PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA BUŠTĚHRADU
NA ROK 2022
Kdo může požádat o dotaci z rozpočtu města Buštěhradu?
O dotaci z rozpočtu města Buštěhradu mohou požádat neziskové organizace nebo fyzické osoby.
Cíle podpory:
Zájmem města je posilovat obecně prospěšné společenské aktivity a vytvářet příznivé prostředí
pro utváření přirozených vazeb mezi obyvateli. Podpořeny budou zejména činnosti zaměřené na
mládež, na rodiče s malými dětmi a na seniory. Dále mohou být podpořeny činnosti v oblasti
podpory zaměstnanosti, vzdělávání, kultury, sportu, společenského života, životního prostředí a
cestovního ruchu. Dotace není odměnou za šíření dobrého jména města, ale příspěvkem na
konkrétní činnost, která je pro obyvatele města prospěšná.
Kritéria hodnocení:
Klíčovým faktorem pro schválení žádosti a určení výše dotace je přínos pro město Buštěhrad a
jeho obyvatele, tedy počet obyvatel Buštěhradu, kteří z činnosti žadatele budou mít užitek, a
počet členů a členek žádajícího subjektu s trvalým pobytem v Buštěhradě. Nově je do formuláře
žádosti doplněn také parametr počet žen/mužů mezi členy, aby bylo možno sledovat
genderovou vyrovnanost podpory poskytované městem.
Dalším kritériem bude posouzení hospodárnosti a účelnosti projektu, hospodárnost činnosti
žadatele a schopnost zajistit spolufinancování činnosti z jiných zdrojů.
Zdroj dotace
Dotace je financována z vlastních příjmů rozpočtu města Buštěhradu.
Podmínky pro poskytnutí dotace:
1. Podmínkou zařazení žádosti do schvalovacího procesu o přidělení dotace je předložení
žádosti na předepsaném formuláři Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Buštěhradu na rok 2022. Vzor žádosti je nedílnou součástí tohoto programu, formulář
je k dispozici rovněž na městském úřadě i ke stáhnutí na internetových stránkách města.
2. Dotace je poskytována jako neinvestiční a účelově vázaná. Příjemce může prostředky z
dotace hradit pouze akce / projekty / nákupy specifikované ve smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu města.
3. Dotace nebude přidělena těm žadatelům, kteří včas a správně nedoložili vyúčtování
dříve poskytnutých dotací z rozpočtu města.
4. Dotaci je možné žádat ve dvou programech:
1) Podpora činnosti veřejně prospěšných neziskových organizací
• Maximální výše dotace je 110 000,- Kč na rok.
• Žádat mohou registrované neziskové organizace se sídlem v Buštěhradě.
• Pokud organizace platí nájem v některém objektu města či jeho příspěvkové
organizace, může být maximální výše dotace o tuto částku navýšena.
• Příjemce je povinen v žádosti uvést identifikaci osob zastupujících právnickou osobu s
uvedením právního důvodu zastoupení, dále osob s podílem v této právnické osobě, a
osob, v nichž má přímý podíl, včetně uvedení výše tohoto podílu.
• Dotace může být použita jak na podporu provozu organizace, tak na konkrétní aktivity.
• Žádost je třeba podat od 1. do 20. ledna 2022.
• Vyúčtování dotace je třeba podat do 20. ledna 2023.
• O poskytnutí dotace a její výši nad 50 000,- Kč rozhoduje zastupitelstvo města. O
poskytnutí dotace a její výši do 50 000,- Kč rozhoduje starostka, která následně
informuje zastupitelstvo.

•
•

Výši dotací navrhne pracovní skupina, kterou jmenuje starostka. Žádost může být
schválena, zamítnuta nebo může být navrženo snížení dotace.
Na rok 2022 je na podporu činnosti neziskových organizaci z rozpočtu města vyčleněn
1 000 000,- Kč, přičemž tato částka může být zvýšena či ponížena na základě
rozpočtového opatření.

2) Podpora veřejně prospěšných aktivit
• Maximální výše dotace je 5 000,- Kč na akci či projekt.
• Žádat o dotaci mohou jak neziskové organizace, tak fyzické osoby, či neregistrovaná
uskupení jménem určené fyzické osoby. V případě, že žádost chtějí podat nezletilé osoby,
musí podat žádost jejich jménem plnoletý garant.
• Žadatel musí mít sídlo nebo trvalé bydliště v Buštěhradě.
• Dotace musí být použita na konkrétní časově vymezenou akci či projekt.
• Žádosti je možné podávat v průběhu celého roku 2022.
• O přidělení dotace rozhoduje a veřejnoprávní smlouvy uzavírá starostka, která následně
informuje zastupitelstvo města.
• Spolek, kterému již byla schválená dotace z programu 1), nemůže zároveň ve stejném
roce žádat o dotaci z programu 2).
• Na rok 2022 je na podporu veřejně prospěšných aktivit vyčleněno 40 000,- Kč.
5. V případě, že žadatel využije dotaci na jiný účel než specifikovaný ve veřejnoprávní
smlouvě, dopouští se neoprávněného použití peněžních prostředků. V takovém případě
mu bude nařízen odvod dotace zpět do rozpočtu města. Odvod dotace do rozpočtu města
bude nařízen také v případě nedoložení vyúčtování dotace nebo uvedení nepravdivých
údajů v žádosti nebo vyúčtování.
6. Pokud příjemce nevyčerpá dotaci v plné výši, je povinen nevyčerpanou část vrátit
poskytovateli ve lhůtě stanovené ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města.
7. Příjemce je povinen ve lhůtě stanovené ve smlouvě o poskytnutí dotace předložit
finanční vypořádání dotace, které musí obsahovat přehled veškerých výdajů a kopie
veškerých daňových dokladů, které souvisejí s akcí / projektem / nákupem, který je
financován, popř. spolufinancován dotací z rozpočtu města.
8. Použití dotace podléhá kontrole finančního výboru zastupitelstva města. Příjemce se
zavazuje kontrolu umožnit, kdykoliv jej o to požádá starostka, místostarostka nebo
předsedkyně finančního výboru zastupitelstva.
9. Na přiznání dotace z rozpočtu města neexistuje právní nárok.
Administrace žádosti
1. Administraci žádosti provádí finanční úsek Městského úřadu Buštěhrad.
2. Žádosti se podávají písemně na předepsaném formuláři prostřednictvím pošty nebo na
podatelně Městského úřadu, Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad (v případě, že žadatel nemá
možnost podat žádost elektronicky, MÚ může žádost za žadatele do elektronické podoby
zpracovat).
3. Žádosti, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti, budou vyřazeny.
4. Oznámení o poskytnutí či neposkytnutí dotace z rozpočtu města sdělí žadateli finanční
úsek do 15 dnů od rozhodnutí zastupitelstva města.
V Buštěhradě dne 18. listopadu 2021
Tato pravidla schválilo zastupitelstva města Buštěhradu usnesením č. 7 na svém zasedání
konaném dne 18. 11. 2021.
Za zastupitelstvo města
Ing, arch. Daniela Javorčeková, starostka
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