
 

  

SPOLKY – HALENKOVICE 

2021 
Podmínky k získání dotace 

Jaromír Blažek 
obec@halenkovice.cz 

 
Podporovaná aktivita:  

Sportovní, kulturní a volnočasové aktivity provozované v obci Halenkovice 

Oprávněný příjemce podpory: 

Spolky, kluby, kroužky, sdružení s členy, kteří mají v obci Halenkovice trvalý pobyt 

Termín výzvy: 

Termín vyhlášení výzvy 1. 10. 2021 

Výše podpory: 

Maximální výše podpory na jedno dítě činí 1 200,- Kč na dospělého člena 600,- Kč. 

Podání dotace: 

Vždy do konce měsíce listopadu předcházejícího kalendářního roku, na nějž se dotace žádá 
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1. Cíle výzvy: 

Zajistit základní potřeby pro činnost a chod spolků, kroužků, sdružení a klubů v jejich aktivitě, která je 

dána jejich povahou, stanovami, popř. schváleným dlouhodobým strategickým plánem, předloženou 

a schválenou sportovní, volnočasovou aktivitou či kulturní činností.  

Základní pojmy a podmínky podpory: 

1.1. 1.   Žadatelem je vždy spolek, kroužek, sdružení či klub,který svou povahou, působností a činností                                     

je nějak spojen s obcí Halenkovice a propaguje její dobré jméno. Dále jen obecně „spolek“ 

1.1.2. Vztahuje se to jak na registrované, tak i na neregistrované spolky. 

1.1.3. Uvedené podmínky dotace se vztahují na již fungující a z minulosti čerpající spolky a to 

konkrétně: Tělovýchovná jednota Halenkovice, Florbal Halenkovice, Rybářský kroužek 

Halenkovice, Klub biatlonu Halenkovice, SDH Halenkovice, Myslivecké sdružení Podlesí 

Halenkovice, LMK Halenkovice, Český svaz včelařů, Divadelní spolek Halenkovice, Český 

zahrádkářský svaz Halenkovice, KVZ Halenkovice 

1.1.4. V případě vzniku nového spolku, má tento možnost požádat Zastupitelstvo obce Halenkovice 

o schválení přijetí do seznamu čerpání dotace pro spolky.   

1.1.5. Dotace bude vyplacena max. do 30 dnů od schválení v orgánu obce včetně oboustranného 

podpisu, a to na účet, který je uveden v žádosti o dotaci. 

1.1.6. Dítětem je osoba do 18 let. 

1.1.7. Dospělou osobou je osoba nad 18 let. 

1.1.8. Podpora bude poskytnuta na člena, který má zaplacené členské příspěvky v plné výši. 

1.1.9. Podpora bude poskytnuta na člena spolku, který nevede členské příspěvky, a to na základě 

čestného prohlášení vedoucího či zástupce daného spolku o aktivním přístupu daného člena.  

1.1.10. Podpora je poskytována formou dotace z rozpočtu Obce Halenkovice v souladu s rozhodnutím 

Zastupitelstva obce Halenkovice. 

1.1.11. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Halenkovice schvaluje Zastupitelstvo obce 

Halenkovice v případě, že částka bude 50 000,-Kč a vyšší.  

1.1.12. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena částkou max. 1200,-Kč na jedno evidované 

dítě a 600,-Kč na jednoho evidovaného dospělého člena spolku. 

1.1.13. K výpočtu maximální požadované finanční částky dotace se použije počet členů spolku k datu 

31.10. kalendářního roku, v kterém se žádost podává. 

1.1.14. V kalendářním roce je možné získat tuto dotaci pouze jednou.  

1.1.15. Podpora je poskytována pouze na členy s trvalým bydlištěm v Halenkovicích. 

1.1.16. Dotace musí být použita na nákup vybavení pro provozovanou činnost daného spolku, viz bod 

5. způsobilé výdaje. 

1.1.17. Žadatelé jsou povinni použít finanční prostředky v souladu se schválenou žádostí a smlouvou.  

1.1.18. Vyúčtování včetně závěrečné zprávy podává žadatel na Obec Halenkovice do 30. listopadu 

kalendářního roku, kdy byla žádost schválena. 

1.1.19. Výjimky se nepřipouští. 

 

2. Kdy podporu nelze poskytnout: 

2.1. Podpora nemůže být poskytnuta v případě, že nemá žadatel splněné finanční závazky vůči Obci 

Halenkovice (např. poplatky za odpady, stočné či jiné), či jiné státní instituci např. Finančnímu 

úřadu, zdravotní pojišťovně aj. 

2.2. Podpora nemůže být poskytnuta v případě, že na žadatele či jeho majetek je vyhlášeno 

insolvenční řízení, policejní obstavení příp. zástava omezená soudcovskou či exekutorskou 
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zástavou, je nařízena exekuce či příkaz k prodeji nemovitosti (domu). Zástavy z důvodů hypotéky 

a půjčky nejsou na závadu. 

 

3. Udržitelnost projektu a z toho vyplývají povinnosti: 

3.1. Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen umožnit kontrolu souvisejících dokumentů osobám 

pověřených Obcí Halenkovice. 

3.2. Žadatel je povinen uchovat doklady prokazující účelovost vynaložených finančních prostředků 

poskytnutých Obcí Halenkovice po dobu pěti let od vyúčtování dotace. 

3.3. Žadatel na své náklady zveřejní informaci o přidělení dotace z rozpočtu Obce Halenkovice na 

svých webových stránkách (pokud vlastní webové stránky tak povinně), popř. jiným způsobem 

(nástěnka, periodika či jinak).  

 

4. V případě neplnění: 

4.1. Pokud příjemce neplní smluvní podmínky, má Obec Halenkovice právo požadovat, aby ve lhůtě, 

kterou stanoví obec, vrátil poskytnutou podporu. Dle smlouvy mají finanční prostředky 

poskytnuté Obcí Halenkovice charakter zálohy, a to až do vyúčtování čerpaných prostředků 

provedených Obcí Halenkovice v rámci Závěrečného vyhodnocení akce, které příjemci finanční 

prostředky definitivně přiznává. 

 

5. Způsobilé výdaje: 

5.1. Způsobilými výdaji jsou takové výdaje, které jsou přímo a výhradně spojeny s realizací 

podporovaných opatření splňujících podmínky této výzvy. Způsobilé výdaje musí být řádně 

doloženy. Např. fakturou, soupisem provedených prací či jiným průkazným způsobem. Způsobilý 

výdaj musí být prokazatelně zaplacen ze strany příjemce podpory a doložen relevantním 

dokladem o úhradě (např. výpis z bankovního účtu, příjmový pokladní doklad). 

5.2. Způsobilým výdajem je celková cena včetně DPH. 

5.3. Za způsobilé výdaje jsou považovány všechny výdaje přímo související s podporou daného spolku. 

 Jedná se o tyto výdaje: 

− nákup výrobků, zařízení, služeb, startovné a dopravy, včetně odměn (životní jubilea, významné 

výročí) 

5.4. Případné práce prováděné svépomocí nejsou způsobilým výdajem. 

 

6. Podání žádosti o podporu a registrace: 

6.1. Žádost se podává osobně na přepážce OÚ Halenkovice či zasílá poštou. 

6.2. Žádost se vyplní na formulář, a to elektronicky uvedený na stránkách Obce Halenkovice. 

6.3. Žadatel bude registrován dle doručení žádosti (datum a čas). 

6.4. V případě neúplnosti žádosti, bude žadatel písemně vyzván k odstranění nedostatků, a to  

do 10 kalendářních dnů. 

 

7. Dokumenty předkládané žadatelem: 

7.1. Vyplněný formulář žádosti o podporu. 

7.2. Vyplněný formulář počtu aktivních členů, viz body 1.1.6. až 1.1.9. 

7.3. Podrobný položkový rozpočet s rozpisem využití požadované finanční částky. 

 

Prohlášení obce Halenkovice: 
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Na dotaci není právní nárok. 

Obec Halenkovice si vyhrazuje právo zrušit či jinak změnit tuto dotaci. 

Uvedené podmínky byly schváleny Zastupitelstvem obce Halenkovice pod č. j. 20/20Z/2021 ze dne 

26. 8. 2021. 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Halenkovice 


