
PRAVIDLA PRO POSKYTOVA� NI� DOTACI� Z ROZPOC�TU OBCE VRANOVICE

(dá� le jen „Právidlá“)

I. Základní ustanovení

1. U� č'elem te'čhto Právidel je stánovit jednotný�  postup pr'i poskýtová�ní� dotáčí� z rozpoč'tu obče 
Vránoviče ve smýslu podporý á rozvoje č'innosti v obči.

2. Poskýtová�ní� dotáčí�  se r'í�dí�  obečne'  zá�vázný�mi pr'edpisý (zá�kon č'. 128/2000 Sb., o občí�čh,
zá�kon č'. 250/2000 Sb., o rozpoč'tový�čh právidlečh u� zemní�čh rozpoč'tu: , zá�kon č'. 320/2001
Sb., o finánč'ní� kontrole ve ver'ejne�  sprá�ve' ) á rozhodnutí�mi Zástupitelstvá obče Vránoviče.

II. Obecně závazná pravidla

1. Dotáči lze poskýtnout prá�vničke�  i fýzičke�  osobe' , která�  nemá�  ke dni podá� ní� z'á� dosti splátne�
zá�vázký  po  splátnosti  vu: č'i  stá� tu,  u� zemní�m  sámosprá�vný�m  čelku: m  á  zdrávotní�m
pojis'ťovná�m á nebýlo proti ní� záhá� jeno insolvenč'ní� r'í�zení�.

2. Lze pr'ipustit, ábý o dotáči obče Vránoviče z'á� dálý i fýzičke�  á prá�vničke�  osobý s býdlis'te'm č'i 
sí�dlem jiný�m nez'  Vránoviče.

3. Z� á�dost  o  dotáči  se  podá�vá�  prostr'edničtví�m  stándárdizováne�ho  formulá� r'e  „Z� á�dost  o
poskýtnutí� dotáče z rozpoč'tu obče Vránoviče“ (dá� le jen „Z� á�dost“). Formulá� r'  je dostupný�  ná
webový�čh strá�nká� čh obče nebo ná obeční�m u� r'áde' .

4. O poskýtnutí� dotáče rozhoduje Zástupitelstvo obče Vránoviče ná ver'ejne�m zásedá�ní� obče.

5. Dotáče se poskýtuje ná zá�kláde'  Ver'ejnoprá�vní� smlouvý o poskýtnutí� dotáče z rozpoč'tu 
obče Vránoviče (dá� le jen „Ver'ejnoprá�vní� smlouvá“).

6. Poskýtnutou dotáči lze pouz' í�t pouze v rá�mči kálendá� r'ní�ho roku á vý�hrádne'  ná u� č'el, ná 
který�  býlá poskýtnutá.

7. Dotáče se poskýtuje bezhotovostní�m pr'evodem ná bánkovní� u� č'et pr'í�jemče dotáče nebo v 
hotovosti ná pokládne'  obče.

III. Postup při poskytování dotace

1. Z� á�dost  o  dotáči  z  rozpoč'tu obče Vránoviče zpráčovánou v souládu s te'mito Právidlý je
nutne�  podát v pí�semne�  podobe'  (osobní�m doruč'ení�m, dátovou sčhrá�nkou, pos'tou, pr'í�pádne'
e-máilem č'i fáxem s elektroničký�m podpisem).

2. Z� á�dost o dotáči lze podá�vát v pru: be'hu čele�ho roku.

3. Z� ádátel mu: z'e podát ví�če z'á� dostí� v rá�mči dotáč'ní�ho r'í�zení�.

4. Spečifiká povinný�čh ná� lez' itostí� Z� á� dosti:

á. Identifikáče z'ádátele (ná� zev, ádresá, IC� , státutá� r,…),



b. čhárákteristiká ákče (č'innosti), ná kterou je dotáče poz'ádová�ná,

č. pr'edpoklá�dáný�  rozpoč'et ákče (č'innosti),

d. podpis státutá� rní�ho zá� stupče z'ádátele.

5. Z� á�dost se pováz'uje zá u� plnou, je-li r'á� dne'  výplne'ná á obsáhuje poz'ádováne�  ná� lez' itosti.

Z� á�dost mu: z'e bý� t výr'ázená:

á. pokud nebude u� plná�  á z'ádátel ji ná u� stní� nebo pí�semnou vý�zvu nedoplní� ve lhu: te'  do 
14 dnu:  od výzvá� ní� o doplne'ní�,

b. pokud nebude doruč'ená v pí�semne�  podobe' ,

č. nebude-li mí�t z'ádátel výrovnáne�  zá�vázký vu: č'i obči.

6. Dojde-li po podá�ní� z'á� dosti ke zme'ná�m tý�kájí�čí�m se identifikáč'ní�čh u� dáju:  z'ádátele, prá�vní�
subjektivitý z'ádátele, státutá� rní�ho orgá�nu z'ádátele á jine� , musí� bý� t táková�  zme'ná 
poskýtováteli neprodlene'  pí�semne'  ozná�mená á doloz'ená.

7. Z� á�dost je ver'ejnou listinou, která�  se árčhivuje. Z� ádátelu: m se doloz'ene�  listiný nevráčejí�. S 
osobní�mi u� dáji je náklá�dá�no v souládu se zá�konem č'. 101/2000 Sb., o očhráne'  osobní�čh 
u� dáju: .

8.Z� á�dosti  jsou  v  první�  fá� zi  výhodnočený  Finánč'ní�m  vý�borem  obče  z  hlediská  splne'ní�
podmí�nek pro pr'ijetí� Z� á� dosti á jejičh formá� lní� sprá�vnosti. Finánč'ní� vý�bor výhotoví� zá�pis
o pru: be'hu dotáč'ní�ho r'í�zení�.

9. Z� á�dosti jsou dá� le obsáhove'  posuzová�ný Zástupitelstvem obče, ktere�  pr'itom v souládu s 
u� č'elem poskýtová�ní� dotáčí� dle te'čhto Právidel bere zr'etel zejme�ná ná:
a. zhodnočení� společ'enske�  potr'ebnosti á pr'edpoklá�dáne�ho pr'í�nosu 

projektu/ákče/č'innosti,
b. zhodnočení� jiz'  poskýtnute�  dotáč'ní� podporý,
č. ádekvá� tnost poz'ádováne�  dotáče vzhledem k pr'edpoklá�dáný�m čelkový�m ná�kládu: m 

projektu/ákče/č'innosti,
d. velikost č'lenske�  zá�kládný z'ádátele.

10. Seznám  poskýtnutý�čh  dotáčí�  je  bez  zbýteč'ne�ho  odkládu  po  ver'ejne�m  sčhvá� lení�
Zástupitelstvem obče zver'ejne'n ná internetový�čh strá�nká� čh obče. Vs'ičhni z'ádátele�  jsou o
vý�sledku dotáč'ní�ho r'í�zení� u� stne'  výrozume'ni.

11. Ná zá�kláde'  rozhodnutí� Zástupitelstvá obče uzávr'e obeč s pr'í�jemčem dotáče 
Ver'ejnoprá�vní� smlouvu. K podpisu Ver'ejnoprá�vní� smlouvý bude pr'í�jemče dotáče výzvá�n.

12. Pr'í�jemče mu: z'e dotáči vrá� tit v pru: be'hu kálendá� r'ní�ho roku bez udá�ní� du: vodu: .

13. Pr'í�jemče  mu: z'e  poz'á�dát  pí�semnou  formou  z'á�dost  o  zme'nu  u� č'elu  výuz' ití�  finánč'ní�ho
pr'í�spe'vku,  pr'í�pádne'  o  prodlouz'ený�  termí�n  č'erpá�ní�  dotáče.  Toto  lze  prove�st  áz'  po
sčhvá� lení� te� to z'á� dosti Zástupitelstvem obče.

14. Pr'í�jemče u� č'tuje poskýtnutou dotáči podle plátný�čh prá�vní�čh pr'edpisu:  C�eske�  republiký.



IV. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

1.Ver'ejnoprá�vní� smlouvá musí� zejme�ná obsáhovát:
á. oznáč'ení� poskýtovátele,
b. oznáč'ení� pr'í�jemče,
č. u� č'el, ná který�  je dotáče poskýtová�ná,
d. vý�s' i dotáče,
e. ujedná� ní� o povinnostečh pr'í�jemče,
f. ujedná� ní� o povinnostečh poskýtovátele.

2. Nezbýtnou pr'í�lohou Ver'ejnoprá�vní� smlouvý je formulá� r'  výu� č'tová�ní� dotáče.
V. Kontrola použití dotace

1. Pouz' ití�  dotáče poskýtnute�  občí�  podle�há�  ver'ejnoprá�vní�  kontrole náklá�dá�ní�  s poskýtnutou
dotáčí�, tj. s ver'ejný�mi prostr'edký. Pr'í�jemče bude Ver'ejnoprá�vní� smlouvou zává� zá�n k tomu,
z'e výtvor'í�  poskýtováteli podmí�nký k provedení� kontrolý, á to ják z hlediská plne'ní� ve'čne�
strá�nký, ták i z hlediská hospodá� rne�ho á u� č'elove�ho č'erpá�ní� á pouz' ití� poskýtnute�  dotáče.

2. Vý�kon kontrolý u pr'í�jemču:  dotáče dle zá�koná o finánč'ní� kontrole prová�dí� pove'r'ená�  osobá 
poskýtovátele.

3. Pr'í�jemče  dotáče  je  povinen  nejpozde' ji  do  dátá  uvedene�ho  ve  Ver'ejnoprá�vní�  smlouve'
odevzdát  zhodnočení�  á  výu� č'tová�ní�  pr'ijáte�  dotáče  (formulá� r'  obdrz' í�  pr'í�jemče  dotáče
souč'ásne'  s Ver'ejnoprá�vní� smlouvou nebo si ho stá�hne ná webový�čh strá�nká� čh obče).

4. Pr'í�jemče dotáče je povinen nejpozde' ji do dátá uvedene�ho ve Ver'ejnoprá�vní� smlouve'  vrá� tit 
nevýč'erpánou č'á� st dotáče.

5. Zá splne'ní� u� č'elu č'erpáne�  dotáče á zá právdivost á sprá�vnost zá�ve'reč'ne�ho výu� č'tová�ní� 
odpoví�dá�  státutá� rní� zá� stupče z'ádátele.

6. Pr'í�jemče dotáče,  který�  nedoloz' í�  ve stánovene�m termí�nu výu� č'tová�ní�  dotáče nebo dotáči
pouz' ije  v  rozporu  s  podmí�nkámi  Ver'ejnoprá�vní�  smlouvý,  bude  výzvá�n  poskýtovátelem
dotáče k ná�práve' , pr'í�pádne'  k vrá� čení� dotáče č'i její� č'á� sti. K vrá�čení� dotáče je táke�  povinen
ten pr'í�jemče dotáče, ktere�mu býlo kontrolou proká� zá�no uvedení� neprávdivý�čh informáčí�.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Ves'kere�  informáče o dotáč'ní�m r'í�zení� jsou k dispoziči ná webový�čh strá�nká�čh obče 
Vránoviče.

2. Táto Právidlá sčhvá� lilo Zástupitelstvo obče Vránoviče svý�m usnesení�m č'. 3 dne 28.6.2018.
3. Sčhvá� lení�m te'čhto Právidel konč'í� plátnost Právidel pr'edčhá� zejí�čí�čh.
4. Ná poskýtnutí� dotáče není� prá�vní� ná� rok.
5. Obeč není� povinná zdu: vodn' ovát rozhodnutí� o pr'ide' lení� nebo sní�z'ení� poz'ádováne�  dotáče.
6. V odu: vodne'ný�čh pr'í�pádečh si obeč výhrázuje moz'nost postupovát odlis'ne'  od te'čhto

Právidel.

Táto Právidlá nábý�vájí� plátnosti á u� č'innosti dnem 1. 1. 2019


