
Pravidla pro čerpání neinvestičních finančních příspěvků do výše 10 tis. Kč 
poskytovaných Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko pro rok 2011 

 
I. Žadatel 

 

Těmito pravidly se upravuje postup a podmínky pro poskytování neinvestičních finančních příspěvků 
z rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko jeho členským obcím v následujících oblastech: 

a) kulturní akce 

b) sportovní akce 

 

II. Podmínky pro poskytnutí 
 

Neinvestiční finanční příspěvky mohou být poskytnuty výše uvedeným subjektům, jejichž rozsah 
činností a výstupy vyplývající z poskytnutých neinvestičních finančních příspěvků mají přínos pro 

Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko a jeho obyvatele. 

 
Těmito pravidly se upravuje postup a podmínky pro poskytování neinvestičních finančních příspěvků 

do výše 10 tis. Kč. 
 

O poskytnutí neinvestičních finančních příspěvků podle těchto pravidel rozhoduje Rada 
mikroregionu. V roce 2011 budou Radě mikroregionu žádosti o neinvestiční finanční příspěvky 

předkládány průběžně dle aktuální potřeby. Žádosti budou přijímány do vyčerpání finančních 

prostředků uvolněných za tímto účelem Valnou hromadou mikroregionu. 
 

III. Zásady při poskytování neinvestičních finančních příspěvků: 
 

1. Neinvestiční finanční příspěvky se poskytují na základě písemných žádostí podávaných 

v průběhu roku 2011 na formuláři žádosti, který je přílohou č. 1 těchto Pravidel. Žádosti budou 
současně zaslány také elektronicky na e-mail miz@muzabreh.cz. Formulář žádosti je k dispozici 

na vyžádání u tajemnice Svazku – e-mail miz@muzabreh.cz a na stránkách mikroregionu 
Zábřežsko – www.zabrezsko.cz.   

 

2. Adresa pro podání žádostí:  
Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko 

Masarykovo nám. 510/6 
789 01 Zábřeh 

 
3. Na neinvestiční finanční příspěvky není právní nárok a nemusí být poskytnuty v požadované 

výši. 

 
4. Celková výše prostředků na neinvestiční finanční příspěvky je limitovaná objemem finančních 

prostředků, který je vyčleněn na oblasti uvedené v bodě I. těchto pravidel v rozpočtu Svazku 
obcí Mikroregionu Zábřežsko. Poskytované příspěvky slouží jako doplňkový zdroj financování. 

 

5. Schválený neinvestiční finanční příspěvek nelze použít na nákup darů (mimo ceny v soutěžích) a 
pohoštění, na krytí mezd a honorářů (mimo účinkující), dále na výplatu platů, na úhradu 

dlužných částek včetně úvěrů, penále, poplatků z prodlení, úroků z prodlení, náhrad škod, 
smluvních pokut, jakýchkoliv dalších finančních sankcí apod. Příspěvek nelze rovněž použít na 

úhradu ostatních daní. 
 

6. Neinvestiční finanční příspěvek se poskytuje na základě smlouvy uzavřené mezi Svazkem obcí 

Mikroregionu Zábřežsko a žadatelem na běžný účet žadatele. Příspěvek se poskytuje 
bezhotovostním převodem. Vyúčtování poskytnutých neinvestičních finančních příspěvků 

se předloží účetní Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko. 
 

7. Poskytnutý neinvestiční finanční příspěvek není převoditelný na jiný subjekt. 
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8. Jednomu žadateli (jedno IČ) může být poskytnut v daném kalendářním roce pouze jeden tento 

neinvestiční finanční příspěvek. 
 

9. Příspěvek je možné použít pouze na úhradu nákladů vynaložených v souladu s těmito Pravidly a 
se Smlouvou o poskytnutí příspěvku v období od 01.01.2011 do 31.12.2011. 

 

10. V případě porušení rozpočtové kázně je poskytovatel povinen postupovat v souladu s platnými 
právními předpisy, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších 

předpisů a zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 

 

IV. Kritéria 

1.  hodnocení důvěryhodnosti žadatele (reference, zkušenosti) 

2.  hodnocení věcné a časové reálnosti projektů 

3.  hodnocení přínosu projektu pro Svazek obcí mikroregionu Zábřežsko a jeho obyvatele 

4.  vícezdrojové financování projektu 

 
V. Smlouva o poskytnutí příspěvku 

 

Vzor smlouvy je přílohou č. 2 těchto Pravidel. 
 


