
 
Zastupitelstvo obce v návaznosti na ustanovení obsažená v §9 h) až 9 i) zákona  

250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 85 zákona 128/2000 Sb. o obcích, 

schválilo dne 13.12.2022 pod usnesením č. 1, bod 2.7.1.  podmínky na poskytování 

dotací formou veřejnoprávních smluv z rozpočtu obce Čeladná takto: 

A) Dotace či jiné finanční příspěvky z rozpočtu obce, budou žadatelům tj. zejména 

spolkům, obecně prospěšným společnostem a ostatním neziskovým právnickým 

osobám, dále podnikajícím fyzickým a právnickým osobám poskytovány na základě 

individuálních žádostí jednotlivých žadatelů.  

B) Žádosti musí obsahovat náležitosti uvedené v § 10 a) odst. 3 zák. 24/2015 Sb., kterým 

se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů  a musí být doručeny na Obecní úřad v Čeladné v termínu 1. kolo 

- do 28. 2. daného roku, 2. kolo pak do 31. 8. daného roku. 

C) Informace o tomto usnesení, podmínky a tiskopisy žádosti budou zveřejněny na úřední 

desce obce. 

D) Zastupitelstvo obce v případě dotace nad 50.000,- Kč (v jednotlivém případě) nebo 

rada obce v případě dotace do 50.000,- Kč (v jednotlivém případě) pak rozhodne o 

schválení či neschválení jednotlivých žádostí, o poskytnutí dotace jednotlivým 

žadatelům, a o uzavření veřejnoprávní smlouvy, na základě které bude dotace žadateli 

poskytnuta. 

E) Obec Čeladná nebude vytvářet a vyhlašovat dotační programy. 

 

F) V případě, že žadatel žádá o poskytnutí dotace na sociální službu nebo v souvislosti 

s ní, dle zák. 108/2006 Sb. o sociálních službách, uvede v tiskopise informaci o tom, 

zda má uzavřenou smlouvu o závazku veřejné služby s Moravskoslezským krajem, či 

nikoliv.  

 

G) Žadatel v žádosti o poskytnutí dotace musí v souladu se zákonem č. 37/2021 Sb., o 

evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“) a podle 

ustanovení § 10a odst. 3 písm. f) bodu 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, doložit úplný výpis z 

evidence skutečných majitelů.  Za splnění povinnosti lze považovat podle § 10a odst. 3 

písm. f) bodu 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, i předložení částečného výpisu z evidence skutečných 

majitelů u právnických osob v právní formě: 

- nadace nebo nadačního fondu, 

- ústavu, 

- obecně prospěšné společnosti, 

- spolku nebo pobočného spolku, 

- zájmového sdružení právnických osob, 

- školské právnické osoby neuvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. 
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