PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍCH
DOTACÍ V MĚSTYSI ROČOVĚ
Městys Ročov nabízí registrovaným spolkům působícím v katastru obce možnost čerpání
neinvestičních dotací určených na podporu veřejného a kulturního života. Žádost o poskytnutí
neinvestiční dotace může podat každý registrovaný spolek působící v katastru městyse.

Pro čerpání dotace je potřeba, aby spolek splnil následující pravidla:
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Dotace je určená na podporu činnosti spolku, dále pak na podporu veřejně přístupných
kulturních a sportovních událostí pořádaných spolkem.
Poskytnutí dotace je podmíněné uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Městysem Ročov
a žádajícím spolkem. Návrh smlouvy je v příloze těchto pravidel.
Žádost o čerpání dotace je možné podat do 31. března daného kalendářního roku na Úřad
městyse Ročova.
V žádosti spolek uvádí konkrétní účel a rozpis plánovaného využití prostředků z dotace.
Maximální výše poskytnuté dotace pro jeden spolek je 30 000 Kč.
Dotace je po schválení vyplácena na účet spolku nebo do spolkové pokladny
odpovědnému zástupci spolku – do 30. dubna daného kalendářního roku.
Pro události konané před 30. dubnem je možné požádat o zálohu čerpání dotace,
podmínkou je podání žádosti o neinvestiční dotaci 30 dní před konáním události.
Dotace je určena na akce za jeden kalendářní rok, tzn. od 1. 1. do 31. 12. daného roku.
Příklady možného využití dotací:
• Nákup sportovního vybavení, materiál na obnovu zařízení spolku
• Dopravné na kulturní nebo sportovní akce
• Obnova obcí městyse, zlepšení společného života v obcích, obnova krajiny
• Popř. další možnosti využití dle posouzení Rady městyse Ročova
Z dotace není možné hradit:
• Propagaci spolku
• Alkoholické nápoje a občerstvení s výjimkou občerstvení pro děti a mládež
• Práci členů spolku
Pokud se událost koná v KD Ročov, městys podporu rozšiřuje o prominutí nájmu.
Vyúčtování poskytnuté dotace je spolek povinný dodat na stanoveném formuláři
nejpozději do 15. ledna roku, který následuje po roce čerpání dotace.
Spolek předkládá úřadu městyse kopii daňového přiznání za rok, ve kterém čerpal
dotaci, nejpozději do 30 dnů od podání daňového přiznání.
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V případě nečerpání nebo nedočerpání poskytnuté dotace je spolek povinen informovat
úřad městyse a vrátit příslušnou částku na účet městyse do konce daného kalendářního
roku.
V případě nedoložení vyúčtování na úřad městyse ztrácí spolek nárok na čerpání dotace
v dalším kalendářním roce. Nezbavuje se tím povinnosti vyúčtovat využití dotace nebo
jejího vrácení.
Spolek bude obyvatele městyse minimálně 1x ročně informovat o využití dotace ve
zpravodaji, který vydává Městys Ročov.
Na všech plakátech a dalších propagačních materiálech, které budou zvát či odkazovat na
akci (i zpětně), na kterou byla použita dotace městyse, bude uveden viditelný text: „Za
finanční podpory Městyse Ročova.“ spolu se znakem Městyse Ročova.
Schválení poskytnutí dotace podléhá usnesení Rady městyse Ročova.

Pravidla schválilo Zastupitelstvo městyse Ročova na svém 3. zasedání dne 6. února 2019 pod
číslem usnesení 10/2019.
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