Program Městyse Všeruby
Poskytování příspěvku na dopravné a stravné
(úprava pravidel podle 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
Čl. I.
Účel podpory
Zastupitelstvo městysu schválilo na svém jednání dne 21. 12. 2016 program: „Poskytování příspěvku na
dopravné a stravné“
Čl. II.
Důvod podpory
Smyslem a cílem grantového programu je podpořit zejména rodiny žáků, kteří navštěvují ZŠ a MŠ
Všeruby.
Čl. III.
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků
Celková maximální výše příspěvků pro školní rok 2017/2018 byla schválena ve výši 80.000,-Kč
Čl. IV.
Podmínky pro udělení příspěvku
Nárok na udělení příspěvku pro žáky, kteří navštěvují ZŠ a MŠ Všeruby mají pouze ty fyzické osoby,
jejichž děti či jim svěřené děti do péče řádně plní školní docházku, nemají neomluvené hodiny a chovají
se v souladu se školním řádem.
Příspěvek na dopravu:
Žadatelem budou fyzické osoby, jejichž děti (žáci) či jim svěřené děti (žáci) do péče navštěvují ZŠ a
MŠ Všeruby.
O příspěvek může žádat pouze osoba, u které nejsou evidovány vůči městysu Všeruby, ZŠ a MŠ
Všeruby žádné dluhy, ani jiné nedoplatky.
Příspěvek se bude poskytovat ve výši doložených nákladů na dopravu. Je omezen částkou 6,- Kč na
jednu cestu.
Příspěvky budou vypláceny zpětně na účet zákonného zástupce do 30 dní po předložení evidence ze
strany ZŠ a MŠ Všeruby (ke konci prosince – výplata leden, ke konci března – výplata duben, ke
konci června – výplata červenec).
Příspěvek na stravné:
Žadatelem budou fyzické osoby, jejichž děti (žáci) či jim svěřené děti (žáci) do péče, kteří navštěvují
ZŠ a MŠ Všeruby.
O příspěvek může žádat pouze osoba, u které nejsou evidovány vůči městysu Všeruby, ZŠ a MŠ
Všeruby žádné dluhy, ani jiné nedoplatky.
Příspěvek se bude poskytovat ve výši 50% doložených nákladů na stravné ve školní jídelně (ne
v jiném stravovacím zařízení). Maximální výše příspěvku není stanovena.
Příspěvky budou vypláceny zpětně na účet zákonného zástupce do 30 dní po předložení evidence ze
strany MŠ a ZŠ Všeruby (ke konci prosince – výplata leden, ke konci března – výplata duben, ke
konci června – výplata červenec).

Čl. V.
Lhůta pro podání žádosti
Žádosti o poskytnutí příspěvku na dopravné a stravné lze předkládat pouze na předepsaném formuláři,
a to nejpozději do 30. 4. 2018. Žádost o grant je nutné zaslat na adresu: Městys Všeruby, Všeruby 77,
345 07 Všeruby, na emailovou adresu: podatelna@vseruby.info nebo prostřednictvím datové schránky ID DS 4i8bhnz.
Čl. VI.
Kritéria pro hodnocení žádosti
Hodnoceny budou pouze úplné žádosti se všemi povinnými přílohami dodané v termínu pro podávání
žádostí. Žádost doručená po termínu stanoveném v dotačním programu bude z dalšího výběru
vyloučena. Vyloučení žádosti oznámí poskytovatel žadateli písemnou formou.
Čl. VII.
Lhůta pro rozhodnutí žádosti
O přidělení příspěvku rozhodne Zastupitelstvo městyse Všeruby na základě doporučení hodnotící
komise na nejbližším zasedání po podání žádosti. Na zasedání ZO budou schváleny jednotlivé osoby –
příjemci příspěvku, ale ne jeho výše - konkrétní výše příspěvku bude záviset na skutečné výši
doložených nákladů.
Na poskytnutí příspěvku není právní nárok. Rozhodnutí příslušného orgánu obce o udělení příspěvku
je konečné a není proti němu odvolání.

Čl. VIII.
Podmínky pro poskytnutí příspěvku
Příspěvek bude poskytnut osobě, která doloží, že splňuje výše uvedené podmínky pro jeho přidělení a
doloží doklady potřební ke stanovení výše příspěvku.
Pokud nebudou potřebné doklady doloženy ve lhůtě do 30. 6. 2018, nárok na poskytnutí příspěvku
zaniká.

Ve Všerubech, dne 21. 12. 2017

Digitálně podepsal
Václav Bernard
Jiří Beran
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