Vnitřní předpis obce Dubenec
č. 4/2015

Pravidla pro přidělování finančních darů organizacím
a fyzickým osobám zastupitelstvem obce Dubenec.

1. Základní ustanovení
Tento vnitřní předpis upravuje zásady a postup při podávání žádostí o finanční příspěvek
zastupitelstva obce Dubenec. Tento vnitřní předpis poskytuje občanům a organizacím přehlednou
situaci o této problematice.

2. Žadatel
O příspěvek smí žádat fyzické osoby a organizace mající sídlo, nebo působnost v katastru obce
Dubenec. Žádost o příspěvek bude projednána při splnění těchto podmínek:

a) Sídlo organizace
Organizace, nebo fyzická osoba žádající o příspěvek má sídlo v k.ú. Dubenec. V případě organizací
musí být členská základna tvořena alespoň ze 2/3 občany obce Dubenec (okr.Trutnov)

b) Působnost organizace
Organizace, nebo fyzická osoba, která svou působností provádí sociální služby, či pořádá kulturní,
nebo sportovní akce v k.ú. Dubenec.

3. Účel a výše příspěvku
a)

Sport

Zastupitelstvo obce Dubenec projedná poskytnutí finančního příspěvku formou finančního daru do
5000,- Kč pro organizace, či fyzické osoby zajišťující sportovní akce v katastru obce Dubenec, nebo
pro občany obce Dubenec (okr.Trutnov) po splnění podmínek:
1)
Podpora organizací a fyzických osob
Základních ustanovení dle odst.1 a), nebo 1 b), dále žádost o příspěvek na činnost, nebo vybavení
bude obsahovat:
a) Krycí list žádosti dle přílohy 1 tohoto vnitřního předpisu
b) Shrnutí činnosti v minulém roce
c) Výhled na následující rok
2)
Podpora jednorázových akcí
Jednorázové akce budou projednány i při nesplnění podmínek odst. 1 a), b) před konáním akce,
příspěvek nebude vyplácen zpětně. Žádost bude obsahovat:
a) Krycí list žádosti dle přílohy 1 tohoto vnitřního předpisu
b) Rozpočet akce

b)

Kultura

Zastupitelstvo obce Dubenec projedná poskytnutí finančního příspěvku formou finančního daru do
5000,- Kč pro organizace, či fyzické osoby zajišťující kulturní akce v katastru obce Dubenec, nebo pro
občany obce Dubenec (okr.Trutnov) po splnění :
1)
Podpora organizací a fyzických osob
Základních ustanovení dle odst.1 a), nebo 1 b), dále žádost o příspěvek na činnost, nebo vybavení
bude obsahovat:
a) Krycí list žádosti dle přílohy 1 tohoto vnitřního předpisu
b) Shrnutí činnosti v minulém roce
c) Výhled na následující rok
2)
Podpora jednorázových akcí
Jednorázové kulturní akce budou projednány i při nesplnění podmínek odst. 1 a), b) před konáním
akce, příspěvek nebude vyplácen zpětně. Žádost bude obsahovat:
a) Krycí list žádosti dle přílohy 1 tohoto vnitřního předpisu
b) Rozpočet akce

c) Sociální péče
Podpora organizací zajišťující sociální péči
O příspěvek na činnost smí žádat pouze organizace zajišťující sociální péči, které nemusí splňovat
odst. 1),b), tohoto vnitřního předpisu. (Ne fyzické osoby) Výše finančního příspěvku bude do 5000,Kč. O tento finanční příspěvek smí organizace žádat pouze jednou za rok.

Ve své žádosti organizace uvede:
a) Jméno, adresu, IČ a zastupující osobu, popřípadě bankovní spojení.
b) Základní rozpočtové údaje (příjmy, výdaje v členění na paragrafy)
c) Počet osob, s adresou trvalého bydliště v k.ú. Dubenec, o které pečuje, nebo kteří využívají
poskytované sociální služby.

4. Ostatní ustanovení
Podpora činnosti fyzických osob a spolků v k.ú. Dubenec
a) Organizace nebo fyzické osoby žádající o příspěvek na činnost se bude alespoň jednou v roce
pořadatelsky, nebo sponzorsky účastnit na akci pořádané obecním úřadem.
b) Příspěvek na činnost se může žádat pouze jednou v daném kalendářním roce.
c) Příspěvek na činnost bude předán darovací smlouvou, která je přílohou č.2, tohoto vnitřního
předpisu.

Tento vnitřní předpis byl schválen Zastupitelstvem obce Dubenec pod č: 114/2015-12.ZO, dne
18.11.2015.

V Dubenci, dne 25.11.2015

Jaroslav Huňat, v.r.
…………………………………………………..
Jaroslav Huňat
Starosta

Petr Krejčí, v.r.
…………………………………………………..
Petr Krejčí
Místostarosta

