
Dotační program z rozpočtu příjmů a výdajů obce Nekoř na rok 2016 
 

Dotace z rozpočtu příjmů a výdajů obce Nekoř  slouží k podpoře kulturních, sportovních, sociálních a 
dalších volnočasových aktivit podporujících rozvoj spolkového života v obci a k podpoře projektů 
činnosti dětí a mládeže:  
- Příspěvek na  vlastní činnost spolku  
- Příspěvek na práci s mládeží 
- Příspěvek na akce pořádané pro veřejnost 

Žádosti může podat: Nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné 
společnosti, církevní právnické společnosti), příspěvkové organizace a výjimečně i jiné právnické a 
fyzické osoby působící v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, 
kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví v obci Nekoř nebo zabezpečují tyto aktivity pro občany 
Nekoře  

Podmínkou pro případné poskytnutí dotace je bezdlužnost vůči obci Nekoř nebo jím zřízeným 
organizacím a založeným společnostem a morální bezúhonnost žadatele. Žadatel  v minulosti plně 
respektoval podmínky poskytnutí dotace. 

Podání písemné žádosti na příslušný kalendářní rok, a to buď osobně, nebo poštou na Obecní úřad 
Nekoř, Nekoř 330, 561 63  na předepsaném tiskopise  splňujícím náležitosti zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  
termín podání žádosti :  od 18.1.2016 do 29.2.2016.   

Žádost o poskytnutí dotace  www.nekor.cz  
  http://www.nekor.cz/obecni-urad/uredni-deska/2015-12-15-000000-dotacni-program-obce-nekor-
2016 

Dotace poskytované na základě  tohoto  programu ve lhůtách uvedených v programu.                                                                                   
Vyrozumění žadatele o poskytnutí dotace z rozpočtu obce – do 14 dnů po schválení  zastupitelstvem 
obce 

Vyúčtování poskytnuté dotace v termínu do 15.12. běžného roku. 

Podání žádosti o mimořádná  individuální  dotaci – během kalendářního roku. Poskytnutí  mimořádné 
dotace  mimo  program schvaluje Zastupitelstvo obce Nekoř. 

V některých případech může být požadována osobní účast na jednání.   

Při poskytování dotací dle tohoto programu se  postupuje  dle dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, vše 
v platném znění. 

Sankce v případě nedodržení povinností: Odvod a penále za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
Další podmínky:  
− celková částka  rozdělení řádných i mimořádných dotací - 120.000,-  
− 1x ročně  zpráva o činnosti spolku - do zpravodaje 
− rozpis použitelných výdajů:  nelze použít na dary a  občerstvení, pro  zajištění služeb stravování 
v kombinaci s ubytováním ano.  
 
Vzor žádosti – v příloze programu 
 
 Kontaktní osoba pro program  
 Ing. Jiří Pomikálek, staroata obce,  tel. 724 181 465, starosta.nekor@orlicko.cz 
 
Vyvěšeno:         Sejmuto:  


