Dodatek č.1
K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE
Z ROZPOČTU OBCE LETONICE
Tento dodatek smlouvy schválený ZO č. 3/2017 ze dne 10.8. 2017 mění
Článek IV.
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce
6. Dotace je poskytována na uznatelné výdaje akce a činnosti. Specifikace
uznatelných výdajů:
- Spotřeba materiálu
mazadel, čistících potřeb, obalů, DDHM, tiskopisů, časopisů, knih, pohonných hmot,
ochranných pomůcek, pracovního oblečení.
- Spotřebované energie
elektrická energie, plyn, voda.
- Opravy a udržování
náklady na opravy a udržování budov a zařízení
- Cestovné
náklady na ubytování, stravné, cestovní náklady na dopravu k soutěžím a
administraci organizace max. do výše dle platného zákona
- Náklady na reprezentaci
pouze pohoštění a občerstvení při kulturních akcích
- Ostatní služby
nákup drob. nehmot. majetku, poštovní poplatky, známky, telefonní služby,
rozhlasové poplatky, úhrady za inzerci, výstavy, úklid, praní a čistění prádla,
poradenskou činnost, právnickou pomoc, vzdělávání pracovníků, nákup krmiv,
veterinární služby, pojištění a ostatní náklady.
- Mzdové náklady
účtují se zde hrubé mzdy ze závislé činnosti -zaměstnanců, dohody o provedení
práce.
- Odměny členům organizace
- Zákonné sociální a zdravotní pojištění
účtují se zde náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je
zaměstnavatel povinen platit za své zaměstnance. (týkající se výše vykázaných
mzdových nákladů)
- Ostatní sociální pojištění
- Daně a poplatky - daň silniční, daň z nemovitosti
- Ostatní provozní náklady – poplatky za vedení BÚ, atd
- nákup majetku a vybavení – související se základní charakteristikou
organizace

Omezení, limity:
Mzdové náklady – max. 20% z výše získané dotace

Mzdové náklady, faktury za služby nahrazující základní náplň práce představitelů
organizací – max. 5% z výše získané dotace
Neuznatelné výdaje akce a činnosti:
- peněžní a věcné dary (vyjma darů na dětské kulturní akce)
- odpisy dlouhodobého majetku
- pokuty, penále
- výdaje na reklamu, reprezentaci
- výdaje spojené s komerční činností spolku

Ostatní body veřejnoprávní smlouvy zůstávají beze změny.

