PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE MĚSTA BEČOV NAD TEPLOU
A NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (DÁLE PROGRAM)
schválen zastupitelstvem města dne 7. dubna 2015 bod jednání 05/03/11
a) Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty
1) Peněžní prostředky ze schváleného rozpočtu města Bečov nad Teplou v daném roce mohou
být poskytnuty ve formě dotace jako příspěvek na provozní náklady spolků se sídlem
v Bečově nad Teplou, které působí v oblasti sportu, kultury a životního prostředí. Zejména
pak na spolkovou, obecně prospěšnou, případně nadační činnost a spolupráci na
společenských akcích konaných v Bečově nad Teplou, anebo na reprezentaci města za jeho
hranicemi.
2) Peněžní prostředky ze schváleného rozpočtu města Bečov nad Teplou v daném roce mohou
být poskytnuty ve formě návratné finanční výpomoci občanům s trvalým pobytem v Bečově
nad Teplou na překlenutí sociální krize, ve které se ocitli.
b) Důvody podpory stanoveného účelu
1) Důvodem finanční podpory v podobě dotace je zájem města na čilém společenském životě
města, podpora návratu tradic, zdravého života a životního prostředí, rozvoje kultury a sportu,
podpora aktivit všech generací občanů města atp.
2) Důvodem finanční podpory v podobě návratné finanční výpomoci je pomoc občanům
v krizových situacích.
c) Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na
podporu stanoveného účelu
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků poskytnutých na výše uvedené účely
vychází vždy ze schváleného rozpočtu města na daný rok: 200.000,-Kč.
d) Maximální výši dotace nebo návratné finanční výpomoci v jednotlivém případě, nebo
kritéria pro stanovení výše dotace
Finanční výpomoc je ohraničena schváleným rozpočtem města Bečov nad Teplou pro daný
rok.
e) Okruh způsobilých žadatelů
1) V případě poskytovaných dotací jsou způsobilými žadateli fyzické osoby s trvalým
pobytem v Bečově nad Teplou, spolky (nevládní neziskové organizace), případně obecně
prospěšné společnosti či nadace se sídlem či působností v Bečově nad Teplou v oblasti sportu,
kultury, životního prostředí a reprezentují město Bečov nad Teplou na regionální, republikové
či mezinárodní úrovni.
2) V případě poskytování návratné finanční výpomoci jsou způsobilými žadateli občané
s trvalým pobytem ve městě Bečov nad Teplou.
f) Lhůta pro podání žádosti (min. 30 dnů od zveřejnění programu)
1) do 30. listopadu předcházejícího roku
2) pro rok 2015 v souvislosti se schváleným rozpočtem města Bečov nad Teplou bude

rozhodnutí o poskytnutí dotace vydáno žadatelům v termínu do 30. května 2015; žádosti,
které byly podány na původních formulářích města před vydáním a schválením Programu
budou pro vydání rozhodnutí výjimečně v tomto roce akceptovány, a to po přepracování
žadateli na nové formuláře, které jsou k dispozici na Městském úřadě Bečov nad Teplou od 8.
dubna 2015
3) v případě návratné finanční výpomoci v přechodné krizové situaci není určena lhůta pro
podání žádosti, je dána obdobím schváleného rozpočtu města (mimo období rozpočtového
provizória)
g) Kritéria pro hodnocení žádosti
1) Kritéria v případě poskytování dotací:
- s působností v Bečově nad Teplou
- bezdlužnost
- společenská potřebnost; reprezentace města, republiky atp.
2) Kritéria v případě poskytování návratné finanční výpomoci:
- trvalý pobyt v Bečově nad Teplou,
- krizová situace, ve které se žadatel o výpomoc neocitli vinou vlastního nezodpovědného
chování (živelná pohroma, úmrtí v rodině, ztráta zaměstnání z důvodu vstoupení
zaměstnavatele do konkurzu či likvidace, ztráta zaměstnání či bydlení rodiče, který je
samoživitelem, dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav apod.)
- prokazatelná snaha žadatele aktivně řešit situaci vlastními silami, např.:
• vyčerpání zákonných možností řešení krizové situace (dávky státní sociální
péče, podpora v nezaměstnanosti, důchody, mimořádná okamžitá pomoc
v hmotné nouzi, řešení a vymáhání nároků na výživné či jiných pohledávek
apod.)
• vyčerpání dalších možností finančního řešení krizové situace (zajištění
peněžních prostředků vlastní prací, prodej nepotřebného majetku apod.)
h) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
do 15. dubna daného roku
i) Podmínky pro poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
1) Podmínky v případě poskytování dotací
- včasné předložení vyúčtování předchozích poskytnutých finančních prostředku z rozpočtu
města do 30. listopadu daného roku
- čestné prohlášení o bezdlužnosti organizace
- splnění kritérií pro hodnocení žádosti
2) Podmínky v případě poskytování návratné finanční výpomoci
- včasné splacení a vyúčtování návratné finanční výpomoci
- splnění kritérií pro hodnocení žádosti
j) Vzor žádosti viz níže

Poznámka:
Na poskytnutí dotace anebo návratné finanční výpomoci není právní nárok. Pokud
poskytovatel žádosti nevyhoví, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti nebylo
vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.
Pokud poskytovatel vyhoví, uzavře se veřejnoprávní smlouva, která obsahuje identifikační
údaje, způsob, jakým budou prostředky poskytnuty, účel, výši poskytované částky atp.
u dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž součástí jsou peněžní prostředky kryté
ze státního rozpočtu, z rozpočtu státního fondu nebo z Národního fondu, výši takových
peněžních prostředků a zdroj jejich krytí; u dotace, která není poskytována jednorázově, výši
jednotlivých částek nebo způsob jejich stanovení a termíny jejich poskytnutí,
je-li příjemcem dotace nebo návratné finanční výpomoci právnická osoba, povinnosti
příjemce v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací.
Ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace může poskytovatel stanovit výdaje nebo
náklady, jejichž výše nemusí být prokazována a které budou vyúčtovány paušální částkou;
paušální výdaje nebo náklady se v těchto případech stanoví
a) procentem ze skutečně vynaložených a prokázaných, poskytovatelem stanovených výdajů
nebo nákladů,
b) na základě poskytovatelem stanovených jednotkových nákladů, nebo
c) jako pevná částka pokrývající veškeré výdaje nebo náklady nebo jejich část.
Povinnost zveřejňovat veřejnoprávní smlouvy (od 1.7.2015):
Poskytovatel, s výjimkou svazku obcí, zveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
nebo návratné finanční výpomoci a její dodatky na své úřední desce způsobem umožňujícím
dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku. Veřejnoprávní
smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci do výše 50 000 Kč se
nezveřejňuje; pokud uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě bude dotace nebo návratná
finanční výpomoc zvýšena nad 50 000 Kč, poskytovatel zveřejní veřejnoprávní smlouvu a její
dodatek na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne
uzavření dodatku. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po
dobu 3 let ode dne zveřejnění.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NEBO NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI
(dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů)
DOTACE / NÁVRATNÁ FINANČNÍ VÝPOMOC (nevhodné škrtněte)
Poskytovatel:
Město Bečov nad Teplou
Náměstí 5. Května, 364 64 Bečov nad Teplou
IČ: 00254410
a) Žadatel
Fyzická osoba
jméno a příjmení:
datum narození:
adresa bydliště:
identifikační číslo osoby (je-li žadatel podnikatelem a bylo-li přiděleno):
Právnická osoba
Název:
obchodní firmu:
sídlo:
identifikační číslo osoby (bylo-li přiděleno):
identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení:
identifikace osob s podílem v právnické osobě:
identifikace osob, v nichž má právnická osoba - žadatel přímý podíl, a výše tohoto podílu:
b) Požadovaná částka:

c) Účel, na který chce žadatel dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít:

d) Dobu, v níž má být dosaženo účelu (u návratné finanční výpomoci i navrhovanou lhůtu pro
navrácení poskytnutých peněžních prostředků, popř. výši jednotlivých splátek):

e) Odůvodnění žádosti (u žádosti o poskytnutí návratné finanční pomoci podrobný popis krizové
situace a jejího dosavadního řešení ze strany žadatele):

f) u žádosti o poskytnutí dotace čestné prohlášení o bezdlužnosti:

g) seznam příloh žádosti (v případě zastoupení na základě plné moci je nutno doložit kopii plné moci):

V…………………………………………….. dne…………………………………………..

……………………………….
Žadatel

