ZÁSADY PRO MÍSTNÍ ORGANIZACE K
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU
OBCE TĚMICE V ROCE 2020
ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE TĚMICE
Obec Těmice poskytuje ze svého rozpočtu pouze individuální dotace na blíže nespecifikovaný
účel, který ovšem souvisí s činností daného spolku či organizace na podporu jejich činnosti a to
pouze na základě písemné žádosti.
Žádost musí být podána na předepsaném formuláři a doručena na Obecní úřad Těmice.
Předepsaný formulář je ke stažení na stránkách obce Těmice, nebo na vyžádání v kanceláři OÚ.
Každou žádost, účel a výši dotace schvaluje Zastupitelstvo obce Těmice. Každá organizace
zpracuje koncept, na co a v jaké přibližné částce budou finanční prostředky v daném
kalendářním roce uplatněny. Tento koncept obdrží starosta obce Těmice a to nejpozději do
konce měsíce února daného kalendářního roku.
Mezi žadatelem a obcí Těmice musí být uzavřena písemná veřejnoprávní smlouva.
Každá dotace musí být čerpána účelně, nikoliv účelově, tak jak bude uvedeno v konceptu na
daný kalendářní rok, není–li ve smlouvě uvedeno jinak.
Dotaci lze použít pouze na úhradu neinvestičních nákladů souvisejících s činností daného
spolku, pokud žadatel výslovně nepožádá písemně o investiční dotaci.
Cestovné za účelem výletu daného spolku bude tolerováno 1x ročně a to do maximální výše
10.000 Kč. Daný výlet musí být ovšem spjatý s činností (zaměřením) daného spolku.
V jiné souvislosti nebude cestovné uznáno a bude požadováno zpět.
Při uplatňování cestovních náhrad musí cestovní příkazy splňovat veškeré náležitosti cestovního
příkazu. Musí být doložena i kopie velkého TP k jednotlivým cestovním příkazům.
Při využití financí na hudební produkci může organizace čerpat z dotace do výše částky
maximálně 15.000 Kč a to i včetně poplatků OSA.
Pokud se určitá organizace rozhodne uspořádat kulturní akci většího rozsahu, která bude
spjata s obcí Těmice a bude finančně náročnější, může zaslat písemnou žádost společně
s cenovou rozvahou dané kulturní akce na OÚ TĚMICE a požádat o mimořádnou dotaci na
tuto akci, kterou by projednalo zastupitelstvo obce Těmice.

Dotace nelze použít:
na odměňování všech členů zapsaných v dané organizaci, proplácení telefonů, nákupu
výpočetní techniky, kopírovacích zařízení, fotoaparátů, včetně komponentů souvisejících s tímto
zařízením (kabeláž, paměťové karty, atd.) a na pohoštění.
Na všech fakturách, prodejních listech, pokladních dokladech (kromě páskových paragonů) musí
být uveden úplný název organizace (ne jméno člena příslušné organizace..).
K vyúčtování je nutné doložit jen daňové doklady – paragony, na kterých je rozpis jednotlivých
položek nákupu, pokud na účtence není zřejmý účel nákupu, je nutné si u dodavatele vyžádat
rozpis na daňový doklad.
Veškeré doložené doklady musí být čitelné, nesmí být přepsány, přelepeny přes sebe. Pokud
bude doložen takový doklad, bude vyřazen, neuznán.
Vyúčtování daného spolku musí být předloženo na předepsaném formuláři, který je ke stažení
na stránkách obce Těmice, nebo na vyžádání v kanceláři OÚ.
Každá organizace doručí kompletní vyúčtování, včetně souvisejících dokumentů na OÚ Těmice
a to nejpozději do 6. 12. daného kalendářního roku a to z důvodu kontroly finanční komise
zastupitelstva obce Těmice před koncem kalendářního roku.
Pokud tak organizace neučiní do příslušného data, bude tak v následném kalendářním roce
krácena dotace o 10 % z částky, kterou schválí zastupitelstvo obce Těmice.

