OBEC Dolní Roveň
533 71 Dolní Roveň, okres Pardubice
PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOLNÍ ROVEŇ
I.
Úvodní ustanovení
Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace z rozpočtu
Obce Dolní Roveň. Poskytování dotací se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve
znění pozdějších předpisů.

II.
Vymezení pojmů
Dotace jsou finanční prostředky poskytované příjemcům z rozpočtu Obce Dolní Roveň na základě
rozhodnutí orgánu, který je k tomu kompetentní (zastupitelstvo obce). Dotace mohou mít jednu z těchto
forem:
Příspěvek na celoroční činnost – dotace poskytovaná na celoroční činnost příjemce od 1.1. do 31.12.
příslušného kalendářního roku.
Příspěvek na jednorázové krátkodobé akce – dotace na jednorázové akce příjemce.
Dotační období – kalendářní rok od 1.1. do 31.12., v němž je dotace poskytnuta
Poskytovatel dotace – Obec Dolní Roveň
Oprávnění žadatelé – právnické osoby (např. zapsané spolky a sdružení) způsobilé právně jednat, které
jsou podle právních předpisů oprávněny žádat o dotaci.
Příjemci dotace – právnické osoby (např. zapsané spolky a sdružení), o jejichž žádosti o dotaci bylo
kladně rozhodnuto zastupitelstvem obce.
Žádost – soubor písemných dokumentů předložených žadatelem za účelem získání dotace.
HÚ/ZO – Hlavní účetní/Zastupitelstvo obce Dolní Roveň
Dotační řízení – proces vedoucí k poskytnutí či neposkytnutí dotace z rozpočtu obce na základě
rozhodnutí zastupitelstva obce o podané žádosti.
Porušení rozpočtové kázně – každé neoprávněné použití účelové dotace nebo zadržení účelové dotace,
porušení povinnosti vyplývajících ze smlouvy nebo ze zákona.
Neoprávněné použití finančních prostředků – výdej, jehož provedením byla porušena povinnost
stanovená zákonem nebo smlouvou o poskytnutí dotace.
Zadržení finančních prostředků – porušení povinnosti vrácení nevyčerpaných prostředků ve
stanoveném termínu.

II.
Poskytování dotací
1. Obec Dolní Roveň poskytuje pouze individuální dotace na účel určený žadatelem v žádosti nebo na
účel stanovený zvláštním předpisem.
2. Neposkytují se tzv. programové dotace podle ust. § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
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3. Poskytnutí individuálních dotací je zařazováno přímo do rozpočtu obce jako samostatná položka a je
schvalována zastupitelstvem obce.
4. Dotaci nelze poskytnout žadateli, který žádá o dotaci podporující činnost příspěvkové organizace
zřízené obcí.
5. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Obec si vyhrazuje právo dotaci neposkytnout.

III.
Dotační řízení
1. Dotace jsou poskytovány účelově na neinvestiční, ve výjimečných případech na investiční náklady,
na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy. Podrobné podmínky čerpání přidělené dotace stanoví
veřejnoprávní smlouva.
2. Dotace není převoditelná na jiný právní subjekt.
3. Dotaci lze poskytnout pouze příjemci, který nemá vůči Obci Dolní Roveň finanční závazky po lhůtě
splatnosti.
4. Žádost o dotaci musí být podána výhradně na předepsaném formuláři včetně doložení všech
povinných příloh.
5. Pokud žadatel požaduje termín poskytnutí dotace v 1. Q., dotačního období, musí předložit žádost o
dotaci nejpozději do 31. října kalendářního roku předchozího.
6. Formulář žádosti je k dispozici ke stažení na oficiálních webových stránkách obce Dolní Roveň a v
tištěné verzi na OÚ Dolní Roveň.
7. žádosti o dotaci se podávají na podatelnu obecního úřadu.
8. Pracovník podatelny provede formální a věcnou kontrolu správnosti došlých žádostí včetně jejich
příloh.
9. Žádost, která nebude podána na předepsaném formuláři nebo uvede-li žadatel obec v omyl, nebude
posuzována a bude z dotačního řízení vyřazena.
10. V případě neúplné nebo chybně zpracované žádosti bude žadatel vyzván k odstranění nedostatků
ve stanoveném náhradním termínu (elektronickou poštou na e-mailovou adresu žadatele uvedenou v
žádosti). Pokud žadatel ve stanovené lhůtě žádost nedoplní či neopraví, bude žádost z dotačního řízení
vyřazena.
11. Nevyřazené žádosti předloží HÚ k projednání zastupitelstvu obce, které rozhodne o poskytnutí
dotace nebo o zamítnutí žádosti o dotaci.
12. V případě, že zastupitelstvo obce rozhodne o poskytnutí dotace, schválí zároveň příslušnou
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
13. Po schválení žádosti o poskytnutí dotace a příslušné veřejnoprávní smlouvy zastupitelstvem obce,
vyzve starosta/místostarosta obce žadatele do 15 dnů k podpisu smlouvy. Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace na částku 50 000,- Kč a vyšší se povinně zveřejňují na elektronické úřední desce
Obce Dolní Roveň, a to na dobu 3 let. Spory z veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace rozhoduje
podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Krajský úřad Pardubického
kraje.
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14. V případě vyřazení žádosti nebo zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace bude žadatel bez zbytečného
odkladu písemně informován se zdůvodněním nevyhovění žádosti.
15. Dotace se poskytuje formou bezhotovostního převodu v termínu stanoveném ve veřejnoprávní
smlouvě, v odůvodněných případech lze dotaci vyplatit v hotovosti na pokladně obecního úřadu.

IV.
Vyúčtování dotace
1. Písemné vyúčtování dotace (dále jen „vyúčtování“) je zpracováno a předloženo na OÚ Dolní Roveň
tak, jak je stanoveno ve veřejnoprávní smlouvě a v podmínkách pro poskytnutí dotace.
2. Příjemce dotace je povinen předložit vyúčtování v termínu do 30. dnů od ukončení akce, nejpozději
však do 30.11. příslušného kalendářního roku, ve kterém byla dotace poskytnuta.
3. Uplatňované náklady musí souviset s účelem, na jehož podporu bylo o dotaci žádáno a musí být
nezbytné pro jeho zajištění.
4. Poskytnutá dotace musí být vždy využita v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou.
5. Formuláře pro vyúčtování jsou ke stažení na oficiálních webových stránkách obce Dolní Roveň,
v tištěné verzi na OÚ Dolní Roveň.
6. Žadateli, který řádně v termínu nevyúčtoval předchozí dotaci nebo nepožádal o prodloužení termínu
k předložení vyúčtování poskytnuté dotace, nemůže být další dotace vyplacena. Schválenou dotaci lze
vyplatit z účtu Obce Dolní Roveň na účet příjemce až po řádném předložení vyúčtování dotace, která
byla přidělena v předchozím období.
7. Rozhodnutí o uložení odvodu peněžních prostředků a penále za porušení rozpočtové kázně podle
§ 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších
předpisů vystavuje HÚ obce Dolní Roveň. Toto rozhodnutí pod hlavičkou Obce Dolní Roveň podepisuje
starosta obce.
8. Proti rozhodnutí o uložení odvodu peněžních prostředků a penále za porušení rozpočtové kázně lze
podat žádost o prominutí uloženého odvodu peněžních prostředků a penále, a to podle § 22 odst. 14
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.
Žádost se podává na Zastupitelstvo obce Dolní Roveň. Uložení odvodu peněžních prostředků a penále
se nezapočítává na náhradu případné škody vzniklé obci.

V.
Kontrola dotace
1. V rámci uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace si obec vyhrazuje právo provedení
kontroly použití a dodržení účelovosti poskytnuté dotace. Kontrola bude prováděna v souladu s obecně
závaznými právními předpisy a příslušnými vnitřními normami obce.
2. Osoby pověřené obcí jsou oprávněny provádět fyzickou, finanční a účetní kontrolu v průběhu
realizace podpořené akce.
3. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších
předpisů a souvisejícími obecně závaznými předpisy je příjemce dotace povinen umožnit tuto kontrolu
i po skončení podpořené akce.
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VI.
Ostatní ustanovení
1. Tato pravidla byla schválena radou obce Dolní Roveň dne 16. 1. 2019 usnesením č. 2.
2. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 17. 1. 2019.
3. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Dolní Roveň se vydávají na dobu neurčitou.

Iva Vinařová

Ing. Miloš Horák

starostka

místostarosta

Přílohy:
č. 1 - Formulář žádosti o poskytnutí dotace
č. 2 - Formulář vyúčtování poskytnuté dotace

