Pravidla pro žádost pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce
Palkovice pro rok 2021
1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování individuálních dotací
z rozpočtu obce Palkovice.
2. Poskytování dotací se řídí obecně závaznými právními předpisy (zákon č. 12/2000 Sb.,
o obcích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a rozhodnutím Zastupitelstva obce
Palkovice.
3. Dotace jsou určeny pro právnické a fyzické osoby (dále jen „žadatel vyvíjející na území obce
Palkovice nebo ve prospěch občanů obce Palkovice veřejně prospěšnou činnost zejména
v oblasti sportu, kultury, volnočasových, náboženských, sociálních, zdravotních, vzdělávacích
a společenských aktivit a aktivit pro děti a mládež“).
4. Dotace jsou určeny na tyto aktivity:
a. provozní financování spolků a dalších zájmových organizací v roce 2021,
b. realizaci individuálních projektů v roce 2021 (např. významné kulturní akce, závody,
společenské akce, soutěže, představení, výstavy, přednášky apod.)
5. Poskytovatelem dotace je Obec Palkovice, Palkovice č. p. 619, 739 41 Palkovice, IČ 00297054,
DIČ: CZ00297054 (dále jen „poskytovatel“). Poskytnutou dotaci lze použít pouze v rámci
kalendářního roku a výhradně na účel, pro který byla poskytnuta.
6. Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti vůči obci Palkovice závazky po splatnosti. Dotaci
nelze poskytnout ani v případě, že ke dni podání žádosti má žadatel závazky po splatnosti
vůči státu, územním samosprávným celkům, zdravotním pojišťovnám nebo v případě, že bylo
vůči nim zahájeno insolvenční řízení.
7. Předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu obce je 600 000 Kč.
Konečný objem prostředků bude stanoven Radou obce a Zastupitelstvem obce Palkovice.
8. Maximální výše dotace na provozní financování spolků činí 200 000,- Kč. Bude-li žádost
podána na vyšší částku, částka v žádosti bude snížena na tuto maximální přípustnou výši.
Žadatel je oprávněn podat jednu žádost v rámci dotačního řízení.
9. Maximální výše dotace na realizaci jednoho individuálního projektu činí 30 000,- Kč. Bude-li
žádost podána na vyšší částku, částka v žádosti bude snížena na tuto maximální přípustnou
výši. Žadatel je oprávněn podat více žádostí v rámci dotačního řízení.
10. Žadatel předkládá svou žádost o dotaci výhradně na předepsaném formuláři, který je
přílohou tohoto dokumentu. Formuláře lze získat v úředních hodinách na Obecním úřadě
v Palkovicích č.p. 20 nebo na internetových stránkách obce Palkovice www.palkovice.cz.
11. Žádosti o dotaci se předkládají ve lhůtě 1. 1. – 31. 3. 2021. Nedodržení termínu má za
následek vyřazení žádosti z dotačního řízení.
12. Žádosti musí být doručeny osobně nebo poštou na podatelnu obce Palkovice, Palkovice č. p.
20, 739 41 Palkovice.
13. V případě, že formulář žádosti o dotaci nebude obsahovat všechny požadované údaje, nebo
bude vyplněn chybně, bude žadatel vyzván k nápravě, maximálně však 1x.

14. O žádostech do 50 000,- Kč rozhodne Rada obce a o žádostech nad 50 000 Kč včetně
rozhodne Zastupitelstvo obce nejpozději do 30. 5. 2021. O přidělení dotace bude příjemce
informován doporučeným dopisem (nebo osobním předáním) do 30 dní od rozhodnutí Rady
obce / Zastupitelstva obce, kde bude v případě schválení také vyzván k podpisu smlouvy o
poskytnutí dotace.
15. Kritériem pro hodnocení žádosti bude zejména vyhodnocení celoroční činnosti žadatele,
odborný a společenský význam.
16. Žádost o dotaci musí obsahovat všechny požadované údaje.
17. Žádost o dotaci musí být vyplněna čitelně (např. psacím strojem, počítačovou tiskárnou,
hůlkových písmem) a musí být podepsána oprávněným zástupcem žadatele.
18. S příjemcem bude uzavřena písemná veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.
19. Na poskytnutí žádosti není právní nárok a nemusí být poskytnuta v požadované výši.
20. Dotaci je možno využít na úhradu nezbytně nutných nákladů spojených s provozem spolku
nebo na realizaci jeho individuálních projektů, a to účelně, efektivně a hospodárně.
21. Žádost je veřejnou listinou, která se archivuje, s osobnímu údaji bude naloženo dle zákona
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
22. Použití dotace poskytnuté obcí podléhá veřejnoprávní kontrole. Příjemce dotace bude
zavázán vytvořit poskytovateli dotace podmínky k provedení kontroly. Výkon kontroly bude
provádět Finanční výbor.
23. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 11. prosince kalendářního roku, v němž byla dotace
poskytnuta odevzdat zhodnocení a vyúčtování přijaté dotace.
24. Nevyčerpanou část dotace je povinen žadatel vrátit poskytovateli nejpozději do 15. prosince
příslušného kalendářního roku, ve kterém byla dotace poskytnuta.
25. Za splnění účelu čerpání dotace a za pravdivost a správnost závěrečného vyúčtování
odpovídá žadatel a jeho statutární orgán.
26. Příjemce dotace, který nedoloží ve stanoveném termínu vyúčtování dotace nebo dotaci
použije v rozporu s podmínkami veřejnoprávní smlouvy, bude vyzván k nápravě, popřípadě
vrácení dotace či její části. K vrácení dotace je také povinen ten příjemce dotace, kterému
bylo kontrolou prokázáno uvedení nepravdivých informací.
27. Veškeré informace o dotačním řízení budou zveřejněny na webových stránkách obce.
Smlouvy s plněním nad 50.000,- Kč budou zveřejněny na webových stránkách poskytovatele.
28. Příjemce je povinen uvést sousloví logo (případně znak) poskytovatele na všech významných
propagačních a informačních materiálech vztahujících se k předmětu dotace (zejména
plakáty, pozvánky apod.) a o poskytnutí dotace informovat své členy a veřejnost také jiným
odpovídajícím způsobem (např. uvedením na webových stránkách). Nedodržení této
podmínky může být důvodem k neposkytnutí dotace.
29. Tato Pravidla pro poskytování dotací schválilo Zastupitelstvo obce Palkovice dne 29. 12. 2020
a nabývají účinnosti dnem schválení.
Radim Bača, starosta
Přílohy: 1. Formulář žádosti o individuální dotaci, 2. Závazný návrh smlouvy.

