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Dotační program lyhlášený obcí Boseň
v souladu s novelou zákona č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

PODPORA ČINNOSU MÍSTNÍCH SPOLKŮ
oBCÍ BOSEŇ v ROCE 2019

I.
úvodní ustanovení

Obec Boseň vyhlašuje v souladu s ustanovením § 10 a) a následně zákona ě. 25012000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dotační program s názvem:

,,Podpora činnosti místních spolků obcí Boseň v roce 2019".

il.
Vymezení žadatelů

1. Žadatelem o dotaci na aktivitu může b;it pouze organizace strvalým sídlem na území obce
Boseň a jejích místních částech. Organizace, které jsou registrované dle platných právních
norem (musí mít IČO, popř. stanovy).

2. Jedná se o aktivity pořádané na územi obce Boseň či mimo obec, avšak vždy s přínosem pro
obyvatele obce Boseň a jejích místních částí.

3. Žadatelem o dotaci na aktivitu nemůže b;ft politická stranaa hnutí.

l.

ilI.

činnosti - za éinno.t ;" pouu?JlHuTÍi'r",;řTŮlřjfiÍ ( v zásadě celoroční) aktivita
žadatele, prospěšná obecně nebo vymezeným cíloqým skupinám.
Ak99_- za akci je považována časově omezená aktivita, která může být jak jednodenní, tak
vícedenní.

Iv.
Oblasti podpory

Finanční prostředky jsou určeny pro organizace zabývající se spolkovým životem (především aktivity
pro veřejnost, volnočasové aktivity, kultura), tělovýchovou a sportem.

V.

l. žádostmusí obsahovat tyto údaje: nizoeŤilÍ'?ťtíoporreoneho zástupce spolku, sídlo, Ičo,
počet členů, druh podporované aktivity (příspěvek na činnost nebo na akci), v případě žádosti o

2.



příspěvek na akci požadovanou výši finančního příspěvku i předpokládaný finanční rozpočet
akce.

2. Žádost musí byt doručena na podatelnu obecního úřadu v Bosni osobním podáním,
prostřednictvím pošty nebo datové schránky nejpozději do 28.2.2019.

vI.
Poskytnutí finančních prostředků

1. Předložené žádosti budou posouzeny nejpozději do 30.4.2019.
2. O přiznání finančních příspěvků a jejich qýši rozhodne zastupitelstvo obce.
3. Finanční prostředky jsou žadatelům poskytovány na základě smlouvy mezi obcí Boseň a

podpořeným spolkem.
4. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
5. Dotace je poskytován a žadateli na bankovní účet nebo v hotovosti na pokladně obecního úřadu.

1.

VII.
Vyúčtování dotace

Obec Boseň si vyhrazuje právo na vrácení finančních prostředků, u jejichž čerpání došlo
k porušení podmínek těchto pravidel a smlouvy o finančních prostředcích.
Žadatel musí sestavit přehled o čerpání poskytnutých finančních prostředků, který předloží
poskytovate|i nejpozději do 31 .12.2019.
Nevyužité finanční prostředky musí příjemce vrátit na účet poskytovatele nejpozději do
31.12.20|9.

Dotační program vyhlášení obcí Boseň pro podporu činnosti místních spolků obcí Boseň pro rok 2019
byl schválen najednáníZastupitelstva obce Boseň, dne 31.1 .2019, usnesení č. Ll20I9
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Hana Maudrová
starostka obce

Zveřejněno na úřední desce: 1,2.2019 Sejmuto:

Současně zveřejněno způsobem umožňujícím dáIkový přístup na :, , ,

Zveřejnil : Hana Maudrová
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