
 

 

Pravidla poskytování dotací na činnost subjektů z rozpočtu obce Slatina  

1. Poskytovatel dotace: 

Obec Slatina, Slatina 50, 410 02  Lovosice, IČ: 00264377 

 

2. Účel a důvod dotace: 

 Dotace jsou určeny na částečnou úhradu nákladů na akce sportovních, 

kulturních a zájmových subjektů, pořádané pro veřejnost na území obce 

Slatina 

 § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve smyslu zajištění péče a rozvoje 

občanů obce 

 

3. Podmínky pro přiznání dotace (okruh způsobilých žadatelů): 

 Dotace jsou určeny pro subjekty se sídlem ve Slatině nebo subjekty, které 

pořádají aktivity pro občany obce Slatina 

 Dotace jsou určeny pouze na výdaje realizované v roce toho roku, kdy budou 

poskytnuty 

  Z dotace nelze hradit výdaje přímo nesouvisející s hlavní činností subjektu 

 Žádost o dotaci musí být zpracována na předepsaném formuláři – viz příloha 

 Na dotaci není právní nárok 

 

4. Žádost o dotaci: 

 Žádost o dotaci přijímá obec Slatina ve lhůtě od 1.11. do 30.11. pro rok 

následující na formuláři, který je přílohou č. 1 těchto pravidel. 

 Žádost si lze osobně vyzvednout nebo písemně vyžádat na obecním úřadě 

 Formulář žádosti je rovněž ke stažení na internetových stránkách obce Slatina 

www.slatina-lt.cz  

 

5. Kritéria pro hodnocení žádosti a stanovení výše dotace: 

 Tradice subjektu 

 Členská základna (šíře členské základny) 

 Koncepce a rozsah činnosti pro daný rok (význam a přínos pro obec Slatina) 

 Atraktivita akce 

 Finanční náročnost akce 

 Zajištění vícezdrojového financování subjektu 

 

6. Přidělení dotace: 

 Předložené žádosti o poskytnutí dotace budou vyhodnoceny a bude o nich 

rozhodnuto Zastupitelstvem obce nejpozději do 31.12. kalendářního roku 

 Maximální možná výše poskytnuté dotace je 45 000 Kč pro každý spolek 

 Žadatelé budou písemně vyrozuměni o přidělení dotace 

 

http://www.slatina-lt.cz/


 

 Dotace budou poskytnuty subjektům nejpozději do 14 dnů od podepsání 

veřejnoprávní smlouvy 

 

7. Vyúčtování a kontrola dotace: 

 Vyúčtování dotace bude provedeno příjemcem nejdéle do 31.1., následujícího 

roku na stanoveném formuláři, který je přílohou č. 2 těchto pravidel. 

 Formulář vyúčtování je rovněž ke stažení na internetových stránkách obce 

Slatina www.slatina-lt.cz 

 V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, je povinen 

nevyčerpanou část vrátit do 31.1. následujícího roku na účet obce Slatina 

 Obec Slatina si vyhrazuje právo provést dokladovou prověrku využití 

poskytnutých prostředků. V případě zjištění nedodržení podmínek uzavřených 

ve smlouvě, je příjemce povinen dotaci vrátit na účet obce Slatina 

 

Pravidla poskytování dotací na činnost subjektů z rozpočtu obce Slatina nabývají účinnosti 

dnem schválení Zastupitelstva obce Slatina, tj. 20.4.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slatina-lt.cz/


Příloha č. 1 

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu  

Obce Slatina na rok ………….  

Název spolku  

Sídlo spolku  

IČO spolku  

Zástupce  

Telefonické spojení  

Číslo bankovního účtu spolku  

Webové stránky  

Požadovaná částka dotace  

Účel požadované dotace  

 

 

 

 

 

 

Doba, v níž má být dosaženo účelu  

Odůvodnění žádosti  

 

 

 

 

 

 

 

Povinnou přílohou žádosti je Finanční plán pro rok 2017 a stanovy spolku. 

 

Slatina dne:                                                                    ………………………………………………….. 

                                               razítko, podpis zástupce 

 



 

 

 

 

 

 


