
 
 

 

Pravidla pro individuální dary na podporu činnosti fyzických 
osob v oblasti organizovaných volnočasových aktivit dětí a 

mládeže v obci Palkovice pro rok 2019  

 
Zastupitelstvo obce (dále jen „Zastupitelstvo“) vydává pravidla pro poskytnutí 

"Individuální daru na podporu činnosti fyzických osob v oblasti organizovaných 
volnočasových aktivit dětí a mládeže v obci Palkovice pro rok 2019" (dále jen „Dar“).   

 
Článek 1 

Cílová skupina „Dar“  
 
Vedoucí, cvičitelé a trenéři (pouze fyzické osoby), kteří organizovaným způsobem vedou 
činnost dětí a mládeže do 21 let (organizovaně a bez nároku na finanční odměnu) ke 
smysluplnému využití volného času (dále jen „Příjemce“).  
 

Článek 2 
Podmínky, které musí splňovat „Dar“   

 
 věk 18 a více let, 
 vedoucí nebo trenér organizované skupiny dětí a mládeže o minimálním počtu 10 

členů registrované v rámci spolků a jejich asociací, Římskokatolické farnosti nebo 
jednotlivých oddílů tělovýchovné jednoty, všichni se sídlem v Palkovicích nebo 
místem působnosti v Palkovicích (dále jen „Spolek“),   

 
Článek 3 

Postup pro získání „Daru“ 
 
 vyplnění tiskopisu "Individuální žádost o finanční dar na podporu činnosti fyzických 

osob v oblasti organizovaných volnočasových aktivit dětí a mládeže v Palkovicích“ 
(dále jen „Žádost“) a její odevzdání na podatelně obecního úřadu v Palkovicích 
nejpozději do 31. 3. 2019,  

 předložení zprávy o činnosti „Spolku“ (povinná příloha žádosti) za daný kalendářní 
rok v období od 1. 1. do 31. 10. 2019, zpráva musí být potvrzená podpisem 
statutárního zástupce „Spolku“, ve které je „Příjemce“ aktivně zapojen a musí být 
odevzdána na podatelně obecního úřadu v termínu  
od 1. 11. do 27. 11. 2019, 

 zpráva o činnosti musí obsahovat informace: popis časového průběhu činnosti 
„Spolku“ za období 1. 1. až 31. 10. 2019 (účasti na akcích spojených s činností 
organizace, výsledky soutěží, způsob reprezentace obce, vhodná fotodokumentace 
apod.) a dále celkový počet hodin včetně způsobu jeho stanovení, které „Příjemce“ 
věnoval své činnosti v rámci „Spolku“ za období od 1. 1. do 31. 10. 2019.  
 
 



 
 

 

Článek 4 
Další ustanovení 

 
 schválení „Žádosti“ rozhodne ve své působnosti Rada obce, která není povinná 

„Příjemci“ sdělovat důvody svého rozhodnutí, 
 výše „Daru“ (v Kč na hodinu) bude stanovena Radou obce na základě počtu 

podaných „Žádostí“, 
 maximální výše „Daru“ činí 20 000,- Kč 
 o výsledku bude žadatel informován e-mailem, 
 na „Dar“ nevzniká automaticky právní nárok, 
 neúplné nebo nepravdivé „Žádosti“ nebudou akceptovány. 

 
 
 

Článek 5 
Závěrečné ustanovení 

 
Tyto pravidla schválilo Zastupitelstvo obce Palkovice dne 25. 2. 2019 s účinností od 28. 2. 
2019. 
 
Kontrolou plnění je pověřen finanční výbor.  
 
 
Radim Bača, starosta 
 
Přílohy: 1. Formulář individuální žádosti o finanční dar, 2. Závazný návrh smlouvy, 3. 
Zpráva o činnosti Spolku za daný kalendářní rok 
  


