Pravidla pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce Metylovice
na rok 2019
Článek I.
Základní ustanovení
Účelem dotačního programu je stanovení základních pravidel pro poskytování individuálních
dotací a finančních darů z rozpočtu obce Metylovice, sjednocení postupů žadatelů a postupu
poskytovatele dotace.
1. Cíl dotačního programu
Cílem poskytnutí individuálních dotací a finančních darů je podpora fyzickým osobám a
subjektům vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území obce Metylovice či ve prospěch
občanů obce. Jedná se zpravidla o pravidelnou zájmovou činnost, jednorázové projekty a
činnosti ve smyslu podpory a rozvoje aktivit v obci.
2. Právní předpisy a dokumenty
Neinvestiční dotace (dále jen „dotace“) a finanční dary poskytuje obec Metylovice (IČ
00535991) v souladu se schváleným rozpočtem obce, schváleným Programem rozvoje obce
a v souladu s ustanovením § 9 ods.1 písm. h), resp. dle § 10a odst. 1 písm. b) zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souladu s § 35 odst. 2
zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů, a dále se řídí zejména
následujícími právními předpisy:





zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o obcích“),
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“),
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“),
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o účetnictví“),

3. Okruh žadatelů
Dotace a finanční dar může být poskytnut registrovaným sportovním klubům, občanským
sdružením, neziskovým a jiným organizacím (dále jen „spolky“) a fyzickým osobám, které
provádějí veřejně prospěšnou činnost (výchovná, kulturní, sportovní, volnočasové a
společenské činnosti dětí, mládeže a dospělých, sociálně a zdravotní) a to na jejich činnost
nebo na podporu realizace jejich konkrétních projektů. Dále lze dotaci či finanční dar
poskytnout i jiným příjemcům veřejných rozpočtů (např. hasičský sbor apod.).
Předpokladem poskytnutí dotace nebo finančního daru je vyrovnání veškerých závazků vůči
rozpočtu obce Metylovice, tedy i řádně a včas předložené vyúčtování jiné dotace poskytnuté
žadateli z rozpočtu obce v předchozích letech včetně splnění všech dalších podmínek
vázaných na danou jinou poskytnutou dotaci.
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4. Výše celkové částky určené na dotační program a výše dotace
Plánovaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu obce je 400 t.Kč na
dotace a 120 t.Kč na finanční dary pro rok 2019. Obec si vyhrazuje právo upravit
rozpočtovým opatřením objem finančních prostředků dle potřebnosti jednotlivých žádostí.
Konečný objem prostředků bude stanoven zastupitelstvem obce Metylovice.
Vždy bude určena maximální výše dotace na podanou žádost. Výše dotace však bude
zároveň činit max. 70 % z následně prokázaných a doložených nákladů. V odůvodněných
výjimečných případech může zastupitelstvo obce poskytnout dotaci ve výši 100 % nákladů.
Při posuzování výše dotace spolkům bude brán zřetel na plněním kritérií, jako jsou počet
aktivních členů spolku, počet aktivních členů mládeže, počet registrovaných soutěžních
družstev nebo jednotlivců, počet trenérů a vedoucích mládeže, četnost aktivit členů spolků a
jejich aktivní spolupráce s obcí.
Příjmy ve formě zisku, vytvořené v rámci projektu, je příjemce povinen vyčíslit v závěrečném
vyúčtování realizace projektu a o tuto část ponížit poskytnutou dotaci.
5. Lokalizace poskytování dotací a finančních darů
Podpořený projekt musí být realizován na území obce Metylovice nebo ve prospěch občanů
obce.
6. Předmět dotace a finančních darů
Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu obce Metylovice na program musí být použité na
účel, který si žadatel stanoví ve své žádosti a může se jednat např. o nákup materiálu,
služeb, pronájem prostor a techniky, nákup cen pro soutěžící, cestovného, mezd a ostatních
osobních nákladů (dále jen OON), nákladů na propagaci projektu, další adekvátní náklady
související s projektem a to především v oblastech sport, kultura, sociální oblast a ostatní
zájmové aktivity.
Nestanoví-li smlouva o poskytnutí dotace či finančního daru jinak, lze dotaci či finanční dar
použít na mzdy a OON maximálně do výše 30 % poskytnuté dotace.
7. Časový harmonogram realizace projektu a období pro čerpání dotace
Čerpání dotace a realizace projektu musí spadat do období od 1.1.2019 do 31.12.2019.
8. Platební podmínky
Dotace nebo finanční dar bude příjemci poskytnuta na základě veřejnosprávní smlouvy o
poskytnutí dotace nebo finančního daru z rozpočtu obce Metylovice do 30 dnů ode dne
uzavření veřejnosprávní smlouvy, a to bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace
nebo finančního daru jednorázovou splátkou. Ve výjimečných případech může být dotace či
finanční dar, při nízkých přidělených částkách, poskytnut v hotovosti na pokladně úřadu
Metylovice.
9. Neuznatelné výdaje projektu
Neuznatelné výdaje projektu jsou výdaje, které nelze zahrnout do celkových nákladů
projektu:


finanční leasing, nákup nemovitostí, půjčky, bankovní poplatky,
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daně, pokuty, penále, občerstvení a pohoštění, výjimkou je pitný režim a stravování
účastníků akce konané v přímé souvislosti s účelem projektu.
náklady prokazatelně nesouvisející s projektem.

10. Čerpání, vyúčtování a kontrola dotace
Čerpání dotace, její vyúčtování a kontrola budou realizovány za podmínek stanovených
veřejnosprávní smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Metylovice. Příjemce nesmí
poskytovat finanční prostředky dotace jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se
nejedná o úhradu spojenou s realizací činností, na které byly prostředky dotace poskytnuty.
Příjemce je povinen použít dotaci hospodárně, efektivně a pouze na účel uvedený
v podaném projektu a citovaný ve smlouvě a v souladu s podmínkami pro poskytnutí a
čerpání dotace. Příjemce je povinen přijatou dotaci použít výhradně na financování projektu
nebo činnosti schválené poskytovatelem, které realizuje vlastním jménem, na vlastní účet a
na vlastní odpovědnost.
Po ukončení realizace projektu zpracuje příjemce dotace závěrečnou zprávu a vyúčtování
poskytnuté dotace a předloží je na účtárně obecního úřadu. Příjemce doloží finanční
vyúčtování kopiemi prvotních dokladů a dalších dokladů, které se vztahují k poskytnuté
dotaci. Náklady musí být účetně evidované, identifikovatelné, ověřitelné a podložené
originálními dokumenty. Přidělená dotace musí být řádně proúčtována v účetnictví daného
subjektu v souladu se zákonem o účetnictví.
Kontrolu čerpání dotace může poskytovatel dotace provést podle zákona č. 320/2001 Sb.,
(dále jen „veřejnosprávní kontrola“) za účelem ochrany veřejných prostředků před
nehospodárným, neúčelným nebo neefektivním nakládáním s nimi, před porušováním
právních předpisů při nakládání s nimi nebo před trestnou činností.
11. Povinná publicita
Žadatel, který obdrží dotaci, se zavazuje, že při propagaci podpořené akce bude uvádět
obec Metylovice jako poskytovatele finančních prostředků na její realizaci a současně bude o
své činnosti a aktivitách informovat veřejnost formou zasílání příspěvků do Informačního
zpravodaje vydávaného obcí.
Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním údajů o poskytnutí dotace a závěrečné zprávy.
Článek II.
Pravidla pro předkládání žádostí a průběh dotačního řízení
1. Vyhlášení dotačního programu
Vyhlášení dotačního programu bude realizováno zveřejněním na úřední desce a na
webových stránkách obce Metylovice.
2. Lhůta, způsob a místo podání žádosti
Žádosti je možné podávat v průběhu celého roku 2019, avšak na nejbližší zasedání
Zastupitelstva obce budou zařazeny jen ty žádosti, které budou fyzicky odevzdány na
podatelně obecního úřadu Metylovice, včetně žádostí doručených poštou nebo
prostřednictvím datové schránky, nejpozději 14 kalendářních dní před konáním nejbližšího
zasedání Zastupitelstva obce. Uvedená doba je nutná pro zpracování žádosti.
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Pro podání žádosti musí žadatel využít připravený formulář žádosti. Elektronický formulář
žádosti je přílohou této výzvy a je k dispozici na webové adrese www.metylovice.cz, nebo
je možné si ho vyžádat na obci. Vyplněný formulář spolu s přílohami žadatel odevzdá na
podatelně obce Metylovice nebo odešle poštou na adresu: Obecní úřad Metylovice, 739 49
Metylovice 495.
Žadatelům se předložené žádosti nevracejí.
3. Náležitosti žádosti
K žádosti o poskytnutí dotace žadatel povinně přiloží:
1. Kopii dokladu jednoznačně prokazujícího právní subjektivitu žadatele (např. stanovy,
výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listiny, apod.).
2. Kopii smlouvy o běžném účtu nebo kopii výpisu z účtu (k bankovnímu spojení uvedenému
v žádosti).
3. Doklad o oprávněnosti osoby jednat za právnickou osobu (např. jmenovací dekret,
zápis o zvolení členů statutárního orgánu, plnou moc, apod.).
4.
Kopie pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti
v případě, že žadatel bude z dotace hradit mzdy (platy), daně a odvody, dohody o pracovní
činnosti a dohody o provedení práce (postačuje dodat při vyúčtování dotace).
5. V případě zastoupení plnou moc o zastoupení.
6. V případě žádosti o dotaci na konkrétní skupinu osob je nutné doložit jmenný seznam
dotčených osob.
Nepovinně může žadatel přiložit kopii výroční zprávy včetně účetních výkazů za předešlý
kalendářní rok.
Obec Metylovice si vyhrazuje právo vyžádat si další doplňující informace od žadatele,
zejména ty, které směřují k posouzení účelnosti a hospodárnosti poskytnuté dotace, nebo k
posouzení žadatele.
4. Řízení o poskytnutí dotace nebo finančního daru
O poskytnutí dotace nebo finančního daru (včetně její maximální výše) rozhodne
zastupitelstvo obce Metylovice. Na poskytnutí dotace nebo finančního daru v rámci tohoto
dotačního programu není právní nárok. Obec Metylovice si vyhrazuje právo dotační program
zrušit.
Informace o výsledku řízení spolu s informacemi o stavu žádosti žadatel získá na obci
Metylovice a internetových stránkách obce. S úspěšnými žadateli bude uzavřena
veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Metylovice. Finanční dary jsou
poskytovány na základě darovacích smluv podle zákona (občanský zákoník).
Přílohy:
1. Formulář Žádosti o poskytnutí individuální dotace
2. Vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Metylovice
Tento dotační program schválilo zastupitelstvo Obce Metylovice na své schůzi konané dne
21.1.2019.
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