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OBEC Moravské Knínice
Kuřimská 99, Moravské Knínice, 664 34 Kuřim, okres Brno-venkov

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE
MORAVSKÉ KNÍNICE
Tato pravidla upravují postupy pro poskytování dotací obcí Moravské Knínice v souladu se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v souladu se zákonem č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a pro jejich kontrolu v souladu se zákonem č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a prováděcí vyhláškou k zákonu o
finanční kontrole č. 416/2004 Sb.
1.

Poskytovatel dotace: Obec Moravské Knínice

2.

Druhy dotací:
A. individuální - může požádat libovolný žadatel na individuální účel mimo
dotační program obce
B. programové – odpovídá specifikacím aktuálního dotačního programu obce

3.

Účel dotací: podporovat rozvoj života v obci, pečovat o tradice a folklór, napomáhat
rozvoji v oblasti kulturní, spolkové a sportovní činnosti

4.

Cílová skupina – příjemci dotace: fyzické nebo právnické osoby (tj. např. spolky,
církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy,
hospice), které realizují projekty v obci Moravské Knínice nebo pro její občany

5.

Pravidla pro poskytnutí a čerpání dotace
-

projekt musí být realizován na území obce, pro občany obce nebo musí mít s obcí
souvislost
dotace je přísně účelová a její příjemce je povinen použít dotaci maximálně
hospodárným způsobem a výhradně na realizaci dotovaného projektu.
dotace bude příjemci poskytnuta na základě písemné veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Moravské Knínice do 20 dnů ode dne uzavření
smlouvy, a to:
a)
bezhotovostním převodem na bankovní účet, u něhož je doloženo, že
je ve vlastnictví příjemce dotace, jednorázovou splátkou.
b)
v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Moravské Knínice,
jednorázovou splátkou

-

uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a jejich případné dodatky
budou zveřejněny na webových stránkách obce Moravské Knínice na adrese
www.moravskekninice.cz a vyvěšením na úřední desce po dobu nejméně 3 let
ode dne zveřejnění.

-

období realizace projektu a podmínky čerpání dotace budou uvedeny ve
veřejnoprávní smlouvě

-

použití dotace podléhá kontrole ze strany poskytovatele dle zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o
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finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že příjemce nepoužije
dotaci k účelu, na který mu byla poskytnuta nebo se dopustí jakéhokoliv jiného
porušení rozpočtové kázně, vystavuje se sankcím podle § 22 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisu,
a sankcím definovaným ve smlouvě.
6.

Pravidla pro předkládání žádostí a průběh dotačního řízení
A. individuální dotace - v průběhu celého kalendářního roku
B. programová dotace – řídí se dotačním programem příslušného roku
-

žadatelé předkládají písemnou žádost o dotaci na předepsaném formuláři, který je
k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách obce Moravské Knínice
– www.moravskekninice.cz. Písemnou žádost podají prostřednictvím podatelny
Obecního úřadu Moravské Knínice nebo odesláním na adresu: OBEC Moravské
Knínice, Kuřimská 99, 664 34 Moravské Knínice.

-

žádost musí obsahovat:
a) správně a úplně vyplněný formulář žádosti,
b) požadovanou výši dotace
c) žádost musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem žadatele o
dotaci.

-

jednotlivé žádosti o dotaci posoudí Finanční výbor Zastupitelstva obce Moravské
Knínice (dále jen „výbor“) a předloží doporučující stanovisko zastupitelstvu.
Jednání výboru je veřejné a řídí se jednacím řádem výboru.

-

poskytnutí dotací a výši jednotlivých dotací rozhodne zastupitelstvo obce

-

na poskytnutí dotace není právní nárok, rozhodnutí zastupitelstva obce o udělení
dotace je konečné a není proti němu odvolání

-

žadatel bude informován o výsledku dotačního řízení e-mailem, případně je
možné získat informace o poskytnutých dotacích na webových stránkách obce
Moravské Knínice www.moravskekninice.cz

Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem obce Moravské Knínice na veřejném
zasedání pod číslem usnesení 526/36/18 dne 1.10.2018

Přílohy:
1. Dotační program obce
2. Formulář žádosti o poskytnutí individuální dotace
3. Formulář žádost o poskytnutí programové dotace
4. Vzor veřejnoprávní smlouvy
5. Formulář finančního vyúčtování dotace

