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Městys Všeruby

Program
pro poskytování finančních dotací z rozpočtu městyse Všeruby
Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu městyse Všeruby (dále jen „dotace“) podléhá pravidlům
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a tomuto
programu.
Na dotaci není právní nárok.
O poskytnutí dotace a výši dotace rozhoduje poskytovatel, a to tak, že do výše 15.000,- Kč o
poskytnutí dotace rozhoduje Rada městyse Všeruby a o poskytnutí dotace nad 15.000,- Kč
rozhoduje Zastupitelstvo městyse Všeruby.
Na rozhodnutí o poskytnutí dotace se nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno
jeho soudní přezkoumání.
I.
Poskytovatel
Městys Všeruby
Všeruby 77, 345 07 Všeruby
Bankovní spojení: K.B. Domažlice
IČO: 00253871
Zastoupený: Václavem Bernardem, starostou městyse
(dále jen poskytovatel)

číslo účtu:
DIČ:

3027321/0100
CZ00253871

II.
Účel a podmínky pro poskytnutí dotace
Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci na částečné krytí provozních nákladů
příjemce.
1. Městys Všeruby poskytuje dotaci fyzickým nebo právnickým osobám za účelem podpory práce
s dětmi a mládeží, tělovýchovy a sportu, rodinné politiky, požární ochrany, kultury, vzdělávání,
vědy a techniky, ochrany životního prostředí, a to na částečné pokrytí ročních provozních
nákladů příjemce, které byly hrazeny v roce, ve kterém byla uzavřena Veřejnoprávní smlouva o
poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Městyse Všeruby (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem vyhlášení Programu pro poskytování finančních dotací z rozpočtu městyse Všeruby
(dále jen „program“) je zapojení dětí a mládeže do života v obci a rozvoj kulturního,
sportovního a společenského života v obci.
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3. Předpokládaný celkový objem financí vyčleněný na tento program pro příslušný kalendářní rok
je 100.000,- Kč.
4. Maximální výše dotace v jednotlivém případě je 35.000,- Kč.
5. Okruh způsobilých žadatelů o dotaci:
O dotaci mohou žádat všechny právnické či fyzické osoby, které splňují tyto podmínky:
5.1. Místo působení činnosti příjemce je na území městyse Všeruby.
5.2. Příjemce musí mít minimálně deset registrovaných členů, z toho minimálně jeden člen
musí mít více než 18 let. V případě, že dotace bude poskytnuta fyzické osobě, musí tato
k žádosti doložit jmenný seznam osob, které zastupuje.
5.3. Všichni registrovaní členové příjemce a zastupující osoby fyzické osoby mají vyrovnány
své závazky vůči městysu Všeruby.
6. Žádosti mohou být podávány průběžně během celého roku, do vyčerpání všech financí
vyčleněných pro příslušný kalendářní rok.
7. Kritéria pro hodnocení žádosti:
7.1. Činnost příjemce v předcházejícím období:
− Rozsah a počet akcí pořádaných příjemcem pro širokou veřejnost.
− Forma činnosti příjemce je zaměřená na zapojení dětí a mládeže do svých aktivit.
− Míra zajištění společenského a sportovního vyžití ostatních občanů obce v rámci
činnosti příjemce.
7.2. Výše spoluúčasti příjemce dotace u podané žádosti.
7.3. Sportovní, kulturní a společenský účel (reprezentace místní, mimo obec, obecný zájem).
7.4. Údaj o členské základně spolku v daném roce/ seznam osob zastupujících fyzickou
osobu.
7.5. Počet členů spolku/ osob zastupujících fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci.
7.6. V případě je- li příjemcem spolek, jeho zapojení do oficiálních svazových struktur.
7.7. Příjemce dotace spolupracuje s poskytovatelem (např. při obnově a údržbě zeleně a
veřejných prostranství v obci) nebo vhodným způsobem reprezentuje a šíří dobré jméno
poskytovatele.
8. Pokud není stanoveno jinak, musí příjemce použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12.
příslušného kalendářního roku, ve kterém byla uzavřena smlouva.
9. O dotaci nelze žádat, pokud žadatel v termínu předložení finančního vypořádání dotace
nepředložil vyúčtování poskytnuté dotace z předchozího roku, popř. vyúčtování nebylo
v souladu se smlouvou.
10. Lhůta pro rozhodnutí o podané žádosti bude max. do 60-ti dnů od podání žádosti.
11. Forma poskytnutí dotace:
11.1. O poskytnutí dotace a výši dotace rozhoduje poskytovatel, a to tak, že do výše 15.000,Kč o poskytnutí dotace rozhoduje Rada městyse Všeruby a o poskytnutí dotace nad
15.000,- Kč rozhoduje Zastupitelstvo městyse Všeruby.
11.2. Dotace se poskytuje na základě uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a příjemcem.
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III.
Povinnosti příjemce
1. Příjemce je povinen nejpozději k 31.1. následujícího roku po poskytnutí dotace předložit
Radě městyse Všeruby písemnou zprávu o své činnosti za daný rok a vyúčtování poskytnuté
dotace.
2. Příjemce je povinen na požádání doložit poskytovateli, že financuje svoji činnost z více
zdrojů, nebo o to alespoň projevil snahu (vlastní prostředky získané z činnosti, členské
příspěvky, jiné sponzorské příspěvky…).
3. Přijatou dotaci není možné použít na platby za alkoholické nápoje, návykové látky, tabákové
výrobky a nemovité věci.
4. Účetní doklady vztahující se k dotaci lze použít pouze v rámci tohoto programu.
5. Úřad městyse Všeruby je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, provádět veřejnosprávní kontrolu. V této souvislosti je příjemce
dotace povinen umožnit příslušným orgánům poskytovatele provést průběžné a následné
kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace. Na požádání doloží
příjemce všechny potřebné účetní a jiné doklady, které použil ke sjednanému účelu v rámci
čerpání dotace.
6. Příjemce dotace je povinen vyvíjet aktivity v rámci své činnosti, na kterou dotaci obdržel,
minimálně po dobu 3 let od data poskytnutí dotace.
IV.
Vyúčtování dotace
1. Příjemce vyúčtuje dotaci nejpozději do 31. 1. následujícího roku po poskytnutí dotace na
předepsaném formuláři (viz Příloha vyúčtování dotace) a předloží poskytovateli kopie
účetních a daňových dokladů (paragony, faktury, pokladní doklady, výpisy z účtu…) od
vynaložených nákladů, na něž byla dotace poskytnuta.
2. Příjemce je povinen vést řádně dotaci ve svém účetnictví, a to jak připsání dotace na účet,
tak jeho čerpání (dokládá se kopiemi účetních dokladů, výpisem z účtu…)
3. V případě, že dojde k nevyčerpání veškerých prostředků, je příjemce povinen vrátit
nevyčerpané prostředky na účet poskytovatele, a to nejpozději do 30 dnů po vyúčtování
dotace.
4. Při neoprávněném použití nebo zadržení prostředků je povinen příjemce vrátit neoprávněně
čerpané prostředky do 30 dnů po výzvě poskytovatele a zároveň je příjemce povinen uhradit
penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků do
dne připsání částky na účet poskytovatele.
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V.
Formuláře k žádosti o dotaci
1. Vzor žádosti o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu městyse Všeruby (příloha č. 1)
2. Vzor vyúčtování poskytnuté finanční dotace z rozpočtu městyse Všeruby za kalendářní rok
(příloha č. 2).
3. Vzor veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu městyse Všeruby
(příloha č. 3)
Předepsané formuláře jsou ke stažení na www.vseruby.info

VI.
Závěrečná ustanovení
1. Tento program lze měnit, doplnit nebo rušit pouze rozhodnutím Zastupitelstva městyse
Všeruby.
2. Důvodem odstoupení od smlouvy je neplnění podmínek uvedených v bodech II. až IV.
těchto podmínek.
3. Práva a povinnosti neupravené tímto programem se řídí příslušnými ustanoveními Zákona o
obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně zákona č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento program projednalo a schválilo Zastupitelstvo městyse Všeruby na svém zasedání dne
23. 6. 2016 usnesením č. 6/2016.
Ve Všerubech dne 23. 6. 2016

Václav Bernard
starosta městyse Všeruby
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