OBEC B Í L Á
Bílá čp. 76,tel.: 482 727 061

Zásady poskytování dotací

na podporu kulturních, sportovních, uměleckých, zájmových a
propagačních aktivit v Obci Bílá v roce 2018

1. Žadatelem může být právnická osoba, nestátní organizace, sdružení, spolek či nadace.
2. Dotaci je možné poskytnout v oblasti: kulturní, sportovní, umělecké, zájmové a
propagační aktivity.
3. Dotace budou přednostně poskytovány žadateli zabývajícímu se zmíněnými aktivitami
celoročně.
4. Finančních prostředků z poskytnutých dotací lze použít na krytí nákladů spojených
s materiálním zajištěním určité činnosti, krytí nákladů na propagaci, cestovné, nájemné,
případně na zajištění technických požadavků a služeb. (chemické WC, ozvučení,
nasvícení, vystoupení souborů a hudeb atd.) Nákup drobného hmotného majetku lze do
výše max. 10.000,-Kč vč. DPH na jednoho žadatele. (spolek) Prostředky lze použít na
zajištění občerstvení účinkujících hostů (vystupujících souborů), nemohou být použity
na nákup alkoholických nápojů a omamných látek včetně cigaret, materiálu a surovin
určených k dalšímu zpracování a následnému prodeji.
5. Dotace budou veřejně vyhlášeny prostřednictvím webu obce (www.ou-bila.cz) a poštou
spolkům. Žádosti o udělení dotace budou přijímány výhradně na předepsaném tiskopisu,
který je k dispozici na Obecním úřadu v Bílé, Bílá 76 nebo na webových stránkách obce.
Přijímání žádostí je od 21.5 do 1.6.2018 do 14.00 hodin.
6. Dotace budou poskytovány pouze na vymezený účel a maximálně do výše 70% skutečně
vynaložených nákladů. Finanční prostředky mohou být čerpány po závěrečném
vyúčtování akce
7. Žádosti o udělení budou projednány finančním výborem, návrhy na udělení dotace
v jednotlivých oblastech budou předloženy zastupitelstvu, jehož rozhodnutí je konečné a
nelze se proti němu odvolat. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
8. Žadatelé budou vyrozuměni do 15-ti dnů po výběru.
9. Vyúčtování (včetně kopií dokladů o platbě) je nutné předložit do 30ti dnů po uspořádání
akce, nejpozději do 7.12.2018 obecnímu úřadu v Bílé. Přílohu vyúčtování bude tvořit též
závěrečné shrnutí (zpráva) akce, případně fotodokumentace.

VBílé

15.5.2018
Pospíšil František
starosta obce

