Všeobecné podmínky Grantového programu
obce Lechotice
Článek 1
Grantový program obce Lechotice je finančním nástrojem politiky podpory společenského
(zejména kulturního, sportovního, spolkového) života v obci a opírá se o zákon č. 128/2000
Sb., obecní zřízení v platném znění, který v rámci samostatné působnosti obce stanovuje podle
§ 2 odst. 2 péči o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.
Článek 2
Smyslem a cílem grantového programu je podpořit zejména spolkový, kulturní a sportovní život
v obci (existující funkční aktivity i začínající subjekty), ale i individuální aktivity, jež mohou
sloužit k rozvoji občanské společnosti v obci.
Článek 3
Garantem pro vyhlášení ročního seznamu grantů včetně podmínek pro jejich poskytnutí je
finanční výbor zastupitelstva obce Lechotice. Návrh na vyhlášení konkrétního grantu mohou
podat výbory, zřizované zastupitelstvem Obce Lechotice či jednotliví zastupitelé. Roční seznam
vyhlášených grantů včetně podmínek pro jejich poskytnutí schvaluje zastupitelstvo obce
Lechotice.
Článek 4
Žadateli o grant mohou být občané obce Lechotice, školy a školská zařízení zapsaná do
školského rejstříku, fyzické nebo právnické osoby, registrované v souladu s právním řádem a
působící na území obce Lechotice, nebo i mimo toto území, pokud činnost podporována
uděleným grantem bude mít dopad na území obce Lechotice a splňující zákonem předepsané
podmínky pro příslušnou činnost.
Článek 5
Obec Lechotice přijímá pouze žádosti o grant k akcím, které se konají na území obce nebo na
činnost subjektů, působících na těchto územích. Právnické osoby předkládají žádosti
prostřednictvím svých statutárních zástupců.
Článek 6
Grant nelze přidělit žadatelům v případě nevyřešeného vyúčtování finančních prostředků
přidělených obcí Lechotice za minulé období. Grant nelze přidělit žadatelům, za kterými má
obec Lechotice jakékoliv jiné finanční pohledávky.
Článek 7
Žádosti o granty na příslušný kalendářní rok je možno podávat vždy od 15. 12. předcházejícího
roku do 31. 1. příslušného kalendářního roku a to pouze na předepsaných formulářích.

Článek 8
O udělení grantů rozhoduje zastupitelstvo obce Lechotice na základě doporučení grantové
komise, jejíž členy volí zastupitelstvo obce vždy na příslušný kalendářní rok. O výsledcích
grantového řízení budou žadatelé písemně vyrozuměni bez zdůvodnění konečného rozhodnutí.
Výsledky grantového řízení budou rovněž zveřejněny na úřední desce a internetových stránkách
obce. O udělení grantů rozhodne zastupitelstvo obce Lechotice na nejbližším zasedání po
ukončení lhůty pro podání žádostí, nejdříve 15. 2. nejpozději do 28. 2. příslušného roku.
Článek 9
Vybrané žádosti budou financovány v rámci schváleného rozpočtu obce pro příslušný
kalendářní rok. Vybraným žadatelům budou finanční prostředky uvolňovány po podpisu
smlouvy, realizaci akce a předložení vyúčtování.
Článek 10
Projekty musí být realizovány v souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí grantu a vždy
pouze v příslušném kalendářním roce. Nedílnou součástí realizace je závěrečné vyúčtování
grantu a předložení tohoto vyúčtování nejpozději do 15ti pracovních dnů od ukončení realizace
akce kontrolnímu výboru zastupitelstva obce Lechotice ke kontrole.
Článek 11
Finanční prostředky poskytnuté v rámci konkrétního grantu lze použít pouze v souladu
s účelem přidělení.
Článek 12
Žádosti nesplňující Všeobecné podmínky Grantového programu obce Lechotice, podmínky
vyhlášených grantů na příslušný rok nebo žádosti nepodané na předepsaném formuláři budou
vyřazeny. O tom musí být žadatel informován nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení
žádosti.
Článek 13
Příjemce grantu umožní zástupcům obce Lechotice průběžné sledování realizace projektu, a to
jak po stránce věcného naplnění předmětu Smlouvy o poskytnutí grantu, tak po stránce
finanční.
Článek 14
Obec Lechotice si v případě udělení grantu vyhrazuje právo neposkytnout finanční prostředky
v plné výši. Poskytnutí grantu nelze vymáhat právní cestou.
Článek 15
Vyhlášené granty na příslušný kalendářní rok včetně podmínek pro jejich poskytnutí budou
zveřejněny na úřední desce a internetových stránkách obce vždy nejpozději 15. 12. předchozího
roku.

Článek 16
Formuláře Žádostí o poskytnutí grantů na příslušný kalendářní rok budou k dispozici na
internetových stránkách nebo v kanceláři obecního úřadu Lechotice vždy nejpozději 15. 12.
předchozího roku.
Článek 17
Žádosti o poskytnutí grantu je nutné zaslat na adresu obce Lechotice, č. p. 100, 768 52
Míškovice u Holešova, nebo doručit osobně do kanceláře obecního úřadu Lechotice v zalepené
obálce označené slovem „GRANT“ a rokem na který je grant žádán (např. „GRANT 2014“).
Všeobecné podmínky Grantového programu obce Lechotice byly schváleny Zastupitelstvem
obce Lechotice na veřejném zasedání, konaném dne 11. prosince 2013.
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