
PROGRAM  PRO POSKYTOVÁNÍ  DOTACÍ 

z rozpočtu Obce Hněvotín v roce 2020. 

 
      Zastupitelstvo obce Hněvotín, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů,   projednalo a schválilo na svém 7. zasedání dne 8. 10. 2019 

Program pro poskytování dotací  z rozpočtu Obce Hněvotín v roce 2020. 

 

     Obec Hněvotín je poskytovatelem dotací  pro fyzické a především právnické osoby  

( spolky ) v obci Hněvotín za účelem podpory specifické  činnosti těchto spolků, dále 

pořízení vybavení, pomůcek, kostýmů, poznávací činnost atp.  

 

     Důvodem podpory je snaha o zachování tradic života v obci a snaha o bohaté a 

plnohodnotné  kulturní, sportovní a zájmové  vyžití mládeže a občanů obce. 

 

     Předpokládaný objem prostředků, vyčleněných v rozpočtu obce na rok 2020 na uvedený 

účel, je  800 000,- Kč. 

 

     Maximální výše dotace je 50 000,-Kč. Výjimkou je TJ FC Hněvotín s možností žádosti  

o dotaci do výše 550 000,-Kč.  

 

     Okruh způsobilých žadatelů tvoří fyzické osoby, spolky obce, zájmová sdružení v obci 

popř. spolupracující neziskové organizace a právnické osoby zajištující služby pro obec.  

 

     Lhůta pro podání žádosti o dotaci v roce 2020 je stanovena do 15. listopadu 2019.   

     Žádost lze podat i výjimečně v průběhu roku 2020 do vyčerpání alokace. 

 

     Kritéria pro hodnocení žádosti:  

                 -  dodržení max. výše dotace v žádosti; 

                 -  nepřekročení vyčleněného objemu prostředků;    

                 -  účelovost v návaznosti na Strategický plán dalšího rozvoje obce; 

                 - efektivnost ( porovnání požadovaných prostředků s výstupy);  

                 - posouzení podílu žadatele a ostatních možností financování. 

 

     Lhůta pro rozhodnutí o žádosti. 

Rozhodnutí o žádosti bude 10 prosince 2019 při projednávání rozpočtu obce na rok 2020.  

U žádostí podaných v průběhu roku bude rozhodnuto na následujícím zasedání zastupitelstva 

obce. 

Vzor žádosti – viz příloha. 

 

     Poskytovatel – obec Hněvotín uzavře se žadatelem veřejnoprávní smlouvu, která bude 

mj. obsahovat i podmínky čerpání, kontroly poskytovatelem, vyúčtování dotace apod. 

Veřejnoprávní smlouvy nad 50 000,-Kč ( i případné dodatky)  budou zveřejněny na Úřední 

desce obce Hněvotín do 30 dnů od uzavření smlouvy. Smlouva bude umístěna na ÚD po dobu 

minimálně 3 let od data zveřejnění. 

 

 

          ………………………………..                           …………………………….. 

                Ing. Libor Blaťák                                               Ing. Jaroslav Dvořák 

              Předseda finančního výboru                                        starosta obce 


