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Pravidla poskytování finančních dotací 

z rozpočtu městyse Vrchotovy Janovice 

 

Čl. 1.  
Úvodní ustanovení 

 
Tyto pravidla upravují poskytování finančních dotací (dále jen „dotace“) v režimu zákona č. 250/2000 

o rozpočtových pravidlech (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech) v pozdějším znění. Tyto 

dotace jsou financovány z celkových rozpočtovaných objemů výdajů a ty jsou součástí schváleného 

rozpočtu městyse. 

Čl. 2  
Příjemce dotace 

 
Oprávněným příjemcem, tj. rovněž žadatelem o dotaci, jsou nestátní neziskové organizace sídlící 

nebo působící na správním území městyse Vrchotovy Janovice a subjekty, které vyvíjení aktivity 

zaměřené na občany žijící na správním území městyse Vrchotovy Janovice. 

 
Čl. 3  

Druhy dotací 
 

Dotace jsou poskytovány na: 

a) úhradu provozních neinvestičních výdajů souvisejících s celoroční činností subjektu (dotace na 

činnost): 

- tato dotace může být poskytnuta nestátní neziskové organizaci, která sídlí nebo působí na správním 

území městyse Vrchotovy Janovice a organizaci, která vyvíjí aktivity zaměřené na občany žijící na 

správním území městyse Vrchotovy Janovice; 

b) úhradu neinvestičních výdajů souvisejících s pořádáním konkrétní akce určené pro veřejnost 

(dotace na akci): 

- tato dotace může být poskytnuta nestátní neziskové organizaci na pořádání, organizování, 

uskutečnění konkrétní akce (projektu) určené pro veřejnost. Preferovány jsou akce primárně 

zaměřené na volnočasové aktivity pro místní děti, mládež, rodiny s dětmi a seniory.  
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Čl. 4  
Podání žádosti 

 
Žádost o dotaci se podává osobně na podatelně úřadu městyse, poštou na adrese: Městys Vrchotovy 

Janovice, 257 53 Vrchotovy Janovice 2, případně datovou schránkou. 

O dotace se žádá na předepsaném formuláři (příloha č. 1). Uznatelné náklady jsou náklady vzniklé od 

1.1. do 31.12., případně do data uvedeného ve veřejnoprávní smlouvě. 

 

 
Čl. 5 

Ostatní podmínky pro poskytnutí dotací 
 
a) Na přiznání dotace není právní nárok, poskytování dotace nelze vymáhat právní cestou a proti 

rozhodnutí není odvolání. 

b) Žadatel nesmí mít aktuálně splatné nedoplatky vůči městysu Vrchotovy Janovice. 

c) Žádost o dotaci, její výši a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace schvaluje Rada nebo 

Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice dle kompetencí daných zákonem č. 128/2000 Sb. o 

obcích, v pozdějším znění. 

d) Dotace je poskytována pouze v české měně.  

f) Dotace má neinvestiční charakter a nelze z ní hradit výdaje na odměny funkcionářů, na mzdy a na 

investice. 

g) Poskytovatel informuje žadatele, zda vyhověl jeho žádosti o poskytnutí dotace a v případě 

poskytnutí dotace vyzve žadatele k podpisu veřejnoprávní smlouvy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude převedena na bankovní účet žadatele na základě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí 

dotace“ dle data uvedeného v této smlouvě, případně dle jiné specifikace uvedené ve smlouvě. Po 

dohodě lze vyplatit dotaci v hotovosti v pokladně úřadu městyse Vrchotovy Janovice. 
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Čl. 7 

Čerpání a předložení vyúčtování dotace 
 

Dotaci je možné poskytnout na činnost nebo na akci realizovanou od 1.1. do 31.12. v roce, kdy byla 

dotace poskytnuta a čerpání je účelově vázáno na akce nebo činnosti, na které byla dotace 

poskytnuta. 

Při čerpání poskytnuté dotace a předložení vyúčtování se žadatel musí řídit daty uvedenými ve 

veřejnoprávní smlouvě. Vyúčtování se předkládá na předepsaném formuláři, který je přiložen ke 

smlouvě.  

Pokud příjemce nevyčerpá přidělenou dotaci nebo neprovede její řádné vyúčtování na předepsaném 

formuláři ve stanoveném termínu, je povinen poskytnutou částku nebo její část vrátit na účet 

městyse Vrchotovy Janovice. 

 
Čl. 8 

Závěrečné ustanovení 
 
Tyto pravidla byly projednány na jednání rady městyse Vrchotovy Janovice dne 01.10.2015, schváleny 

usnesením č. 161/2015 a nabývají účinnosti dnem schválení. 

 

 

 

 

 

         
                  Marcela Čedíková, v.r. 
           starostka obce  
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