Podmínky poskytování
veřejné finanční podpory
z rozpočtu Obce Nová Dědina
Žadatel (právnická nebo fyzická osoba) vyplní žádost o
poskytnutí veřejné finanční podpory, která je k dispozici na
internetových stránkách Obce Nová Dědina.
Žadatel vyplněnou žádost o poskytnutí veřejné finanční
podpory pro aktuální rok odevzdá na Obecním úřadě v Nové
Dědině nejpozději 20. února téhož roku. Pokud není 20. února
pracovní den, bere se v úvahu první pracovní den poté. Na
žádosti doručené osobně nebo poštou po tomto termínu
nebude brán zřetel.
Žádosti žadatelů, kteří neodevzdali vyúčtování za minulý rok
v řádném termínu, budou vyřazeny.
Zastupitelstvo obce Nová Dědina posoudí přijetí či zamítnutí
jednotlivých žádostí a výši přiznané veřejné finanční podpory.
O přijetí či zamítnutí jednotlivých žádostí, účelu a výši přiznané
veřejné finanční podpory rozhodne Zastupitelstvo obce Nová
Dědina na veřejném zasedání a vydá usnesení.
Při přidělování výše finančních prostředků je u každé žádosti
přistupováno individuálně a její schválení je pouze záležitostí
Zastupitelstva obce Nová Dědina.
Zastupitelstvo obce Nová Dědina si podle §84 odst. 4 zákona
128/2000 Sb. vyhrazuje právo rozhodovat o přidělování
jednotlivých veřejných finančních podpor.
Finanční podpora vyšší než pět tisíc korun českých bude
poskytnuta žadateli na základě podepsané Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční/investiční dotace. Tuto
smlouvu za obec Nová Dědina podepisuje starosta obce.
Finanční podpora do výše pěti tisíc korun českých může být
přidělena
na
základě
darovací
smlouvy
schválené
Zastupitelstvem obce Nová Dědina
Žadatel je povinen na základě Veřejnoprávní smlouvy provést
tzv. Vyúčtování veřejné finanční podpory za rok, kdy mu byla
poskytnuta dotace.
Vyúčtováním dotace se rozumí předložení vyplněné tabulky,
která je k dispozici na internetových stránkách poskytovatele.

Vyplněnou tabulku včetně příloh žadatel odevzdá nejpozději
poslední pracovní den v měsíci listopadu roku, v němž byla
veřejná finanční podpora poskytnuta. Součástí vyúčtování jsou
kopie dokladů o úhradě. Vyúčtování doručené osobně nebo
poštou po tomto termínu se pokládá za neodevzdané.
Vyúčtování je předmětem finanční kontroly dle zákona č.
320/2001 Sb. a její výsledek je předkládán Zastupitelstvu obce
Nová Dědina.

Schváleno ZO Nová Dědina dne 14. 3. 2016 usnesením č. 20/3/2016.

