Obec Říčany
nám. Osvobození 340
664 82 Říčany

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
O INDIVIDUÁLNÍ DOTACI
Z ROZPOČTU OBCE ŘÍČANY
NA ROK 2022
Zastupitelstvo obce Říčany v rámci schváleného rozpočtu obce na rok 2022 vyčlenilo finance
na individuální dotace na podporu kultury a sportu. Obec vyzývá k podávání žádostí o dotaci
dle níže uvedených pokynů.
1. Cíl podpory
Dotace bude poskytována na:
▪ využití volného času dětí a mládeže
▪ tělovýchovnou činnost
▪ ostatní záležitosti vzdělávání
▪ záležitosti kultury a církví
▪ zájmovou činnost a rekreaci
▪ sociální péči a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva
2. Okruh žadatelů
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

zapsaný spolek nebo pobočný spolek
fyzická osoba
občanské a zájmové sdružení
ostatní příspěvkové organizace (mimo školy)
církve a náboženské společnosti
obecně prospěšná společnost
nadace a nadační fond
neziskové organizace

3. Časový harmonogram pro čerpání dotace
Čerpání dotace musí spadat do období od 1. 1. 2022 do 21. 12. 2022. Prostředky dotace nelze
převádět do následujícího roku.
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4. Čerpání, vyúčtování a kontrola dotace
Čerpání dotace, její vyúčtování a kontrola budou realizovány za podmínek stanovených
smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Říčany. Příjemce nesmí poskytovat finanční
prostředky dotace jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu
spojenou s realizací činností, na které byly prostředky dotace poskytnuty.
5. Lhůta, způsob a místo podání žádosti
Žádosti se podávají ve lhůtě od 11. 1. 2022 do 21. 2. 2022 16 hod. Elektronický formulář
žádosti je přílohou této výzvy a je k dispozici na elektronické úřední desce obce a na webové
adrese http://www.ricanyubrna.cz/prijate-dotace-2/dotace-pro-spolky/. Vyplněný a podepsaný
formulář žadatel odevzdá osobně na podatelně obce Říčany, nebo odešle sken na emailovou
adresu podatelna@ricanyubrna.cz, případně odešle poštou na adresu: Obec Říčany, nám.
Osvobození 340, 664 82 Říčany. Ke splnění lhůty pro podání žádosti stačí, aby žadatel předal
žádost adresovanou obci Říčany k poštovní přepravě v poslední den lhůty. Obec si ve
výjimečných případech vyhrazuje právo individuálně projednat i žádosti, které byly doručeny
po lhůtě pro podání žádosti, budou-li k tomu objektivní důvody.
Součástí žádosti o dotaci bude výpis z Evidence skutečných majitelů podepsaný žadatelem,
který je dostupný zde https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik.
6. Hodnocení žádostí
O poskytnutí dotace, včetně její výše, rozhodne Zastupitelstvo obce Říčany na svém
nejbližším zasedání po ukončení lhůty pro podávání žádostí v souladu s právními předpisy.
Hlavním kritériem pro hodnocení žádostí je působnost jednotlivých žadatelů. Podporu získají
jen ty činnosti, které:
▪ jsou realizovány na území obce Říčany,
▪ jsou realizovány na území jiné obce ve prospěch dětí a mládeže s trvalým pobytem
v obci Říčany,
▪ jsou realizovány ve prospěch handicapovaných lidí v regionu.
O výsledku rozhodnutí Zastupitelstva obce bude žadatel informován. S úspěšnými žadateli
uzavře Obec Říčany smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Říčany. Na poskytnutí
dotace není právní nárok.
V Říčanech dne 11. ledna 2022

Ing. Jan Studený
starosta obce

Digitálně
podepsal Ing. Jan
Studený
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Vzor žádosti o poskytnutí dotace
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