
„Individuální dotace z rozpočtu Obce Zastávka 
v roce 2022“

Zastupitelstvo  obce  Zastávka  na  svém  zasedání  dne  25.  12.  2021  schválilo  materiál
„Individuální dotace z rozpočtu Obce Zastávka v roce 2022“, (dále jen „dotační program“),
který stanovuje pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Zastávka.

1. Právní předpisy a dokumenty 
Podpora poskytovaná obcí Zastávka je v souladu s těmito právními předpisy a dokumenty: 

 zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
 zákonem č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  ve znění

pozdějších předpisů,
 zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších

předpisů.

2. Cíl dotačního programu
Cílem programu je podpora aktivit, které jsou v souladu se zájmy a potřebami obce Zastávka.

3. Okruh žadatelů
 zapsaný spolek nebo pobočný spolek
 fyzická osoba
 občanské a zájmové sdružení
 ostatní příspěvkové organizace (mimo školy)
 církve a náboženské společnosti
 obecně prospěšná společnost
 nadace a nadační fond
 neziskové organizace.

4. Předmět dotačního programu
Dotace bude poskytována na aktivity,  které řeší  konkrétní potřebu konkrétního subjektu –
žadatele. Účel dotace určuje žadatel tím, že jej uvede ve své žádosti o poskytnutí dotace.

5. Výše finančních prostředků určených na dotační program 
Na tento dotační program vyčlenilo Zastupitelstvo obce Zastávka celkem 1 000 000,- Kč.

Obec si  vyhrazuje  právo upravit  rozpočtovým opatřením objem finančních  prostředků dle
potřebnosti jednotlivých žádostí. 

6. Časový harmonogram pro čerpání dotace 
Čerpání dotace musí spadat do období od 1. 1. 2022 do 15. 12. 2022. Prostředky dotace nelze
převádět do následujícího roku. 



7. Čerpání, vyúčtování a kontrola dotace 
Čerpání  dotace,  její  vyúčtování  a  kontrola  budou  realizovány  za  podmínek  stanovených
smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Zastávka. Příjemce nesmí poskytovat finanční
prostředky dotace  jiným právnickým nebo fyzickým osobám,  pokud se nejedná o úhradu
spojenou s realizací činností, na které byly prostředky dotace poskytnuty.

8. Lhůta, způsob a místo podání žádosti 
Žádosti se podávají průběžně, nejpozději však do 30. 11. 2022. Formulář žádosti je přílohou
této výzvy a je k dispozici na webové adrese  www.zastavka.cz. Vyplněný formulář žadatel
odevzdá na podatelně obce Zastávka nebo odešle poštou na adresu: Obec Zastávka,  Hutní
osada 14,  664 84 Zastávka.  Ke splnění  lhůty pro podání žádosti  stačí,  aby žadatel  předal
žádost adresovanou obci Zastávka k poštovní přepravě v poslední den lhůty.

9. Hodnocení žádostí
Hodnoceny  budou  pouze  úplné  žádosti,  které  jsou  v  souladu  s pravidly  stanovenými
materiálem „Individuální dotace z rozpočtu obce Zastávka v roce 2022“, podané ve lhůtě pro
podávání žádostí. Žádosti, které nesplní podmínky dotačního programu nebo nejsou doručeny
řádně a včas, budou vyřazeny.

Žádosti vyhodnotí finanční výbor Zastupitelstva obce Zastávka a doporučí výši jednotlivých
dotací. 

Hlavním kritériem pro hodnocení žádostí je soulad účelu dotace se zájmy a potřebami obce
Zastávka a s koncepčními materiály obce. 
Při hodnocení žádosti obec přihlédne ke způsobu prezentace činnosti organizace a podpory
obce v informačních  prostředcích  –  Zastávecký  zpravodaj,  místní,  regionální  či  celostátní
sdělovací prostředky, zpravodajství Mikroregionu Kahan, internetové stránky obce,…

O poskytnutí dotace (včetně její výše) rozhodne Zastupitelstvo obce Zastávka. 

10. Výsledky dotačního řízení 
O  výsledku  dotačního  řízení  bude  žadatel  informován  po  ukončení  dotačního  řízení.  S
úspěšnými  žadateli  uzavře  Obec  Zastávka  smlouvu  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  obce
Zastávka. Na poskytnutí dotace v rámci tohoto dotačního programu není právní nárok. Obec
Zastávka si vyhrazuje právo dotační program zrušit.

V Zastávce dne 15. prosince 2021

RNDr.Petr Pospíšil
starosta obce

Přílohy: - Formulář žádosti o finanční příspěvek
- Vzor smlouvy o poskytnutí dotace
- Vzor závěrečné zprávy

http://www.zastavka.cz/

