Obec Dřínov
Dřínov 38, 277 45 Úžice

Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu
obce Dřínov
v souladu s platným zněním zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Podle předmětného zákona se:
 Dotací rozumí „peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu územního samosprávného celku, městské
části hlavního města Prahy, svazku obcí nebo Regionální rady regionu soudržnosti právnické nebo
fyzické osobě na stanovený účel“. Z definice dotace jsou výslovně vyjmuty příspěvky na provoz a
investiční příspěvky poskytované obcemi jimi zřízeným příspěvkovým organizacím z rozpočtu obce –
tzn., že tyto prostředky nejsou dotacemi a pro jejich poskytování se nepoužijí pravidla nově
zavedená změnou zákona č. 250/2000 Sb. Dotací však naopak budou jakékoliv příspěvky nebo jinak
nazvané finanční výpomoci, pokud budou poskytovány z rozpočtu obce (svazku obcí) jiné osobě na
stanovený účel.
 Návratnou finanční výpomocí rozumí „peněžní prostředky poskytnuté bezúročně z rozpočtu
územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy, svazku obcí nebo Regionální
rady regionu soudržnosti právnické nebo fyzické osobě na stanovený účel, které je jejich příjemce
povinen vrátit do rozpočtu poskytovatele ve stanovené lhůtě“. Zjednodušeně řečeno jde tedy o půjčky
poskytované z rozpočtu obce (svazku obcí).
 Finančním vypořádáním dotace rozumí „přehled o čerpání a použití poskytnutých peněžních
prostředků a o vrácení nepoužitých peněžních prostředků do rozpočtu poskytovatele“.
 Finančním vypořádáním návratné finanční výpomoci rozumí „přehled o čerpání a použití
poskytnutých peněžních prostředků a o jejich vrácení do rozpočtu poskytovatele“.

1. Dotaci nebo návratnou finanční výpomoc poskytne obec buď
- na základě programu obce (dotační program) na účel a za podmínek v dotačním
programu uvedených, nebo
- na základě žádosti žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc na účel
uvedený v žádosti, nebo
2. Pokud obec poskytne dotace nebo návratné finanční výpomoci na základě programu,
program včetně potřebných formulářů zveřejní na své úřední desce způsobem umožňujícím
dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podávání žádostí o dotaci nebo
návratnou finanční výpomoc. Program se zveřejňuje nejméně po dobu 90 dnů ode dne
zveřejnění.
3. Pokud obec nevyhlásí pro daný rok žádný program pro poskytování dotací nebo
návratných finančních výpomocí, bude dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytovat
výhradně v případě, že obdrží písemnou žádost o poskytnutí dotace nebo návratné finanční
výpomoci. Toto pravidlo se týká všech dotací nebo návratných finančních výpomocí, bez ohledu
na osobu žadatele nebo výši dotace nebo návratné finanční výpomoci, tj. např. také dotací nebo
návratných finančních výpomocí poskytovaných místním spolkům (hasiči, sportovci, kulturní a
zájmová uskupení, apod.).
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Žádost o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci musí obsahovat alespoň:
 jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou
finanční výpomoc, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem,
také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, název, popřípadě obchodní firmu,
sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, je-li žadatel právnickou osobou,
 požadovanou částku,
 účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,
 dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navrácení
poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek,
 odůvodnění žádosti,
 je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
o osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
o osob s podílem v této právnické osobě,
o osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
 seznam případných příloh žádosti,
 den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na
základě plné moci i plnou moc.
4. Jakoukoliv dotaci nebo návratnou finanční výpomoc poskytne obec Dřínov pouze uzavřením
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
5. Pokud jsou součástí dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytované obcí peněžní
prostředky, které obec obdržela ze státního rozpočtu, z rozpočtu státního fondu nebo z
Národního fondu, musí být podmínky poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci v
souladu s podmínkami, za kterých byly obci peněžní prostředky poskytnuty.
6. Působnost orgánů obce při rozhodování o poskytování dotací nebo návratných finančních
výpomocí
- o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí do 50.000,-Kč (včetně)
v jednotlivém případě a o uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí
rozhoduje STAROSTA OBCE
- o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50.000,-Kč v jednotlivém
případě a o uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí rozhoduje
ZASTUPITELSTVO OBCE
7. Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí se řídí schváleným rozpočtem na
příslušný rok.
8. Na poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci předloží příjemce finanční vypořádání
dle podmínek stanovených veřejnoprávní smlouvou.
Tato Pravidla byla schválena zastupitelstvem obce Dřínov usnesením č. … dne …..

Jitka Bocková, starostka

Martin Ševic, místostarosta
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