Výzva
k podání žádosti o dar z rozpočtu DSO ORLICE
Shromáždění starostů DSO ORLICE na základě usnesení č. 1 e) ze dne 16. 12. 2021 vyzývá
členské obce (dále jen „žadatelé“) k podání žádosti o dar z rozpočtu DSO ORLICE (dále
jen „dárce“) na podporu rozvoje členských obcí na území dárce v době od 1. 1. 2022 do
30. 6. 2022 (dále jen „výzva“).
I. Cílem výzvy je podpora rozvoje členských obcí, které jsou umístěny v územním obvodu
dárce.
II. Dar je určen pro všechny členské obce dárce.
III. Dar je určen na podporu dopravní bezpečnosti, sportu a kultury, veřejného prostoru,
ekologie a spolkové činnosti.
IV. Pro naplnění účelu specifikovaného v předchozím odstavci vyčlenil dárce finanční
prostředky v celkové výši 340 000,- Kč. Tyto prostředky mohou být v průběhu poskytování
daru i opakované navýšeny na základě rozhodnutí orgánu DSO ORLICE.
V. Maximální možná výše daru je stanovena ve výši 50 000,-Kč. Celková částka určená
k rozdělení bude rovnoměrně rozdělena dle počtu předložených žádostí o dar. Poskytnutý dar
bude zaokrouhlen na celé koruny.
VI. Dar není možné poskytnout na úhradu: náklady související s realizací aktivit, které probíhají
mimo území dárce; nákup strojů, nářadí a mechanizace; projektová příprava; cestovní náhrady;
personální náklady zaměstnanců obdarovaného v pracovním poměru a na dohody mimo
pracovní poměr (DPP, DPČ).
VII. Na poskytnutí daru není právní nárok.
VIII. Žádost o dar podá žadatel následujícím způsobem:
a) Žadatel musí vyplnit a odeslat žádost elektronicky na e-mail administrátora:
tomas.kytlik@seznam.cz. Vzor žádosti je přílohou 1 této výzvy.
b) Podávání (příjem) žádostí je možné od okamžiku zveřejnění výzvy až do 31.1.2022.
c) Žadatel může v této výzvě podat pouze jednu žádost.
IX. Dárce si vyhrazuje právo vyžadovat po žadateli opravu nesprávností u podané žádosti
a příloh či jejich doplnění.
X. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o poskytnutí daru z rozpočtu dárce a uzavření smlouvy
se stanovuje na 30 pracovních dnů ode dne ukončení příjmu žádostí dle této výzvy.
XI. Dárce poskytne dar oprávněným osobám do 20 pracovních dnů po podpisu darovací
smlouvy.

XII. Obdarovaný je povinen nejpozději do 31.7.2022 předložit dárci čestné prohlášení o využití
daru.
Tato výzva byla schválená Shromážděním starostů DSO ORLICE dne 16.12.2021.
Kostelec nad Orlicí 6. ledna 2022
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předseda DSO ORLICE

