
Pravidla pro poskytování finančních a věcných příspěvků na zajištění 
provozu spolků s působením na území obce Bašť 
Obec Bašť připravila v rozpočtu na rok 2016 finanční prostředky pro podporu provozu spolků 
působících na území obce Bašť. 
 

Účel 
Finanční prostředky jsou určené pro provoz a rozvoj činnosti spolků, které přes vlastní snahu o 
financování provozu a rozvoje své činnosti nejsou schopny toto v plné míře realizovat. Pomocí 
příspěvku budou svou činnost prokazatelně zajištovat po dobu celého období roku 2016. 
V případě rozvoje bude finanční příspěvek podporovat širší škálu činností a nábor nových 
členů. 
 

Odpovědnosti  
Zastupitelstvem obce dne 8.12.2014 zřízený výbor pro společenské záležitosti odpovídá za 
kontrolu a koordinaci žádostí. Výši poskytnutých příspěvků schválí zastupitelstvo obce. 
Obec poskytne finanční příspěvky pouze na základě vyplněné žádosti.  
Na příspěvky není právní nárok.  
 
Žádosti odevzdané v níže uvedeném termínu budou zohledněny v rozpočtu obce na podporu 
spolků a stanovisko obce bude poskytnuto po příštím zasedání zastupitelstva. Žádosti 
odevzdané po termínu pro podání žádostí bude obec podporovat pouze podle možností 
rozpočtu obce na danou oblast. 
 
 

Parametry poskytování finančních prostředků: 
Cílem je podpora provozu spolků působících v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit, 
které přímo přispívají k rozvoji komunitního života v obci. 
Finanční alokace z rozpočtu obce:  100 000 Kč 
Termín pro podání žádostí:   11.2.2016 – 27.3.2016 
Realizace provozu v období:   1 – 12/2016 
Kontrola účelnosti obdržených prostředků: leden / únor 2017 na základě zprávy o 

hospodaření spolku za rok 2016 
Uznatelné náklady: všechny náklady popsané v žádosti a přímo 

související s předmětem výzvy 

Oprávnění žadatelé:  
Spolky a registrované neziskové organizace, které působí na území obce. 

Výše poskytnuté dotace: 
Minimální výše:          0 Kč 
Maximální výše:         30 000 Kč 



Náležitosti žádosti:  
Žádost musí obsahovat (v papírové podobě v zalepené obálce s označením "Žádost o 
příspěvek na provoz spolku 2016" odevzdané na Obecním úřadě obce Bašť nebo v 
elektronické formě prostřednictvím elektronické pošty na e-mail ou@obecbast.cz): 

1. žádost o poskytování příspěvků na předepsaném formuláři 
2. zpráva o hospodaření spolku - příjmy a výdaje za rok 2015 a disponibilní finanční 

prostředky spolku k 31.12.2015 
3. plán příjmů a výdajů na rok 2016 obsahující požadované finanční prostředky 

 
 
 Formulář žádosti je zveřejněn na webových stránkách obce, popř. je možné po domluvě 
vyzvednout tištěnou verzi žádosti. 

Hodnocení žádosti na příspěvek:  
Po ukončení příjmu žádostí proběhne kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti (činnost 
na území obce, přijatelnost aktivit, soulad s pravidly atd.). 
U žádostí, které splňují podmínky výzvy, pak dojde k jejich hodnocení na základě předem 
stanovených kritérií, které jsou uvedeny v příloze. Výsledný přehled bude předložen 
zastupitelstvu obce ke schválení konečného seznamu příjemců příspěvků. Příspěvky jsou 
vyplacené na základě smlouvy uzavřené mezi spolkem a Obcí Bašť. Na příspěvky není právní 
nárok.  

Hodnotící kritéria 

Nutnost finanční podpory  
Spolek není schopen provozu a / nebo rozvoje své činnosti bez finanční podpory, prokazatelně 
na základě předložených zpráv o hospodaření 

Zajištění vlastních prostředků spolkem  
Spolek projevil snahu o získání finančních prostředků běžnými způsoby, jako jsou stanovení 
členských příspěvků, adekvátní nastavení komerčních parametrů při provádění činností atd. 

Přímá souvislost finanční podpory s zajištěním provozu (provozní náklady) 
Spolek prokáže, že finanční podpora bude použitá přímo pro nákup zboží a služeb nutných 
k provozu spolku. Příklad je pronájem místností či nákup pomůcek pro činnost spolku. 

Přímá souvislost finanční podpory s rozvojem spolku (investiční náklady) 
Spolek prokáže, že finanční podpora bude použitá přímo pro nákup zboží a služeb nutných 
k rozvoji spolku. Příklad je nákup dalšího vybavení pro rozšíření členské základny. 
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