ZÁSADY MĚSTA MĚSTO ALBRECHTICE PRO POSKYTOVÁNÍ PENĚŽITÝCH DARŮ Z ROZPOČTU
MĚSTA MĚSTO ALBRECHTICE
schválené dne 27.2.2019 usnesením zastupitelstva města Město Albrechtice číslo

Článek 1
Úvodní ustanovení
1.

Účelem Zásad města Město Albrechtice pro poskytování peněžitých darů z rozpočtu města Město
Albrechtice (dále jen „zásad") je stanovení jednotných a závazných podmínek pro poskytnutí
peněžitých darů (dále jen „dar") občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým
osobám působících v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociální služeb, podpory rodin, požární
ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a
ochrany životního prostředí.

2.

Poskytovatelem daru je Město Město Albrechtice (dále jen „město“).

3.

Příjemcem daru je spolek, fyzická nebo právnická osoba (dále jen obdarovaný).

4.

Dar je podmíněn účelem využití. Je poskytován z rozpočtu města žadateli na realizaci konkrétního
projektu a na činnost v daném kalendářním roce.

5.

Na poskytnutí daru není právní nárok. Důvody neudělení daru se jednotlivým žadatelům nesdělují.

Článek 2
Podmínky pro zařazení žádosti o dar ke schválení
1.

Žadatel o poskytnutí daru předkládá svou žádost na předepsaných formulářích v elektronické podobě na
adresu : podatelna@mesto-albrechtice.cz nebo písemně na předepsaném formuláři městu včetně příloh
osobně na podatelnu Městského úřadu Město Albrechtice nebo poštou na adresu: Městský úřad Město
Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice. Formulář žádosti tvoří Přílohu č. l těchto
zásad.

2.

Nedílnou přílohou k žádosti jsou tyto doklady:
Povinné přílohy k žádosti:
• výpis z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence (např. úředně ověřená kopie
registrace žadatele)
• kopie rozhodnutí o přidělení IČ
• kopie stanov nebo statutu žadatele
• kopie aktuální smlouvy o zřízení běžného účtu
Doplňující (povinné) přílohy žádosti:
• podrobný popis činnosti nebo projektu dle oddílu nebo kategorii
• položkový rozpočet činnosti nebo projektu dle oddílu nebo kategorii
• veřejný a neveřejný jmenný seznam členů ( členem je myšlen člen spolku platící členské příspěvky dle
vlastních stanov)

3.

V případě, že je žádost o dar podána jedním žadatelem opakovaně i v následujícím kalendářním roce,
povinné přílohy žádosti se dokládají jednou, a to u žádosti, kterou žadatel podává termínově nejdřív. V
tomto případě doloží žadatel čestné prohlášení, že nedošlo k žádné změně v původních přílohách k
žádosti.

4.

Doplňující (povinné) přílohy žádosti doloží žadatel ke každé žádosti, i když je žádost podána
opakovaně.

5.

Žádosti o dar se schvalují na daný kalendářní rok.

6.

Za mládež jsou považovány děti a mládež do 26 let.

7.

O všech řádně doručených žádostech se rozhoduje najednou. Žádosti o dar na činnost a pravidelné akce
žadatelů se budou odevzdávat do 31.1. daného roku, kromě žádostí o dar na rok 2019. Žádosti o dar na
rok 2019 mohou žadatelé odevzdávat průběžně, max. do 31.3.2019.

8.

Rada města nebo zastupitelstvo města má právo schválit poskytnutí peněžního daru i mimo termín
přijetí žádosti o dar.

9.

Pokud bude žádost neúplná, a nebo údaje v ní uvedené nebudou odpovídat skutečnosti, bude žadatel
vyzván, aby ve stanoveném termínu žádost upravil. Pokud tak žadatel neučiní, bude žádost z dalšího
jednání o poskytnutí daru vyřazena.

10. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
11. Obdarovaný má povinnost o svých aktivitách informovat na kabelové televizi města Město Albrechtice
a ve zpravodaji města.
12. Obdarovaný má povinnost do 31.1. následujícího roku podat krátkou závěrečnou zprávu v rozsahu max.
1 A4 o činnosti a aktivitách organizovaných v daném roce.

Článek 3
Organizační pokyny
1.

Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje Rada města Město
Albrechtice o poskytnutí daru maximálně do výše 20.000,- Kč. Rozhodnutí o poskytnutí daru nad
20.000,- Kč je vyhrazeno Zastupitelstvu města Město Albrechtice.

2.

O poskytnutí daru bude žadatel vyrozuměn po schválení žádosti příslušným orgánem města.

3.

Na základě uzavřené darovací smlouvy bude žadateli dar předán formou bezhotovostního převodu na
jeho bankovní účet.

4.

Pokud dar podléhá přiznání dani, daň hradí obdarovaný.

5.

Obdarovaný je povinen na akcích, trénincích a soutěžích vest prezenční listinu.

Článek 4
Závěrečná ustanovení
1.

Doplňovat nebo jinak měnit tyto zásady, a to v souvislosti se změnami v legislativě nebo při změnách
rozpočtu může pouze Zastupitelstvo města Město Albrechtice.

2.

Prováděním těchto zásad jsou pověřeny v rámci náplně činnosti odbory Městského úřadu Město
Albrechtice.

3.

Tyto zásady schválilo zastupitelstvo města Město Albrechtice dne 27.2.2019 usnesením č. 19/4Z/32a
nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení

V Městě Albrechticích dne 27.2.2019

