N á v r h - 2017
Rámec pro dotace spolkům
v programu “Všestarské spolky”
1. Proklamace: Obec má zájem na tom, aby na území obce (všech jejich částí) vyvíjely
činnost spolky, a zavazuje se činnost spolků finančně podporovat.
2. Obec bude podporovat spolky vyvíjející činnost na území obce, a které mají přidělené
IČ.
3. Podpora poskytovaná spolkům bude poskytována i finanční dotací, která bude součástí
rozpočtu obce.
4. Dotace bude určena na akce sportovní a kulturní pořádané spolkem pro veřejnost, dále
na materiálně technický rozvoj spolku, jehož cílem je zkvalitnění zabezpečení pořádání
výše uvedených akcí. V případě, že spolek hodlá uskutečnit akci, nezapadající do
obvyklého rámce, je spolek oprávněn předem konzultovat dotaci.
5. Pokud má spolek zájem čerpat dotace z programu „Všestarské spolky“ přihlásí se do
programu do 16. 2. běžného roku.
6. Přihláška do programu „Všestarské spolky“, musí obsahovat zejména:
 obecnou přihlášku do programu
 soupis členů spolku majících trvalý pobyt v obci Všestary, který bude ověřen
podpisem statutárního zástupce spolku
 zprávu o činnosti za uplynulý rok
 plán práce na běžný rok
 stanovy spolku
Soupis členů bude zpracován ve tvaru: pořadové číslo - příjmení – jméno – titul –
bydliště – datum narození.
7. Výše dotace je složena z pohyblivé části tj. příspěvku na spolek a pevné části tj.
příspěvku na člena. Za člena spolku se považuje ten, kdo má řádně zaplacené členské
příspěvky na příslušný rok. Pevná část příspěvku se vyplácí pouze za členy spolku, kteří
mají trvalé bydliště v obci Všestary. Pokud je občan členem v několika spolcích, které
jsou zapojeny do programu „Všestarské spolky“, má každý z těchto spolků nárok na
poměrnou část příspěvku poskytovaného na člena. Poměrná část příspěvku na člena se
vypočte jako podíl příspěvku na člena a počtu spolků, ve kterých je členem. Takto
získaná částka se zaokrouhlí na celé koruny směrem dolů.
8. Žádost o vyplacení dotace předloží spolek zastupitelstvu obce, které ji projedná a
schválí. Dotace bude vyplacena na základě kladně přijatého usnesení zastupitelstva obce
po předložení originálu daňových dokladů. Ty budou po označení o úhradě vráceny do
účetnictví organizace.
9. Dotace, která nebude v běžném roce vyčerpána, je nepřevoditelná a zůstává součástí
rozpočtu obce.
10. Spolek se přihlášením do programu zavazuje k propagaci všech akcí, které budou
dotací podpořeny například prostřednictvím zpravodajů, které jsou na území obce
distribuovány.
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