Obec Dolní Věstonice vyhlašuje dotační program,
v souladu se zněním zákona č. 250/2000 Sb.

PODPORA ROZVOJE KULTURNÍHO ŽIVOTA
V OBCI DOLNÍ VĚSTONICE
I.

Cíl dotačního programu
Cílem dotačního programu je podpora rozvoje kulturního života v obci Dolní
Věstonice. Program byl zveřejněn v souladu se Strategickým plánem obce Dolní Věstonice,
jež vyzdvihuje podporu aktivit místních sdružení vedoucí k zajištění kulturního života v obci.

II.
Příjemci dotace
Dotace bude poskytována na základě „Žádosti o dotaci“ a „ Pravidel pro poskytování
dotace k dotačnímu programu Podpora rozvoje kulturního života v obci Dolní Věstonice“
z rozpočtu obce Dolní Věstonice.
III.
Platnost dotačního programu
Tento dotační program byl vyhlášen a schválen na 3. zasedání zastupitelstva obce
Dolní Věstonice dne 16. 3. 2015.

V Dolních Věstonicích 16. 3.2015

Pravidla pro poskytování dotace k dotačnímu programu
Podpora rozvoje kulturního života v obci Dolní Věstonice
1. Úvodní ustanovení
a) Finanční prostředky z dotačního programu „Podpora rozvoje kulturního života v obci Dolní
Věstonice“, lze použít pro subjekty zajišťující aktivity v oblasti rozvoje kulturního dění v obci.
b) Celková výše prostředků vyčleněná pro tento účel je dána rozpočtem obce.
c) Na dotaci z rozpočtu obce není právní nárok
2. Žadatelé dotace
a) O dotaci mohou požádat neziskové organizace, jejichž programovým zájmem, dle stanov
organizace, je uplatňování zájmové činnosti.
b) Sdružení bude zastupovat osoba s pověřením členů, ev. vedení organizace.
3. Podmínky pro poskytnutí dotace
a) Dotace může být poskytnuta na základě písemné žádosti, dle zveřejněného formuláře k
žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu „Podpora rozvoje kulturního života v obci
Dolní Věstonice“, podané v době od 20. 04. 2015 do 20. 05. 2015 obecnímu úřadu v Dolních
Věstonicích
b) Žádost o dotaci bude projednána na nejbližším zasedání zastupitelstva obce následujícím po
podání žádosti.
c) Dotace bude vyplacena do 30 kalendářních dní po schválení zastupitelstvem obce na účet
jednotlivých členů sdružení obyvatel.
4. Výše dotace
a) Výše dotace není stanovena v minimální výši.
b) Objem prostředků vymezených pro účel dotace je v celkové výši 50.000 Kč.
5. Závěrečná ustanovení
a) Tato pravidla byla schválena zastupitelstvem obce na 3. zasedání dne 16.03.2015.
b) Pravidla pro poskytování dotace nabývají účinnosti od 18.04.2015.

………………………………………………………
MVDr. Erika Svobodová
starostka obce

………………………………………………
Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.
místostarostka obce

FORMULÁŘ K ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU
PODPORA ROZVOJE KULTURNÍHO ŽIVOTA V OBCI DOLNÍ VĚSTONICE

1. Žadatel:
……………………………………………………………………………..……………
………..…………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Kontaktní osoba
…………………………………………………………………….……………………
Telefon, e-mailová adresy
………………………………………………………………………………………….
Bankovní spojení/ číslo účtu
…………………………………………………………………………………………

2. Účel použití finanční podpory:
…………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………
………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

3. Požadovaná finanční podpora:
…………………………………………………………………………………………

4. Poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce je podmíněno schválením
zastupitelstva obce a podléhá veřejnosprávní kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V Dolních Věstonicích, dne
…………………………………………
Podpis žadatele

