Město Přeštice

Dodatek č. 2, kterým se mění Pravidla zastupitelstva města č. 3/2019
pro poskytování dotací z rozpočtu města Přeštice.
Zastupitelstvo města Přeštice schválilo dne 12. 12. 2019 Pravidla zastupitelstva města č.
3/2019, pro poskytování dotací z rozpočtu města Přeštice a dne 25. 6. 2020 Dodatek č. 1,
kterým se mění Pravidla zastupitelstva města č. 3/2019 .
Zastupitelstvo města Přeštice tímto rozhoduje o další změně pravidel č. 3/2019
v souvislosti s omezeními pro konání sportovních a kulturních akcí v důsledku opatření
přijatých v boji proti epidemii koronaviru SARS-CoV-2, a to následovně:
Článek XI. „Další podmínky“ se doplňuje o odstavec 5, který zní:
4. Částky dotací, které byly v roce 2020 poskytnuty na výdaje na hromadnou dopravu a
náhradu za používání silničních motorových vozidel vč. průměrné ceny pohonných hmot
pro účely poskytování cestovních náhrad v souladu s platnou vyhláškou MPSV, v
souvislosti s akcí pořádanou v souladu s hlavní činností spolku a tyto výdaje nemohly být
využity v době od 12. 3. 2020 z důvodu vyhlášeného nouzového stavu na základě usnesení
Vlády ČR a na něj navazujících mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, je možné
použít na výdaje pro účely uvedené v článku VII. odst. 5. Takto je možné použít nevyužité
prostředky, jak z pořádání sportovní či kulturní akce pro veřejnost na území města, tak
z výdajů na dopravu, maximálně do výše, o kterou byla celková výše dotace pokrácena
oproti žádosti na rok 2020. Pokud žadatel o dotaci této možnosti využije, musí o tom
nejpozději do 31. 10. 2020 písemně informovat poskytovatele dotace na základě oznámení,
které je přílohou tohoto dodatku. V případě nevyužití této možnosti nebo opožděném
informování poskytovatele dotace, bude postupováno dle článku XI. odst. 2 těchto pravidel.
Tento dodatek č. 2 k Pravidlům ZM č. 3/2019 zveřejní Město Přeštice na úřední desce
městského úřadu a na webu města v souladu s platnou právní úpravou.
Tento dodatek č. 2 k Pravidlům ZM č. 3/2019 nabývá platnosti dnem schválení zastupitelstvem
města, tj. dnem 24. 9. 2020 a účinnosti dnem zveřejnění, tj. dnem 25. 9. 2020.
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