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Dotační program obce Hrušovany u Brna 2017 - 2022
Zastupitelstvo obce Hrušovany u Brna a Rada obce, v rámci své rozhodovací
pravomoci v oblasti samosprávy, dle § 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, vyhlašuje a schvaluje poskytování individuální
a programové dotace na podporu činnosti, provozu - občanským sdružením, spolkům,
humanitárním organizacím, církevním, zájmovým organizacím a jiným fyzickým nebo
právnickým osobám, působícím v oblasti práce s mládeží, tělovýchovy a sportu,
sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, ochrany kulturních
památek, vzdělávání a vědy, myslivosti, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence
kriminality a ochrany životního prostředí.
Poskytovatel může poskytnout individuální dotaci na podporu sportu, kultury,
mládeže, charity, církví a sociálních účelů. Dotace může být investiční nebo neinvestiční.
Na dotaci není právní nárok.
1/
Žadatel o dotaci podává žádost obci Hrušovany u Brna o udělení dotace na
předepsaném formuláři. Součástí žádosti jsou povinné přílohy uvedené na předepsaných
tiskopisech.
2/
Žádosti o poskytnutí dotace, vyhodnocuje komise pro mládež, kulturu, sport a
společenské organizace. Komise po vyhodnocení žádostí doručí Radě obce své doporučení,
zda žádost splňuje kritéria stanovená ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce.
3/
Rada obce a Zastupitelstvo obce na základě doporučení komise a rady, rozhodne o
přidělení dotace. Dotace bude převedena na účet žadatele, nebo uhrazena proti dokladu
v hotovosti.

4/
Zastupitelstvo obce Hrušovany u Brna schvaluje programový spolkový dotační fond
ve výši 600.000,- Kč, dotační fond ve výši 400.000,- Kč na poskytování individuálních
dotací a fond ve výši 100.000,- Kč na zajištění prioritních akcí obce, schválených radou
obce, na podporu výše uvedených oprávněných příjemců dotačních titulů obce.
5/
Příjemce přidělené dotace je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu
v průběhu čerpání i po skončení realizace předmětu dotačního titulu. Po ukončení
realizace předmětu dotačního titulu, provede příjemce vyúčtování do 30. listopadu, u
akcí, které jsou realizovány v měsíci prosinec, do 15. 12., běžného roku, ve kterém je
dotační titul realizován, včetně záznamů do finančních dokladů příjemce dotace
(faktury, peněžní deník a výpisy o uhrazení), na dokladech bude uvedena poznámka –
hrazeno z dotace obce.
6/ Po schválení přidělení dotací zveřejní obec seznam organizací, spolků, kterým byla
dotace udělena a v jaké výši.
Důvodová zpráva se vztahuje na pravidla poskytování a aktualizovaný dotační program.
Dotační program bylo potřebné aktualizovat s aktuální platnou legislativou a předložit ke
schválení zastupitelstvu obce.
Nedílnou součástí dotačního programu jsou pravidla pro poskytování dotací.
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrušovany u Brna schvaluje aktualizaci dotačního programu 2017 –
2022, včetně doprovodných pravidel pro poskytování dotačního programu 2017 - 2022

