SMĚRNICE č. 2/2020
ZÁSADY K POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE LUŽICE

Zastupitelstvo obce Lužice v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, vydává tyto zásady.
Čl. 1
Základní ustanovení
1. Hlavním posláním zásad je sjednocení postupů při podávání a projednávání žádostí o finanční dotace z
rozpočtu obce Lužice a jejich poskytování fyzickým a právnickým osobám.
2. Dotaci lze poskytnout fyzické i právnické osobě na základě žádosti na předepsaném formuláři (Příloha č. 1 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lužice pro rok …). Dotace se poskytne zejména na účelové
neinvestiční výdaje (Příloha č. 2 - Oznámení o schválení poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lužice). Účel
poskytnuté finanční dotace je specifikován ve smlouvě o poskytnutí dotace (Příloha č. 3 – Smlouva o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Lužice).
3. Dotace se poskytuje na základě uzavřené písemné smlouvy o poskytnutí dotace a vyplácí se bezhotovostním
převodem na účet příjemce.
4. Dotace není převoditelná na jiný subjekt a není možné z ní financovat činnost jiného subjektu.
5. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
6. Dotaci lze poskytnout pouze žadateli, který nemá nesplněné závazky po splatnosti vůči obci Lužice,
právnickým osobám, jejíchž 100% vlastníkem je obec Lužice nebo jejichž zřizovatelem či zakladatelem je obec
Lužice. Tuto skutečnost žadatel doloží čestným prohlášením v žádosti.
7. Konkrétní podmínky užití dotace se řídí platnou smlouvou o poskytnutí dotace.
Čl. 2
Dotace
1. Dotace poskytnuté přímo z rozpočtu obce Lužice pro konkrétního příjemce se poskytují k rozvoji kulturního a
společenského ducha obce Lužice a tím zvyšují kvalitu života a dobrého jména obce a na významné akce
veřejného zájmu. V tomto případě je ve schváleném rozpočtu obce Lužice uvedena dotace pro konkrétního
příjemce.
2. Dotace je poskytována na jeden rok, v případě akcí nebo činností, které mají víceletou tradici a jejich
realizace má významný přínos pro veřejnost, je možno schválit poskytnutí finančního příspěvku na delší období.
Čl. 3
Přijímání žádostí
1. Žadatel o dotaci z rozpočtu obce Lužice podá písemně nebo přes datovou schránku žádost na předepsaném
formuláři v průběhu příslušného rozpočtového roku nejlépe v termínu od 01.10. do 15.11. předcházejícího roku.
Žádost o dotaci předložená na jiném než předepsaném formuláři nebude přijata a bude z posuzování a
rozhodování o přidělení dotace automaticky vyloučena.
2. Místem podání žádosti je podatelna nebo datová schránka obce Lužice. V případě podání žádosti
prostřednictvím poštovních služeb rozhoduje datum podacího razítka.
Čl. 4
Posuzování a výběr žádostí
1. Po přijetí žádosti obec Lužice žádost zpracuje. Žádost, která nesplňuje podmínky nebo je nedostatečně
vyplněna, vyřadí. Úplnou žádost předloží k projednání Finančnímu výboru obce Lužice.
2. O poskytnutí dotace rozhoduje na základě návrhu příslušný orgán Rada obce nebo Zastupitelstvo obce
formou přijatého usnesení.
3. Obec Lužice zajistí zveřejnění výsledků dotačního řízení na webových stránkách obce zveřejněním usnesení
přijatých příslušným orgánem obce.
4. Každá dotace bude individuálně posouzena z hlediska souladu s pravidly veřejné podpory.

Čl. 5
Vyúčtování poskytnutých dotací
1. Každá dotace musí být nejpozději do 30. 11. příslušného kalendářního roku řádně vyúčtována, není-li ve
smlouvě o poskytnutí dotace stanoveno jiné datum.
2. Před závěrečným vyúčtováním dotace bude provedena průběžná kontrola, která bude zaměřena především na
kontrolu průběžného dodržování právních předpisů, stanovených podmínek využití dotace a provozních výdajů
příslušného žadatele. Bližší podmínky průběžné kontroly budou stanoveny ve smlouvě o poskytnutí dotace
s ohledem na účel využití dotace.
3. Vyúčtování dotace se předkládá obci Lužice na předem předepsaném formuláři (Příloha č. 4 - Vyúčtování
dotace z rozpočtu obce Lužice za rok …). Vyúčtování dotace obsahuje kopie prvotních účetních dokladů,
doklady potvrzující uskutečnění výdaje, seznam všech dokladů předložených ve vyúčtování dotace, propagační
materiály dokladující uskutečnění akce. Účetní doklady (originály i kopie) hrazené z dotace budou viditelně a
nesmazatelně označeny textem: „Financováno z dotace obce Lužice ve výši … Kč“.
4. Dotace bude použita k účelu stanovenému ve smlouvě o poskytnutí dotace.
5. V případě, že dotace nebyla plně využita, zašle příjemce dotace nevyužité prostředky na účet obce a rovněž
avízo o vratce dotace, ve které bude uvedeno:
Vratka dotace pro rok …, částka ve výši Kč …, byla zaslána na účet č. 27125671/0100, dne …
Dále bude avízo obsahovat název činnosti na kterou byla dotace poskytnuta, název příjemce dotace a datum
vystavení avíza.
6. Žadateli, který řádně v termínu nevyúčtoval předchozí dotaci nebo nepožádal o prodloužení termínu
předložení vyúčtování poskytnuté dotace, nemůže být další dotace vyplacena. Schválenou dotaci lze vyplatit z
účtu obce Lužice na účet příjemce až po řádném předložení vyúčtování dotace, která byla poskytnuta v
předchozím období.
7. Nedodržení termínu vyúčtování nebo použití dotace je považováno za porušení rozpočtové kázně a žadateli
může být nařízeno vrácení poskytnuté dotace nebo její části. Porušení rozpočtové kázně upravuje zákon č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
1. Směrnice č. 2/2020 Zásady k poskytování dotací z rozpočtu obce Lužice schválilo Zastupitelstvo obce Lužice
dne 5.5.2020 usnesením č. 9/5.2.
2. Tato Směrnice č. 2/2020 Zásady k poskytování dotací z rozpočtu obce Lužice nahrazuje Směrnici č.1/2015,
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Lužice schválené usnesením Zastupitelstva obce Lužice dne
18.6. 2015.
3. Výjimky z těchto zásad a jakékoliv úpravy schvaluje Zastupitelstvo obce Lužice.
4. Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 6.5.2020.
Těmito zásadami se řídí poskytování dotací z rozpočtu obce Lužice po 5.5.2020.

………………………………………
Mgr. Tomáš Klásek
starosta obce Lužice

..………………………………………..
Ing. Jakub Buchta, DiS.
místostarosta obce Lužice

Přílohy č.: 1) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lužice pro rok …
2) Oznámení o schválení poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lužice
3) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lužice
4) Vyúčtování dotace z rozpočtu obce Lužice za rok …

