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PODMÍNKY  
pro poskytnutí finančního příspěvku na činnost spolku. 
(nedílná součást smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku) 
 

tyto podmínky nahrazují podmínky schválené zastupitelstvem obce Čermná nad Orlicí dne 9. března 2016 pod číslem 

usnesení: VIII/2016/I/8 
 

schváleno zastupitelstvem obce Čermná nad Orlicí dne 7. prosince 2022, číslo usnesení: II/2022/I/11 
 

1. Charakter žadatele 

a. spolek působící na území obce Čermná nad Orlicí; 

b. právní subjektivita (přiděleno IČ); 

c. zřízená e-mailová schránka pro elektronickou komunikaci. 

 

2. Podmínky pro přidělení finančního příspěvku 
a. předložení žádosti na schválených formulářích obce (dostupné na webu obce1); 

b. nejzazší termín podání žádosti: 15. leden roku, na který je příspěvek žádán; 

c. bezproblémové vyúčtování příspěvku z předchozího roku, byl-li příspěvek poskytnut; 

d. pozvání alespoň jednoho zástupce obce (starosta, místostarosta, člen rady) na výroční členskou 

schůzi spolku v předchozím, či aktuálním roce, kdy spolek žádá o příspěvek; 

e. spolu s žádostí předložení schváleného plánu práce na rok, na který je příspěvek žádán;2 

f. maximální možná výše příspěvku: 

A. spolek provozující hlavní činnost mimo obecní budovy3: 

49.000,00 Kč (slovy čtyřicet devět tisíc korun českých); 

B. spolek provozující hlavní činnost v obecních budovách:  

39.000,00 Kč (slovy třicet devět tisíc korun českých); 

g. podepsání smlouvy do 30. dubna roku, na který je příspěvek žádán. 

 

3. Oblasti a podmínky poskytnutí finančního příspěvku 

a. příspěvek lze využít pouze v souladu s posláním spolku a jeho stanov; 

b. k účelnému využití příspěvku bude přihlédnuto v roce následujícím roku, na který byl příspěvek při-

dělen, důraz bude kladen zejména na hospodárné využití příspěvku. 

 

4. Doložení využití přiděleného finančního příspěvku, další ujednání 
a. doložení využití přiděleného finančního příspěvku musí být obci předloženo nejpozději do 30. 11. 

příslušného kalendářního roku; 

b. bude-li příspěvek využit v termínu od 01. 12. do 31.12. příslušného kalendářního roku, doloží spolek 

čestné prohlášení, že dojde k plnému vyčerpání přiděleného příspěvku; čestné prohlášení spolek do-

loží nejpozději do 30.11. příslušného kalendářního roku; 

 
1 https://www.cermna-n-orl.cz/volny-cas/spolkova-cinnost/  
2 plán práce je schválen řídícím orgánem organizace 
3 obecní budova: Obecní úřad (VČ 6), Pošta (MČ 45), Hasičská zbrojnice MČ (MČ 50), Základní škola (MČ 140), Mateřská škola 
(MČ 136), Fotbalové kabiny (MČ st. 226), Budova OV Číčová (Číčová 9), Hasičská zbrojnice Číčová (Číčová st. 63/1 a 63/2) 

https://www.cermna-n-orl.cz/volny-cas/spolkova-cinnost/
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c. u příspěvku, jehož plnění se uskuteční v termínu od 01. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, 

se posouvá doložení využití přiděleného finančního příspěvku v uvedeném období, a to do 15. ledna 

roku následujícího;  

d. doložení využití finančního příspěvku se odevzdává na příslušných formulářích dostupných na inter-

netových stránkách obce; 

e. spolu s vyúčtováním doloží spolek zprávu o plnění plánu práce, který byl předložen spolu s žádostí o 

příspěvek;  

f. součástí vyúčtování je kopie prvotních dokladů, dokazujících využití finančního příspěvku; 

g. na originálech prvotních dokladů musí být uvedeno: „hrazeno z příspěvku obce Čermná nad Orlicí“; 

h. nedojde-li k plnému vyčerpání přiděleného finančního příspěvku, žadatel vrátí nevyčerpané finanční 

prostředky obci, a to nejpozději do 30. 11. příslušného kalendářního roku. 

 

5. Závěrečné ustanovení. 

a. porušením těchto podmínek si obec vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy a domáhat se vrácení 

finančního příspěvku; 

b. obec si vyhrazuje právo označit aktivity uvedené v plánu práce, které nebude možné z příspěvku obce 

podpořit. 

 
Svým podpisem souhlasím s výše uvedenými podmínkami. 
 
V Čermné nad Orlicí dne __________________ 
 

 
 
 

…………………………………………………………………………. 
statutární zástupce organizace 


