OBEC VŠEŇ

DOTAČNÍ STATUT OBCE VŠEŇ

1) Preambule
a) Dotační statut obce Všeň (dále jen dotace) upravuje poskytování dotací, které jsou určeny na
všestranný rozvoj území obce a potřeb jeho občanů. Směřování dotací je především na
sociální, sportovní a kulturní oblast, volný čas dětí a mládeže, obecně prospěšnou činnost a
na významné akce podporující propagaci obce. Podporovány jsou také akce vedoucí ke
zlepšení kvality života obyvatel obce.
b) Dotační statut navazuje na zákon č. 250/2000 Sb. a zákon č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů.
c) Objem finančních prostředků schvaluje Zastupitelstvo obce v rámci schvalování rozpočtu
obce pro daný kalendářní rok.

2) Všeobecná ustanovení
a) Dotací se rozumí finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu obce na požadovaný účel
žadatele. Žadatel předkládá žádost na stanoveném formuláři (příloha č. 1 Dotačního statutu).
b) O dotaci lze žádat do data uvedeného ve výzvě poskytovatele dotace. Dotace se poskytuje na
základě veřejnoprávní smlouvy (příloha č. 2 Dotačního titulu). V ní je stanoveno období
využití dotace, účel dotace a podmínky využití dle zákona č. 250/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů.
c) Na přidělení dotace není právní nárok.
d) O dotaci nelze žádat dodatečně, tedy po konání předmětu dotace.
e) V rozpočtu žádosti o dotaci nesmí být kalkulován zisk.

f) Dotace se neposkytuje na úhradu pokut, penále a podobných sankčních plateb. Dále na
úhradu splátek půjček, úvěrů včetně jejich nedoplatků, úroků z prodlení, leasingové splátky,
odpisy pohledávek, manka a škody včetně výdajů příjemce, které nelze doložit.

3) Okruh žadatelů
a) O dotaci se může ucházet právnická nebo fyzická osoba (starší 18 let).
b) Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti jakékoliv neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti
vůči poskytovateli dotace, vůči orgánům veřejné správy ČR. To prokazuje Čestným
prohlášením (příloha č. 3)
c) Žadatel musí být oprávněn provozovat činnosti spojené s projektem, na který má být
poskytnuta dotace.

4) Podmínky účasti
a) Výzva k podání žádosti je vždy zveřejněna poskytovatelem dle zákona č. 250/2000 Sb. ve
znění pozdějších předpisů.
b) Žadatel má možnost se přihlásit doručením žádosti vč. povinných příloh:
-

Vyplněný formulář Žádost o dotaci

-

Čestné prohlášení žadatele o vyrovnání závazků

c) Žádost vč. příloh je třeba doručit nejdéle v den uzávěrky termínu pro podávání žádosti. Toto
datum je uvedeno ve výzvě.
d) Z dotačního řízení budou vyřazeny žádosti důvodu:
-

Nepodání na předepsané žádosti

-

Nedodání příloh

-

Administrativní neúplnost, obsahová nebo věcná nesprávnost

e) Na jeden účel může žadatel žádat pouze v rámci jedné žádosti

5) Posouzení žádosti
a) Formální a administrativní úplnost žádosti posuzuje Rada obce
b) Úplné žádosti posuzuje Rada obce. Ta také rozhoduje o přidělení či zamítnutí dotace.
c) Výsledky dotačního řízení budou oznámeny na Úřední desce obce Všeň dle termínů daných
zákonem č. 205/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

6) Kritéria hodnocení žádosti
a) Žádosti jsou vyhodnocovány dle obsahu a účelu uvedených v žádosti žadatelem.

b) Návrh na výši dotace, nebo požadovanou výši dotace, může Rada obce upravit, zejména
vzhledem k celkovému objemu finančních prostředků vyhlášených dotací.
c) Výše poskytnuté dotace může být upravena bez odůvodnění.

7) Poskytnutí dotace
a) Dotace poskytnuté z rozpočtu obce Všeň se poskytují po schválení žádosti žadatele o dotaci
na základě veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Všeň a žadatelem. Smlouva je pak následně
zveřejněna dle zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
b) Dotace se zásadně poskytují převodem na bankovní účet žadatele.
c) Dotace je určena pouze na účel stanovený v žádosti. V případě, že žadatel použije dotaci na
jiný účel (a to i částečně), je povinen dotaci v plné výši vrátit poskytovateli v termínu do 14
dnů od výzvy poskytovatele k vrácení dotace.
d) Příjemce dotace je povinen na všech materiálech použitých k realizaci předmětu dotace
uvést následující text: „Akce je realizována za finanční podpory obce Všeň“. K textu bude
připojeno logo obce Všeň, které si lze vyžádat na Obecním úřadu Všeň. V případě nesplnění
tohoto požadavku je příjemce dotace povinen vrátit dotaci v plné výši poskytovateli. Další
podmínky mohou být uvedeny ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace.

8) Sankce za porušení povinností příjemce dotace
a) V případě, že zájemce nedodrží body 7c nebo 7d či další povinnosti ustanovené
veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace, je poskytovatel dotace požadovat nápravu
takového jednání příjemce dotace. V těchto případech je poskytovatel dotace oprávněn žádat
vrácení poskytnuté dotace nebo její části.

9) Závěrečná zpráva a vyúčtování
a) Příjemce dotace je povinen nejpozději do data, stanoveného ve veřejnoprávní smlouvě,
předložit vyhodnocení předmětu dotačního titulu a zároveň závěrečné vyúčtování.
Závěrečné vyúčtování není třeba předkládat, pokud předmět dotace nebyl realizován a
poskytnutá dotace byla příjemcem dotace včas vrácena na účet poskytovatele.
b) Povinná část závěrečné zprávy je dokumentace propagačních materiálů, které byly využity
k realizaci a propagaci předmětu dotace.
c) Vyúčtování čerpání dotace je příjemce povinen dodat pouze na předepsaném formuláři (viz
příloha č. 4).
d) Poskytnutá dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb.
v platném znění. Příslušné orgány obce jsou oprávněny, zejména s § 9 odst. 2zákona
320/2001 Sb. o finanční kontrole v platném znění, provádět kontroly dodržení účelu a
podmínek, za kterých byla poskytnutá dotace čerpána. Příjemce je povinen, v termínu
určeném obcí, strpět kontrolu účetnictví v rozsahu poskytnuté dotace dle zákona č. 320/2001
Sb. v platném znění.

e) V případě, že poskytovatelem dotací bude shledán nedostatek ve smyslu § 22 zákona č.
250/2000 Sb. v platném znění, tj. ve smyslu porušení rozpočtové kázně, je poskytovatel
oprávněn postupovat dle bodu 8 tohoto dotačního statutu.

10)

Závěrečná ustanovení

a) Dotační statut obce Všeň schválilo zastupitelstvo obce Všeň na svém XIV. zasedání dne
6.března 2017 usnesením č. XIV/20/2017 a nabývá účinnosti dnem schválení.
b) Změny v Dotačním statutu obce Všeň schvaluje Zastupitelstvo obce Všeň

Ing. Radim Janeček v. r.
starosta obce Všeň

Petr Jiránek v. r.
místostarosta

Příloha č. 1 Dotační titul obce Všeň

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Všeň
pro rok 2017

Žadatel:

Název: ………………………………………….
Adresa: …………………………………………
IČ: ………………

Bankovní spojení/číslo účtu: …….………..……………..

Předmět činnosti: ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Odpovědný zástupce – jméno, příjmení:

……………………………………………………

adresa:

………………………………………....................

telefon/e-mail:

……………………………………….....................

Požadovaná výše dotace: ……………………………………………………………………
Účel použití dotace: ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
Doba, v níž má být dosaženo účelu: ………………………………………………………….
Odůvodnění žádosti: …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Datum: …………………………………………
Podpis (razítko) žadatele/odpovědného zástupce: ……………………………………………...
Přílohy: …………………………...

Příloha č. 2 Dotační titul obce Všeň

Smlouva
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Poskytovatel:
Zastoupené:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Obec Všeň
Ing. Radimem Janečkem, starostou
Všeň 10, 512 65 Všeň
00276278
CZ00276278
Komerční banka, pobočka Turnov
č.účtu: 27-6144910297/0100

Příjemce:
Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016
na projekt: podpora aktivit příjemce spočívajících v ………………………………………..
I.
Výše dotace
Obec Všeň dle Usnesení Rady obce Všeň č. … ze dne …….. poskytne příjemci jednorázovou dotaci pro r.
…….. z rozpočtu obce v celkové výši …………………….
II.
Účel dotace
Účelem poskytnutí dotace je: ………………………………………..
III.
Podmínky pro poskytnutí dotace
1. Poskytovatel převede uvedenou částku na základě této smlouvy na účet příjemce číslo
…………………………… do 30 dnů po podpisu smlouvy oběma stranami.
2. Příjemce se zavazuje, že tuto finanční částku použije výlučně k účelu uvedenému ve smlouvě.
3. Příjemce je povinen vrátit dotaci nebo její část v případě, že projekt nebude realizován nebo bude
zrealizován jen částečně. Vrácená dotace bude odpovídat poměru nezrealizované části projektu.
4. Příjemce je povinen vrátit poměrnou část dotace v případě, že vyúčtování projektu nebude
předloženo na částku minimálně se rovnající „celkovým nákladům projektu“.
5. V případě, že nebudou splněny podmínky této smlouvy, je povinen příjemce na výzvu
poskytovatele dotaci vrátit do 30-dnů od doručení výzvy na uvedený účet poskytovatele (č. ú. 276144910297/0100).
6. Příjemce musí poskytnutou dotaci použít nejpozději do …………..
7. Příjemce je povinen do ………….. předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace.
IV.

Veřejnosprávní kontrola
1. Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními
důsledky s tím spojenými.
2. Obec Všeň je oprávněna v souladu se zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provádět veřejnosprávní
kontrolu. V této souvislosti je příjemce dotace povinen umožnit příslušným orgánům
poskytovatele provedení průběžné a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky
z poskytnuté dotace, jejich použití ke sjednanému účelu a předložit při kontrole všechny
potřebné účetní a jiné doklady.
VI.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ……………...
VII.
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po podpisu
smlouvy dostane jedno vyhotovení příjemce a jedno vyhotovení poskytovatel.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen formou písemných dodatků opatřených
pořadovým číslem.
4. Ujednání, která nejsou řešena touto smlouvou odchylně, se řídí ustanovením občanského zákoníků.

Za poskytovatele:

Za příjemce:

Ve Všeni, dne ………………..

V …………………... dne ..…..…………

………………………………………..
Ing. Radim Janeček
Starosta

……………………………………………
……………………………..
……………………………..

Příloha č. 3 Dotační titul obce Všeň

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Čestně prohlašuji, že nemáme neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné správy ČR.
Toto čestné prohlášení se vydává za účelem přidělení dotace v roce ……..

Subjekt:

……………………………………

Zastoupený: ……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Ve Všeni, …………………….
Podpis: ……………………..

R.č.:

……………………………………

Příloha č. 4 Dotační titul obce Všeň

Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Obce Všeň

Příjemce dotace:
Název: …………………………………………………………………………………………..
Adresa: ………………………………………………………………………………………….
IČ: ……………………

Bankovní spojení/číslo účtu: …………………………….

Předmět činnosti: ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Odpovědný zástupce – jméno, příjmení:

……………………………………………………

adresa:

………………………………………....................

telefon/e-mail:

……………………………………….....................

Celková výše poskytnuté dotace: ………………………………….
Celková výše použité dotace:

………………………………..

Dotace poskytnuta na účel: …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Čerpání je doloženo kopiemi účetních dokladů osvědčujících čerpání prostředků dotace, které jsou přílohou
tohoto vyúčtování:
Poř. číslo

Popis položky

Kč

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Celkem Kč

Stručné slovní zhodnocení použití dotace (závěrečná zpráva o činnosti, na kterou byla dotace použita):
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

V ……………………………………

Dne: …………………………………

Sestavil: ……………………………………….
Schválil: podpis (razítko) odpovědného zástupce: ……………………………………………...

