdůvodňuje. Úspěšné žadatele vyzve obec Boseň,
nejpozději do 30-ti dnů, k podpisu smlouvy.

2. Smlouva obsahuje podmínky, za jakých je dotace poskytována, zejména výši, účelpoužitídotace,

Povinnosti přrjemce dotace, termín vyúčtovánía případné sankce v případě nedodržení podmínek
smlouvy,

V. Vyúčtovánípříspěvku

L. VyČerpaná dotace bude přrjemcem ve stanovené lhůtě, nejpozději k gL,Lz. příslušného
kalendářního roku, vyúČtována a doložena kopiemi účetníchdokladů o provedené činnosti, na níž
byla dotace poskytnuta.
vl. závěrečnéustanovení
1. Na přiznání příspěvku není právní nárok.

Z.

Pravidla Poskytování finanČníchpříspěvků z rozpočtu obce Boseň byla schválena Zastupitelstvem
obce Boseň dne 28.5.2019, usnesení č,5/2019,

V Bosni dne 28.5.2019
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Hana Maudrová, starostka obce

