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Obec Mšecké Žehrovice
Vnitřní směrnice č. 1/2021
Pravidla poskytování finančních darů a podpor

1) Předmět úpravy
Tato směrnice upravuje poskytování finančních darů a podpor které jsou financovány
z celkových rozpočtovaných objemů schváleného rozpočtu obce Mšecké Žehrovice.
2) Příjemce příspěvku
Oprávněným příjemcem, tj. rovněž žadatelem o dar, dotaci, podporu, jsou občané, kteří mají
v obci trvalé bydliště, nestátní neziskové organizace, které vyvíjejí činnost v obci, případně
podnikatelský subjekt. Preferovány jsou činnosti a akce příjemce, které jsou založené na
volnočasové aktivity pro děti, mládež, rodiny s dětmi a seniory. Poskytnutí daru se vztahuje i
na akce, které mají významný podíl na rozvoji, prezentaci a reprezentaci obce. Dar lze
poskytnout i v případě, že činnost z něj plynoucí, má kladný vliv na život v obci a je ve
veřejném zájmu občanů i obce.
3) Druhy příspěvku
•

Podpora 20% z celkové roční částky poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovitosti pro osamoceně žijící osoby nad 60 let věku – znevýhodnění
osamoceného bydlení vzhledem k rostoucím nákladům na bydlení. Podpora je
určena pro osoby osamoceně žijící (pokud nejsou žádné další osoby hlášeny v
dané nemovitosti k trvalému pobytu).

•

Podpora 20% z celkové roční částky poplatku za odkládání komunálního odpadu z
nemovitosti. Podpora je vyplácena z důvodu znevýhodněné polohy nemovitosti a
nemožnosti odvážení odpadu od domu. Znevýhodněné polohy nemovitostí – Bašta
(čp. 22,24,51,63,64,65,66,70,72,78). Chaty (pouze pro osoby hlášené v nemovitosti
k trvalému pobytu).

•

Dary při životních jubileích:
50, 55, 60, 75, 80 a od 80 let každý rok ozdobné přání.
70 a 75 let dar v hodnotě 500,- Kč
Od 80 let věku a každý následující rok dar v hodnotě 500,- Kč

•

Dary – finanční podporu do výše 20 tis. Kč je možno poskytnout formou finančního
daru, účelově, a to na úhradu provozních výdajů související s celoroční činností ve
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veřejném zájmu občanů a obce, nebo úhradu neinvestičních výdajů souvisejících
s realizací konkrétního projektu – pořádání konkrétní akce určených pro veřejnost.
Maximální výše daru je 20.000,- Kč. Zastupitelstvo obce případně starosta obce
může rozhodnout o poskytnutí daru, a to i na akce, které mají významný podíl na
rozvoji obce.
4)

Platnost směrnice

Tato směrnice byla projednána a schválena usnesením č. 10 na veřejném zasedání
zastupitelstva obce Mšecké Žehrovice dne 15. prosince 2021.
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022
Tato vnitřní směrnice nahrazuje vnitřní směrnici č. 2/2013 Pravidla pro poskytování darů a
podpor ze dne 21. 03. 2013.

……………………..
Romana Metelková,
Starostka obce

………………………
Zdeněk Janoušek
Místostarosta obce

Vyvěšeno : 15.12.2021
Sejmuto : 01.01.2022

Včetně elektronické desky
Odpovídá správce Webu
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