Poskytování dotací z rozpočtu Městyse Rokytnice nad Rokytnou
– individuální dotace
I. Základní ustanovení
1. Právní předpisy a dokumenty
Poskytování individuálních dotací z rozpočtu Městyse Rokytnice nad Rokytnou je v souladu s
těmito právními předpisy a dokumenty:
-

Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů
Zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších
předpisů

2. Cíl dotačního programu
Tyto dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů zvláštního zřetele hodného, a to
zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z
vyhlášených dotačních programů.
3. Okruh žadatelů
Žadatelem mohou být fyzické osoby nebo právnické osoby.

II. Pravidla pro předkládání žádostí
1. Lhůta a způsob předkládání žádostí
a) Žádosti lze předkládat ve lhůtě stanovené v bodě 1, čl. III.
b) Žádost se předkládá na formuláři, který je v tištěné podobě k dispozici na Úřadu městyse
Rokytnice nad Rokytnou, nebo elektronicky na stránkách Městyse – Dotace z rozpočtu
obce. Vyplněný formulář včetně povinných příloh se odevzdá na Úřadu městyse Rokytnice
nad Rokytnou nebo odešle poštou na adresu obce.
III. Pravidla pro poskytnutí dotace
1. Časový harmonogram pro čerpání dotace
Čerpání dotace musí spadat do období od 1.1. daného roku do 30.11. daného roku.

2. Platební podmínky
Dotace bude příjemci dotace poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Městyse Rokytnice nad Rokytnou do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy a to bezhotovostním
převodem na účet příjemce.
3. Výsledky dotačního řízení
O poskytnutí dotace rozhodne Zastupitelstvo městyse Rokytnice nad Rokytnou. O výsledku
dotačního řízení bude žadatel informován. S úspěšnými žadateli uzavře Městys Rokytnice nad
Rokytnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
4. Čerpání, vyúčtování a kontrola dotace
Čerpání dotace, její vyúčtování a kontrola budou realizovány za podmínek stanovených
smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Městyse Rokytnice nad Rokytnou. Příjemce nesmí
poskytovat prostředky dotace jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o
úhradu spojenou s realizací činnosti, na které byly prostředky poskytnuty.

IV. Pravidla pro vyúčtování dotace
1. Podmínky vyúčtování dotace
Individuální dotace bude vyúčtována na předepsaném tiskopise dle podmínek stanovených ve
smlouvě.

V. Společná ustanovení
1. Na poskytování individuální dotace není právní nárok.
2. Městys Rokytnice nad Rokytnou si vyhrazuje právo dotační program zrušit.

VI. Finanční prostředky dotace smí být použity pouze na provozní náklady Projektu. Do
výdajů nelze zahrnout:
1. náklady na reprezentaci, výdaje na alkohol a tabákové výrobky, nákup darů (s výjimkou
cen v soutěžích)
2. na činnost funkcionářů např. odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů
právnických osob, cestovní náhrady apod., vše nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, či plynoucí mimo tento zákon
3. ostatní sociální pojištění a ostatní sociální náklady na zaměstnance, ke kterým nejsou
zaměstnavatelé povinni podle zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní
připojištění, životní pojištění, dary k životnímu jubileu a pracovním výročím, příspěvky na
rekreaci apod.

4. placení pokut, penále, úroku z úvěrů, náhrad škod, úhrady členských příspěvků a odpisů
hmotného a nehmotného majetku, úhradu daní
5. výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku dle § 26 odst. 2 zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (vstupní cena vyšší než 40 tis. Kč a doba
použitelnosti delší jak 1 rok)
6. výdaje spojené s pořízením dlouhodobé nehmotného majetku dle § 32a odst. 1 a 2 cit.
zákona (vstupní cena vyšší než 60 tis. Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok)
7. výdaje spojené s technickým zhodnocením, rekonstrukcí a modernizací ve smyslu § 33 cit.
zákona
8. výdaje nesouvisející s účelovým určením dotace dle čl. 3 této smlouvy

V Rokytnici nad Rokytnou dne 26.11.2015
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