
Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu obce Skrbeň  

na podporu sportovních, zájmových a jiných obdobných aktivit 
 

 

Obec Skrbeň poskytuje ze svého rozpočtu: 

 

A. Dotace skrbeňským spolkům 

 

Žádosti se posuzují dle těchto kritérií: 

1. počet osob, jejichž sportovní, zájmové a kulturní využití je aktivitou umožněno 

2. hodnocení jiného přínosu pro obec 

3. hodnocení časové reálnosti projektu 

4. hodnocení věcné reálnosti projektu 

5. hodnocení dle možnosti financování projektu z jiných zdrojů 

6. hodnocení důvěryhodnosti žadatele podle referencí, popř. zkušeností 

 

 

B. Dotace „na jednotlivce“ 

 

I. Dotace na každé dítě ve věku od 4 do 18 let (rozhodující je rok, ve kterém je věku 

dosaženo) bydlící v obci Skrbeň, které se soustavně věnuje sportu nebo jiné zájmové 

činnosti v rámci aktivit pořádaných a zajišťovaných subjektem na základě členství, 

přihlášky apod., bez ohledu na sídlo subjektu, je-li tato činnost podmíněna úhradou 

školného, vstupního nebo obdobného poplatku. Je-li tento poplatek menší, než výše 

dotace stanovená zastupitelstvem, uhradí se příspěvek maximálně do výše úhrady, 

zaplacené žadatelem.  

Dotace se poskytne na základě žádosti zákonnému zástupci dítěte.  

Žádosti o dotaci se podávají průběžně. Dotace se poskytne „zpětně“. 

 

 

II. Dotace na každé dítě ve věku od 4 do 18 let (rozhodující je rok, ve kterém je věku 

dosaženo)  bydlící v obci Skrbeň, na školu v přírodě, lyžařský výcvik a podobné akce 

pořádané školou pro své žáky, nebo na dětské prázdninové tábory. 

 

Výši dotace poskytované dle odst. I a II na jedno dítě v kalendářním roce stanoví 

zastupitelstvo obce. 

Souběh dotace na jedno dítě je možný maximálně do výše roční dotace stanovené 

zastupitelstvem dle předchozího odstavce.  

 

 

C. Dotace nebo dary na charitativní, sociální a humanitární činnost 

Žádosti se posuzují případ od případu. 

 

 

D. Jiné dotace nebo dary 

Zastupitelstvo může rozhodnout o poskytnutí dotací nebo darů i v jiných, odůvodněných 

případech. 

 

 

 



Obecná ustanovení: 

• Podmínkou poskytnutí dotace/daru je, že žadatel nemá žádné nesplacené finanční 

závazky vůči obci. 

• Na poskytnutí dotace/daru není právní nárok. 

 

 

Tyto zásady schválilo Zastupitelstvo obce Skrbeň na svém zasedání 25.6.2018 usnesením                 

č. 2/34/2018 s účinností od 1. července 2018. 

 

Zrušují se Zásady pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Skrbeň na podporu sportovních, 

zájmových a jiných obdobných aktivit, které schválilo Zastupitelstvo obce Skrbeň na svém 

zasedání 14. října 2013 usnesením č. 4/26/2013 s účinností od 1. ledna 2014. 
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