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Vyhlášení programu

1.1.

Nrízev doÍaěniho programu: ,,Podpora a rozvoj sportování občanůHorních
Počapel (Horních Počapel a Křivenic) ve sportovním areálu Horní Počaply pro
rok 2019" (dále jen ,rProgram").

1.2.

Poskytovriní dotaci z Programu se realizuje v souladu s následujícími právními
normami: zákon č. 12812000 Sb. o obcích, ve znéni pozdějších předpisů, zákon
č. 89/2012 Sb. občanský zrikoník, ve znění pozdějšíchpředpisů, zríkon č. 3201200I sb.
o ťrnančníkontrole, ye znění pozděj šíchpředpisů a zikon č. 25012000 Sb. $ 10c,
o rozpoětoých pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějšíchpředpisů.

1.3.

Vyhlašovatelem Programu a poskýovatelem dotace je obec Homí Počaply, se sídlem
Homí Poěaply 247 , 277 03 Homí Počaply, IČ: 0023ó829 (dále jen ,,obec")'

r.4.

Hlavním smyslem a úče1emProgramu je systómová podpora sportu a tělovýcholy v
obci' Současně bude zavedením adresnosti dotací a vytvořením dalšíchkontrolních
mechanismů možnédosríhnout vyššítransparentnosti, jednoduššíkontrolovatelnosti a
ověřitelnosti množství veřejných prostředků skutečně vynaložených za účelem
podpory sporfu a tělovýchovy v obci. Smyslem programu je zvýšenímotivace občanů
ke sportovní a těloýchovné činnosti, relaxaci pohybem, zlepšenífuzické kondice,
zlepšení pospolitosti a vyššíqrržitíkapacit sportornrího areálu Homí Počap1y.

1.5.

Použitéfinančníprostředky

1.6.

Žadatele^o dotaci z Programu muze byt neqýděIečná právnická osoba - organizace
se sídlem v Homích Počaplech, jejížpŤevůujicíposlání plynoucí ze zékJádajiciho
akfu deťrnuje její činnost jako sportovní či těloýchovnou činnost nebo podporu sporhr
nebo tělesné výcholry (včetně hasičskéhosportu). Žádost o pŤistoupení k dotačnímu
proglamu mohou podat také fuzické osoby - obyvatelé obce. o dotaci nemohóu
žádat politické stfany a hrrutí dle zákona č. 42411991 Sb. o sdružovriní v politických
stranách a v politických hnutích. Žadatel mlsi nejdéle v okamŽiku podrínížádosti
splňovat podmínky Pro gramu.

z

Programu budou na základě stanovených podmínek
prokazatelně souviset s pmvideln]Ím sportoviáním občanů,dětí a mládeže či zdravotně
postiŽených občanů.

IČ : 00236 829

Bankovní spoiení : Komerční banka Mělník
č.ú'5425-171/0100

1.7.

objem ťrnančníchprostředlď Programu je stanoven pro rok 2019 v částce 500.000'Kč. Tato částka byla schválena v rozpočtu obce Zastupitelstvem obce.

1.8.

Na přistoupení k Programu a uzavření smlouly o dotaci není právní nárok.

I .9

.

Nedílnou součiístítohoto Programu j sou Podmínky Programu věetně

j ej

ich příloh.

Tento Program byl schválen usnesením č..111112019 Zastupitelstva obce Horní Počaply
ze dne20.3.2019.

místostalostka

Pří1ohy

:

Podmínky Programu
ŽÁdost o přistoupení k dotaěnímu programu

Zveřejněno na uřední desce dne 29.3.2019

IČ: 00236 829

Sejmuto

:

Bankovní spojení : Komerční bankn Mělník
č.ú'5425-]71/0100

