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Vyhlášení grantu obce Ohrobec na rok 2014 a stanovení jeho 

pravidel 

 

Název grantu: Pravidla pro granty na rok 2014 financované z rozpočtu obce 

Ohrobec 

Důvod grantových pravidel: Stanovení podmínek pro poskytnutí grantové podpory 

projektům z rozpočtu obce Ohrobec pro rok 2014. 

Požadované zaměření projektových žádostí o grant: veřejně prospěšné aktivity -

především sociální, sportovní, kulturní a společenské aktivity v obci Ohrobec, či 

aktivity dotýkající se obce Ohrobec a jejich trvale hlášených obyvatel 

Možní žadatelé o grant: bez omezení (například, občanská sdružení, okolní obce,  

apod.) 

Minimální a maximální výše příspěvku na projekt: minimálně 2 tisíce Kč, 

maximálně 20.000,- Kč 

Hodnotící komise: Členové zastupitelstva obce  

Datum a forma podání žádostí o grant na rok 2014:   

 písemně v zalepené obálce, na které bude napsáno: „Žádost o grant obce 

Ohrobec“   

 nejpozději do středy 13. prosince 2013 (12 hodin) do podatelny obecního 

úřadu 

Předpokládaný termín rozhodnutí o schválení či neschválení žádosti: nejpozději 

druhé jednání zastupitelstva v roce 2014. 

Požadované náležitosti žádosti:  

 Stručný popis obsahu projekt, včetně termínu realizace projektu (max. ½ A4) 

 Zdůvodnění potřeby projektu pro obec Ohrobec a její obyvatele (max. ½ A4) 

 Stručné představení žadatele, historie v činnostech pro obec Ohrobec a její 

obyvatele, apod. (max. ½ A4) 

 Součástí projektu bude rozpočet na projekt, vyčíslení nákladů i výnosů včetně 

komentáře a upřesnění použití dotace  

 Počet trvale bydlících obyvatel obce Ohrobec, kterých se projekt týká  

 Návrh způsobu propagace obce Ohrobec v rámci i nad rámec projektu 

 Požadovaná výše příspěvku v Kč na rok 2014 

 Podpis statutárního zástupce organizace 
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 Žádosti bude obsahovat kopii dokladu o právní subjektivitě včetně dokladu o 

oprávnění statutárního zástupce jednat za organizaci (k případnému podpisu 

pak bude přiložen originál/úředně ověřená kopie obou dokumentů) 

 

Počet žádostí jednoho žadatele: každý žadatel může podat maximálně 1 žádost na 

příslušný rok. 

Celkový předpokládaný objem finančních prostředků na všechny projekty 

v roce 2014:  60.000,- Kč 

 

Poznámky:  

 Výše příspěvku na konkrétní projekt může být snížena podle rozhodnutí 

zastupitelstva obce 

 Na udělení grantu není právní nárok. 

 Vyúčtování dotace bude předloženo zastupitelstvu obce nejpozději do 1 

měsíce po ukončení projektu podle předložené žádosti 

 V případě nepředložení vyúčtování, použití prostředků v rozporu se 

schválenou žádostí, apod. vrací příjemce celou výši dotace do 1 měsíce od 

výzvy obce Ohrobec. 

 

Tato pravidla schválilo zastupitelstvo obce dne 12.8.2013 

 

 

V Ohrobci dne 19.8.2013 

 

 

 

………………………………………….. 

PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA 
starosta obce  
 


