Směrnice č. 1/2019
ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE JINAČOVICE
Článek I Úvodní ustanovení
1. Dotací se pro účely těchto zásad rozumí finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu obce pro
daný rok.
2. Obec Jinačovice může poskytnout individuální dotace, o které může požádat žadatel
na individuální účel.
3. Individuální dotace mohou být poskytnuty zpravidla z důvodu naléhavé potřeby ve veřejném
zájmu.
4. Programové dotace nejsou poskytovány.
5. Aktivity projektů, které mohou získat obecní dotaci, se musí vztahovat k obyvatelům a území
obce Jinačovice.
6. Účelem dotací je podpora rozvoje společenského, kulturního a sportovního života v obci,
péče o tradice a folklór, podpora aktivní spolkové činnosti směřující k naplňování těchto cílů,
podpora mezigenerační soudržnosti, volnočasových aktivit pro děti a seniory. Zaměření
na děti a seniory bude při posuzování žádostí upřednostňováno.
7. O dotace mohou žádat fyzické osoby, z právnických osob pak neziskové organizace (tj. např.
spolky, obecně prospěšné společnosti).
8. Činnost žadatele nebo projekt musí mít přínos pro občany obce Jinačovice.
Článek II Žádost o dotaci

1. Dotace se poskytují žadatelům na základě předložené žádosti o poskytnutí dotace podle
Přílohy č. 1 (dále jen „žádost“) zpracované v souladu s těmito pravidly.
2. Základní podmínkou přijetí žádosti je vyrovnání veškerých závazků žadatele vůči obci včetně
řádného vyúčtování v minulosti poskytnutých dotací nebo příspěvků.
3. Žádosti o dotace se podávají v termínu do 30. 3. příslušného roku. Žádost musí obsahovat
všechny požadované údaje a musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem
žadatele o dotaci.
Článek III Posuzování žádostí a přidělování dotací

1. O poskytnutí dotace a její konkrétní výši rozhoduje zastupitelstvo obce.
2. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
3. S žadatelem, jemuž byly finanční prostředky zastupitelstvem schváleny (dále jen „příjemce“),
uzavře obec smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Jinačovice v souladu s platnými
obecně závaznými právními předpisy.
4. Uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace včetně případných dodatků budou
zveřejněny na webových stránkách obce Jinačovice a na úřední desce.
5. Dotace jsou příjemcům poskytovány na základě písemné veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Jinačovice do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy
bezhotovostním převodem na bankovní účet, příjemce dotace. Vlastnictví účtu příjemcem
musí být písemně doloženo. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, poskytuje se dotace celá
jednorázovou splátkou.
6. Dotace je přísně účelová. Finanční prostředky poskytnuté formou dotace musí být použity
v souladu s uzavřenou smlouvou a těmito pravidly. Příjemce je povinen použít poskytnuté
finanční prostředky maximálně hospodárným způsobem. Tyto prostředky nesmí poskytnout
třetím osobám, pokud nejde o úhrady spojené s realizací projektu, na který byly poskytnuty.
7. Žádosti o individuální dotace jsou posuzovány zastupitelstvem.
8. Poskytnuté finanční prostředky nelze použít na mzdy, peněžní odměny, penále, úroky
z úvěru, náhrady škod, pojistné, pokuty, na hrazení pohonných hmot do vozidel, alkoholické
nápoje a další platby obdobného charakteru.
9. Podpořený projekt musí být realizován v době od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku,
ve kterém je dotace poskytnuta. Poskytnutou dotaci nelze převádět do následujícího roku.

Nevyčerpaná částka poskytnuté dotace se nepřevádí do dalšího kalendářního roku, ale vrací
se do rozpočtu obce.
Článek IV Vyúčtování a kontrola

1. Příjemce dotace je povinen předložit nejpozději do 15. listopadu daného roku doklady
o čerpání dotace obsahující vyúčtování realizace projektu a vyhodnocení použití poskytnuté
dotace.
2. Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních dokladů prokazujících
použití dotace. Příjemce uvede toto označení zejména na originálech výdajových pokladních
dokladů a dále pak na originálech faktur, paragonů a smluv. Součástí vyúčtování jsou výše
uvedené účetní doklady vztahující se k použití poskytnuté dotace a prokazující skutečné
náklady projektu, zálohové platby na služby /voda, plyn, el.energie/ jsou uznatelné
i za období předcházející datu realizace dotace /do období minulého vyúčtování služeb/.
3. Po předložení vyúčtování provede obecní úřad kontrolu správnosti použití dotace.
4. Vyúčtování poskytnuté dotace na základě výsledků kontroly schvaluje zastupitelstvo obce.
5. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je
obec Jinačovice oprávněna provést u příjemce dotace veřejnoprávní kontrolu.
6. Příjemce dotace předloží obci nejpozději do 31. ledna následujícího roku dokumentaci
dotované činnosti v podobě článku/textu o minimálním rozsahu 5 000 znaků a deset
fotografií v elektronickém formátu k volnému použití při propagaci obce na webových
portálech nebo v tištěných zpravodajských materiálech.
7. Pokud příjemce hrubě poruší některé ustanovení pravidel nebo smlouvy, nebude mu
po dobu následujících dvou let přidělena dotace.
Článek V Závěrečná ustanovení
1. Směrnice pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jinačovice byla schválena usnesením
Zastupitelstva obce Jinačovice č. 70/2019 dne 11. 12. 2019 a nabývá účinnosti od 1. 1. 2020.
V Jinačovicích dne 13. 12. 2019

……………..
Jan Kazda
starosta obce
Přílohy:
Příloha č. 1 – Formulář žádosti o poskytnutí dotace

………………………...
dr. Tomáš Dvořák
místostarosta obce

