Pravidla pro poskytování finančních příspěvků, darů a dotací
z rozpočtu obce Kamenné Zboží
Posláním finančních příspěvků, darů a dotací je podpora kulturního, kulturně-společenského
a sportovního života obce, zkvalitnění životního prostředí obce a výraznější prezentace obce v
regionálním, krajském, celostátním i mezinárodním měřítku, úsilí o aktivnější životní postoj
obyvatel obce a posilování sounáležitosti k místu, které by mělo být nejen bydlištěm, ale
především domovem.
Článek I. – Legislativní rámec
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„zákon o obcích);
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů;
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
Článek II. - Vymezení základních pojmů
1) dotace - je každé účelové poskytnutí prostředků obce v souladu s ustanovením § 85 písm.
c) nebo § 102 odst.3 zákona o obcích (grant, finanční příspěvek) z rozhodnutí zastupitelstva
obce Kamenné Zboží (dále jen „ZO“)
2) grant - na základě grantového programu vyhlášeného ZO, projektu předloženého
příjemcem, vyhodnoceného a schváleného ZO a financovaného na základě smlouvy uzavřené
s příjemcem,
3) příspěvek - na základě ZO vyhlášeného programu podpory činnosti nebo oblasti
vyhlášeného ZO, vyhodnocený výběrovým způsobem a schválený ZO a financovaný na
základě smlouvy uzavřené s příjemcem,
a) příspěvek - na základě individuální žádosti příjemce, vyhodnocený a schválený ZO a
financovaný na základě smlouvy uzavřené s příjemcem.
4) finanční dar - je každé účelové poskytnutí prostředků obce v souladu s ustanovením § 85
písm. b) nebo § 102 odst.3 zákona o obcích, z rozhodnutí ZO na řešení mimořádné situace
příjemce (mimořádné výpomoci) nebo jako finanční ocenění příjemce za činnosti mající
významný podíl na rozvoji, prezentaci či reprezentaci obce, poskytovaný jako:
a) mimořádná finanční výpomoc - na základě programu schváleného a vyhlášeného ZO
(např. pro řešení následků živelních událostí) nebo na základě jednorázového rozhodnutí ZO o
žádosti příjemce, příp. bez žádosti, a financovaná na základě smlouvy uzavřené s příjemcem,
b) finanční ocenění příjemce - na základě rozhodnutí ZO po zhodnocení činnosti příjemce
mající významný podíl na rozvoji, prezentaci či reprezentaci obce (např. umístění ve
sportovních, kulturních a jiných soutěžích na republikové, evropské nebo světové úrovni) a
financované na základě smlouvy uzavřené s příjemcem,
c) záštita - na základě rozhodnutí ZO o poskytnutí záštity s finančním příspěvkem na
kulturní, sportovní nebo jinou akci, zpravidla na podkladě žádosti příjemce, financovaná na
základě smlouvy s příjemcem,
d) dar - na základě individuální žádosti příjemce (např. k řešení tíživé nebo mimořádné
situace), vyhodnocený a schválený ZO a financovaný na základě smlouvy uzavřené s
příjemcem.
5) žadatel resp. příjemce - je fyzická nebo právnická osoba nebo občanské sdružení, kteří mají
trvalé bydliště (sídlo) v obci nebo jinak působí ve prospěch obce zejména v oblastech:
- tělovýchovy a sportu
- školství

- kultury
- prevence sociálně patologických jevů
- sociální pomoci
Článek III. - Žádost
1) Žádost o finanční příspěvek, dar a dotaci (dále jen „finanční příspěvek“) na příslušný
kalendářní rok, včetně všech povinných příloh, se podává do 30.11. předchozího kalendářního
roku. ZO obce může mimořádně schválit poskytnutí finančních příspěvků i po tomto termínu.
2) Žádosti se podávají písemně, a to poštou nebo prostřednictvím podatelny OÚ Kamenné
Zboží na předepsaném formuláři. Tiskopis žádosti je k dispozici na internetových stránkách
obce: www.kamennezbozi.cz, nebo na OÚ Kamenné Zboží. Písemná žádost se směřuje na
adresu: Obec Kamenné Zboží, čp. 180, 288 02 Nymburk
3) Povinnou přílohou žádosti jsou doklady potvrzující existenci žadatele, a to:
a) podnikatelský subjekt doloží oprávnění k podnikatelské činnosti:
- fyzická osoba – živnostenský list
- právnická osoba – výpis z obchodního rejstříku, který není starší než šest měsíců
- kopii o zřízení běžného účtu
b) neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, nadace aj. doloží
doklad o právní subjektivitě:
- zřizovací listinu, statut sdružení, registrace u MV ČR nebo u MK ČR, stanovy apod.
- kopii o zřízení běžného účtu
c) fyzická osoba (občan) doloží při žádosti o poskytnutí finančního daru podle čl.2 odst.2
písmena a) až d): průkaz totožnosti a doklady prokazující oprávněnost žádosti.
4) Na každý jednotlivý projekt se podává jedna samostatná žádost.
5) Žádost, která nesplňuje všechny formální náležitosti, bude vrácena k doplnění.
6) Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok, tudíž proti rozhodnutí zastupitelstva
obce Kamenné Zboží není možné odvolání.
Článek IV. – Poskytnutí finančního příspěvku (dotace, daru)
1) O poskytnutí finančního příspěvku rozhoduje ZO obce v souladu se zákonem č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. ZO může schválit poskytnutí
finančního příspěvku i v nižší výši, než je požadovaná.
2) Po projednání na veřejném zasedání ZO informuje písemně obec žadatele o výsledku
projednané žádosti.
3) O poskytnutí finančního příspěvku se uzavře mezi obcí Kamenné Zboží a žadatelem
písemná smlouva.
4) Z finančního příspěvku lze hradit neinvestiční náklady, zejména:
- materiál, technické náklady nutné k zajištění projektu
- služby
- pronájmy prostor a techniky
- úhrady energií (voda, plyn, el.energie, apod.)
- poštovné, cestovné, dopravné, kancelářské potřeby
- náklady spojené s propagací projektu
- sportovní vybavení a ostatní vybavení nezbytné pro činnost
- opravy
5) Z finančního příspěvku nelze hradit:
- mzdy, sociální a zdravotní pojištění, daně
- investiční náklady
- náklady prokazatelně nesouvisející s projektem
- komerční, podnikatelské a reklamní aktivity

6) O využití finančních prostředků poskytnutých podle čl. 2 odst.1 písm. a) až c) vede
příjemce oddělenou a průkaznou evidenci.
7) V případě, že byl finanční příspěvek použit v rozporu s uzavřenou smlouvou, nebo nebylo
předloženo řádné vyúčtování, je příjemce povinen částku vrátit na účet obce Kamenné Zboží,
nejpozději do 20.12. příslušného roku.
8) Poskytování finančních příspěvků dle těchto zásad je předmětem finanční kontroly dle
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
9) V případě nevyřešeného vyúčtování jakýchkoliv finančních prostředků nebudou žadateli v
obdobných projektech další finance poskytnuty.
10) Žadatel se zavazuje podpisem smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku, že předmět a
rozsah projektu, které uvedl v žádosti o finanční příspěvek, jsou závazné a to i v případě, kdy
výše získaného finančního příspěvku je nižší než požadovaná. V případě, že skutečné celkové
náklady jsou vyšší oproti schválené žádosti o poskytnutí finančního příspěvku, nezakládá se
nárok na navýšení finančního příspěvku.
11) Podmínkou přijetí nové žádosti o finanční příspěvek u žadatele, který již v minulosti od
obce Kamenné Zboží finanční příspěvek získal, je řádné, včasné, věcně i číselně správné
vyúčtování předchozího finančního příspěvku.
Článek V. - Vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku
1) Příjemce finančních příspěvků poskytnutých podle čl. II. (mimo fyzické osoby žádající o
mimořádnou finanční výpomoc) je povinen poskytnutý finanční příspěvek řádně vyúčtovat a
předložit včetně hodnotící zprávy na předepsaném tiskopise nejpozději do 15.12. příslušného
kalendářního roku. Vyúčtování předloží finančnímu výboru obce Kamenné Zboží.
2) V případě nepředložení řádného vyúčtování, pozbývá příjemce nárok na finanční příspěvek
a je povinen jej vrátit na účet obce Kamenné Zboží do 20.12. příslušného roku.
Článek VI. - Účinnost
Tyto zásady byly schváleny na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 18.4.2013 pod
číslem usnesení č. 17/149/2013/Z a nabývají účinnosti 1.5.2013.
V Kamenném Zboží dne 18.4.2013
Pavel Nosek, starosta obce Kamenné Zboží

