Obec Mydlovary
Mydlovary 61
373 49 Mydlovary
Směrnice č. 2/2019
O poskytování věcných a peněžitých darů z rozpočtu obce Mydlovary – dodatek č. 1.
Právní rámec
Obec Mydlovary se při poskytování věcných a peněžitých darů ze svého rozpočtu řídí platnými
obecně závaznými právními předpisy, zejména pak:
• zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
• zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. I - Úvodní ustanovení
Tato směrnice upravuje vnitřní zásady pro poskytování věcných a peněžitých darů z rozpočtu obce
Mydlovary fyzickým osobám a jiným subjektům na podporu zájmové činnosti a veřejně prospěšných
aktivit v oblastech kultury, vědy a vzdělání, sportu a tělovýchovy, turistického ruchu, sociálních a
zdravotních služeb, podpory rodin, požární ochrany, prevence kriminality, ochrany životního prostředí
a dalších neziskových oblastí.
Věcné dary (vyjma věcného daru k významným životním jubileím) a peněžité dary (vyjma peněžitého
daru při narození dítěte) obec Mydlovary poskytuje pouze na základě písemných žádostí jednotlivých
subjektů (žadatelů).
Obec Mydlovary poskytuje peněžitý dar (vyjma peněžitého daru při narození dítěte) na základě
písemné darovací smlouvy dle § 2055 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
Čl. II – Cíl
Zastupitelstvo obce Mydlovary vydává tyto zásady pro poskytování věcných a peněžitých darů z
rozpočtu obce, podle nichž budou tyto dary poskytovány z rozpočtu obce jiným subjektům na podporu
zájmové činnosti a veřejně prospěšných aktivit v oblastech kultury, vědy a vzdělání, sportu a
tělovýchovy, turistického ruchu, sociálních a zdravotních služeb, podpory rodin, požární ochrany,
prevence kriminality, ochrany životního prostředí a dalších společenských a neziskových oblastí.
Čl. III - Stanovení celkové výše finanční podpory v jednotlivých letech
Celková výše finanční podpory určené na věcné a peněžité dary, která bude v daném roce rozdělena,
závisí na množství volných prostředků, které budou v rozpočtu obce při jeho sestavování pro tento
účel vyčleněny. Při stanovení výše a struktury vyčleněných prostředků se přitom bude vycházet z
doporučení finančního výboru, který výši a strukturu stanoví na základě doručených žádostí
jednotlivých žadatelů o podporu a dle skutečnosti minulých let. Konečný finanční rámec celkové výše
podpory k rozdělení v daném roce bude upraven ve schváleném rozpočtu obce na daný rok.
Čl. IV - Žadatelé o poskytnutí finanční podpory

Žadatelem o poskytnutí věcného nebo peněžitého daru z rozpočtu obce Mydlovary může být občan
obce Mydlovary či jiná fyzická osoba nebo právnická osoba, která nebyla primárně založena za
účelem dosažení zisku.
Čl. V - Druhy finanční podpory
Obec Mydlovary bude poskytovat především tyto věcné a peněžité dary:
a) Věcný dar k významným životním jubileím občanům s trvalým pobytem v obci Mydlovary v
hodnotě cca 1 000,- Kč:
- výročí narození (80, 85, 90, 95, 100 let)
- výročí uzavření manželství (50, 60 a 70 let) občanů s trvalým pobytem v obci Mydlovary
b) Věcný dar na základě individuální žádosti
c) Peněžitý dar při narození dítěte s trvalým pobytem v obci Mydlovary ve výši 2 000,- Kč
d) Peněžitý dar na základě individuální žádosti
Čl. VI - Věcný dar k významným životním jubileím občanům
Věcný dar k významným životním jubileím občanům s trvalým pobytem v obci Mydlovary v hodnotě
cca 1 000,- Kč bude předán oprávněným zástupcem obce Mydlovary při osobní návštěvě jubilanta. V
rozpočtu obce bude pro daný rok schválena částka dle podkladů matriky.
Čl. VII - Věcný dar na základě individuální žádosti
Věcný dar na základě individuální žádosti bude poskytnut žadateli v hodnotě, která bude stanovena s
ohledem na význam a účel příslušné akce, zájmové činnosti či veřejně prospěšné aktivity. Jedná se
např. o dary do tomboly, dary pro soutěžící při sportovních soutěžích či závodech aj. Žádost lze podat
volnou formou. Limity a pravomoci orgánů obce pro schvalování věcných darů na základě
individuálních žádostí:
▪ poskytnutí či zamítnutí věcného daru na základě individuální žádosti do 20.000,- Kč včetně
rozhoduje starostka obce,
▪ poskytnutí či zamítnutí věcného daru na základě individuální žádosti nad 20.000,- Kč včetně
rozhoduje zastupitelstvo obce,
Zastupitelstvo obce může rozhodnout o tom, že individuální žádost o poskytnutí věcného daru do
20.000,- Kč bude předložena k rozhodnutí zastupitelstva obce.
Čl. VIII - Peněžitý dar při narození dítěte
Peněžitý dar při narození dítěte v hodnotě 2 000,- Kč bude předán oprávněným zástupcem obce
Mydlovary zákonnému zástupci dítěte při slavnostním vítání občánků organizovaném obcí
Mydlovary. V rozpočtu obce bude pro daný rok schválena částka dle předpokládaného počtu
narozených dětí. Seznam obdarovaných a celkovou částku schvaluje zastupitelstvo obce.
Čl. IX - Peněžitý dar na základě individuální žádosti
Peněžitý dar na základě individuální žádosti bude poskytnut žadateli v hodnotě, která bude stanovena s
ohledem na význam a účel příslušné akce, zájmové činnosti či veřejně prospěšné aktivity. Limity a
pravomoci orgánů obce pro schvalování peněžitých darů na základě individuálních žádostí:
▪ poskytnutí či zamítnutí peněžitého daru na základě individuální žádosti do 20.000,- Kč včetně
rozhoduje starostka obce,

▪

poskytnutí či zamítnutí peněžitého daru na základě individuální žádosti nad 20.000,- Kč
včetně rozhoduje zastupitelstvo obce,
Zastupitelstvo obce může rozhodnout o tom, že individuální žádost o poskytnutí peněžitého daru do
20.000,- Kč bude předložena k rozhodnutí zastupitelstvu obce.
U peněžitých darů je rozhodující součet částek pro jeden subjekt za kalendářní rok. Darovací smlouva
je soukromoprávním aktem, který je upraven v § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Darovací smlouva bude obsahovat základní náležitosti, tj.
označení smluvních stran a výši poskytnutého peněžitého daru.
Darovací smlouva o poskytnutí peněžitého daru se použije zejména v případě, pokud se bude
jednat o menší částky zpravidla určené na konkrétní jednorázový veřejně prospěšný účel.
Podmínky pro poskytnutí peněžitého daru:
1. Peněžitý dar z rozpočtu obce Mydlovary lze poskytnout jakékoliv fyzické či právnické osobě,
která o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu obce písemně požádá.
2. Přednostně pak budou peněžité dary poskytovány osobám, které svou činnost vyvíjí na území
obce pro občany obce Mydlovary.
3. Žádost lze podat bez použití předepsaného tiskopisu.
4. Žádosti o peněžité dary do 20.000,- Kč přezkoumá a schvaluje starostka obce. Starostka obce
informuje průběžně o schválených peněžitých darech zastupitelstvo obce.
5. Žádosti o peněžité dary nad 20.000,- Kč přezkoumá a zpracuje finanční výbor a předloží je k
projednání zastupitelstvu obce.
6. O schválení či neschválení poskytnutí peněžitého daru nad 20.000 Kč a jeho konečné výši
rozhoduje zastupitelstvo obce.
7. O schválení či neschválení poskytnutí peněžitého daru a jeho konečné výši budou žadatelé
informováni písemně.
8. V případě schválení poskytnutí peněžitého daru bude se žadateli uzavřena darovací smlouva.
Čl. X - Společná ustanovení
1. Konkrétní, specifické podmínky poskytnutí jednotlivých druhů finanční podpory budou
upraveny ve smlouvách uzavřených s jednotlivými příjemci podpory.
2. Žadatelé o dar musí mít ke dni žádosti vyrovnány veškeré finanční závazky vůči obci
Mydlovary.
3. Na poskytnutí daru není právní nárok.
Čl. XI - Závěrečná ustanovení
Směrnice může být upravována pouze číslovanými písemnými dodatky, které budou schváleny
zastupitelstvem obce Mydlovary.
V Mydlovarech dne 28. 5. 2019

starostka obce

Směrnice byla projednána zastupitelstvem obce a schválena usnesením č. UZ-36-5/19.
Směrnice nabývá účinnosti dne 28. 5. 2019
Směrnici zpracovala Mgr. Hana Chalupská

Příloha č. 1
Darovací smlouva
uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zastupitelstvo
……………
rozhodlo svým
usnesením č.
…………….. ze
dne
……………. podle § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), o poskytnutí
daru ve výši a za podmínek dále uvedených v této smlouvě.
I.
Smluvní strany
Obec: …………………
IČ:
sídlo:………………….
zastoupená…………………
č.ú…………………………..
(dále jen „dárce“)
a
Jméno, příjmení, datum narození a adresa bydliště (fyzické osoby)
Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, IČ (fyzické osoby podnikající)
Název či obchodní firma, sídlo, IČ (právnické osoby)
č.ú……………………………
(dále jen „obdarovaný“)
II.
Předmět darovací smlouvy
1.

Dárce touto darovací smlouvou daruje finanční dar ve výši …………… Kč (slovy:), který je
určen na podporu činnosti obdarovaného (např. jako přínos pro obyvatele obce, finanční ocenění
za reprezentaci, první občánek, jubileum apod.).

2.

Obdarovaný prohlašuje, že finanční dar poskytnutý na základě této smlouvy přijímá.
III.
Poskytnutí daru

Dárce se zavazuje poskytnout finanční dar, jak je uvedeno v čl. II. této smlouvy, a to převodem na účet
obdarovaného č. xxx, po nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

IV.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá smluvní strana

obdrží po jednom výtisku
2. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků,

podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své pravé,

svobodné a vážné vůle, je tato smlouva po jejím přečtení smluvními stranami vlastnoručně
podepsána.
4. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Ostatní otázky touto smlouvou neupravené se řídí obecnými ustanoveními občanského zákoníku.

6.

Tato smlouva byla schválena usnesením č. ………………. ze dne…………..

V Mydlovarech dne ….….….

V …………………….dne ……….

……………………………………

……………………………………

za dárce

za obdarovaného

