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Obec Velké Přílepy v souladu s ustanovením § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění zveřejňuje  

 

Program pro poskytování dotací (dotační program) 

„Podpora spolkového života v obci v roce 2019“ 
 

I. 

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty 

Účelem je podpora zájmové činnosti obyvatel obce, zejména podpora aktivního trávení 

volného času v oblastech jako je sport a tělovýchova, kultura, společenský život, sociální 

činnosti, ochrana životního prostředí a budování vztahu k přírodě, zdravý životní styl. 

 

II. 

Důvody podpory stanoveného účelu 

Důvodem podpory stanoveného účelu dle dotačního programu je vytváření a podpora 

podmínek pro uspokojování potřeby aktivního trávení volného času obyvatel obce.  

 

III. 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na 

podporu stanoveného účelu 

Celkový předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu obce na dotace 

v rámci dotačního programu pro rok 2019 činí 15.000 Kč.  

 

IV. 

Maximální výši dotace v jednotlivém případě 

Maximální výši dotace pro jednoho žadatele činí 15.000 Kč. 

 

V. 

Okruh způsobilých žadatelů 

1. O dotaci v rámci dotačního programu mohou žádat spolky (§ 214 a násl. občanského 

zákoníku) se sídlem v obci Velké Přílepy, pokud realizují některou z podporovaných 

aktivit dle čl. I. zejména na území obce a pro obyvatele obce. 

2. Žadatelem o dotaci nesmí být spolek: 

a) jehož úpadek byl zjištěn insolvenčním soudem, nebo 

b) na jehož majetek je vedena exekuce či jiné obdobné (vykonávací) řízení, 

c) který má dluhy na daních a poplatcích (daňové nedoplatky), nebo 

d) který má dluhy vůči poskytovateli nebo jinému veřejnoprávnímu subjektu, 

e) je v prodlení se splněním povinnosti provést finanční vypořádání dříve poskytnuté 

dotace způsobem, za podmínek a ve lhůtách stanovených ve veřejnoprávní smlouvě o 

poskytnutí dotace (tzn. je v prodlení s předložením samotného finančního vypořádání 

či s předložením některých stanovených dokladů). 

3. Splnění podmínek dle odst. 2 písm. b) až e) doloží žadatel čestným prohlášením, které je 

součástí žádosti o dotaci. 

 

VI. 

Lhůta pro podání žádosti 

1. Žádost o dotaci se předkládá v listinné podobě výhradně na stanoveném formuláři, který 

je uveden v příloze č. 1 tohoto dotačního programu.  

2. Žádost včetně povinných příloh musí být doručena do podatelny Obecního úřadu Velké 

Přílepy (na adrese: Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy) do 25. 9. 2019 do 10 hodin 

v zalepené obálce s nápisem Dodatečný dotační program.  
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3. Žádosti podané po stanoveném termínu nebudou zařazeny do seznamu žádostí 

předložených k posouzení v rámci dotačního programu.  

 

VII. 

Kritéria pro hodnocení žádosti 

 Žádosti budou hodnoceny podle následujících kritérií: 

a) předpokládaný počet osob, které se budou účastnit činností žadatele,  

b) aktivní zapojení obyvatel obce Velké Přílepy do činností žadatele, 

c) přiměřenost předloženého rozpočtu spolku vzhledem k cílům a obsahu činnosti, 

d) schopnost zajištění finanční spoluúčasti z jiných zdrojů. 

 

VIII. 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

O žádostech bude rozhodnuto na doporučení rady obce na nejbližším jednání zastupitelstva 

obce po ukončení termínu příjmu žádostí. 

  

IX. 

Podmínky pro poskytnutí a čerpání dotace 

1. Na přiznání dotace není právní nárok a dotace nemusí být poskytnuta v požadované výši. 

2. Poskytovatel dotace může při vyhlášení dotačního programu nebo ve veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí dotace stanovit nezpůsobilé náklady (výdaje, které nelze z dotace 

hradit). 

3. Poskytnutou dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých nákladů vynaložených 

(uhrazených) příjemcem v kalendářním roce 2019.  

4. Pokud žadatel, kterému poskytovatel dotaci přiznal, nepodepíše veřejnoprávní smlouvu o 

poskytnutí dotace do 30 dnů ode dne, kdy byl k jejímu podpisu poskytovatelem vyzván, 

jeho nárok na poskytnutí dotace zaniká. 

5. Příjemce dotace musí při jejím čerpání postupovat v souladu s platnými právními 

předpisy. 

6. Příjemce dotace je povinen provést finanční vypořádání poskytnuté dotace způsobem, za 

podmínek a ve lhůtách stanovených ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace. 

7. Poskytovatel dotace bude vykonávat kontrolu nad finančním zajištěním, věcným plněním 

a čerpáním finančních prostředků u příjemce dotace dle zákona č. 320/2001 Sb. o 

finanční kontrole, v platném znění. 

8. V případě porušení rozpočtové kázně příjemcem postupuje poskytovatel podle ustanovení 

§ 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění, ve spojení se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění. 

9. Příjemce dotace musí souhlasit se zveřejněním svého názvu, adresy sídla a výše 

poskytnuté dotace. 

10. Obec Velké Přílepy si vyhrazuje právo na změnu podmínek a postupů stanovených 

v tomto dotačním programu. 

 

X. 

Některé nezpůsobilé a způsobilé náklady 

1. Poskytnutou dotaci nelze použít na úhradu zejména níže uvedených nákladů (výdajů), 

které jsou náklady nezpůsobilými: 

a) jakékoli investiční náklady, 

b) náklady na nákup pozemků, staveb, bytů či nebytových prostor, 

c) úhrada finančního leasingu a úvěru, 

d) úhrada DPH, pokud je příjemce plátcem DPH a má v konkrétním případě nárok na 

uplatnění odpočtu DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
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hodnoty, v platném znění (to platí i v případě, kdy příjemce nárok na odpočet DPH na 

vstupu neuplatnil), 

e) úhrada daní a dotací, 

f) poskytování úvěrů či půjček a návratných finančních výpomocí, 

g) celní, správní a soudní poplatky a dovozní přirážky, 

h) náklady na reprezentaci, pohoštění a dary,  

i) pokuty, úroky z prodlení a penále,  

j) manka a škody,  

k) úhradu ztráty z minulých let,  

l) tvorbu rezerv. 

2. Další nezpůsobilé náklady je poskytovatel dotace oprávněn vymezit ve veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí dotace. 

3. Poskytnutou dotaci lze použít na úhradu zejména níže uvedených nákladů (výdajů), které 

jsou náklady způsobilými: 

a) výhradně neinvestiční náklady, 

b) náklady na provoz vlastních prostor pro realizaci spolkové činnosti příjemce (budov a 

pozemků) a jejich zařízení – energie (el. energie, vodné, stočné, plyn, teplo)  

c) úhrady za užívání cizích prostor pro realizaci spolkové činnosti příjemce, zejména 

nájemné za užívání budov a pozemků a náklady na služby (energie) spojené 

s užíváním takových prostor, 

d) odměny kvalifikovaných trenérů, instruktorů, cvičitelů, školitelů, jejichž služby 

příjemce při své spolkové činnosti využívá, 

e) odměny rozhodčím a lékařskému dozoru v soutěžích, jichž se příjemce, resp. jeho 

členové v roce 2019 účastní, 

f) náklady na dopravu na soustředění, utkání a závody konané mimo Velké Přílepy, 

jakož i náklady na ubytování na výše uvedených soustředěních, utkáních a závodech,  

g) pořízení materiálového vybavení pro spolkovou činnost (např. sportovní náčiní, nářadí 

a cvičební pomůcky, výtvarné a dekorační potřeby), 

h) náklady na propagaci (např. výroba a tisk plakátů a jiných propagačních materiálů, 

výlepová služba). 

 

XI. 

Vzor žádosti o dotaci a obsah jejích příloh 

1. Vzor žádosti o dotaci je uveden v příloze č. 1 tohoto dotačního programu. 

2. K žádosti o dotaci se přikládají tyto povinné přílohy: 

a) prostá kopie výpisu ze spolkového rejstříku (postačí výpis pořízený na internetu),  

b) prostá kopie aktuálního znění stanov spolku, 

c) prostá kopie dokladu o volbě statutárního orgánu žadatele, není-li tento údaj zjistitelný 

z předloženého výpisu ze spolkového rejstříku a je-li žadatel zastoupen statutárním 

orgánem,  

d) originál plné moci, je-li žadatel zastoupen zmocněncem, 

e) prostá kopie potvrzení o existenci běžného účtu žadatele (výpis z účtu nebo potvrzení 

banky o zřízení účtu ne starší než 3 měsíce), 

f) popis předpokládané činnosti spolku v roce 2019 

g) rozpočet spolku na rok 2019 (včetně podrobného uvedení zdrojů financování spolku) 

 

Příloha č. 1: Vzor žádosti o dotaci  


