
OBEC BŘEZINA

Zásady poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce
 
Obec poskytuje z rozpočtu na příslušný kalendářní rok individuální dotaci (dále v textu jen dotace/dotaci) a
to pro oblasti  mládeže,  tělovýchovy a  sportu,  sociálních služeb,  podpory rodin,  péče o seniory,  požární
ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany
životního prostředí. Dotace je poskytována ve výši schválené zastupitelstvem.

Okruh možných žadatelů 
O dotaci se mohou ucházet příspěvkové organizace, spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační
fondy, církve a účelová zařízení církví, fyzické osoby, v případě mimořádné živelné události nebo životní
tísně. Žadatel musí mít vyrovnány všechny závazky vůči obci Březina.

Tématické zaměření dotací 
Individuální dotace z rozpočtu obce může být poskytnuta na podporu činnosti v některé z těchto oblastí:
sportovní a zájmová činnost, kultura, organizovaná činnost ve prospěch zdravotně postižených spoluobčanů,
životní prostředí, reprezentace obce, jiná společensky prospěšná činnost. 

Dotaci lze poskytnout na materiální a technické vybavení k zajištění konkrétního projektu a náklady spojené
s  propagací  žadatele  nebo  konkrétního  projektu.  Dotaci  nelze  poskytnout na  komerční  a  podnikatelské
aktivity a náklady, prokazatelně nesouvisející s projektem. 

Náležitosti žádosti 
Žádost musí být předložena na formuláři, který je k dispozici na obecním úřadě či v elektronické podobě.
Žádost musí být doručena na adresu Obecní úřad Březina, Březina 24, 679 05, poštou nebo osobně a to v
jednom pare s podpisem, případně razítkem. K žádosti bude přiložena kopie smlouvy o zřízení bankovního
účtu. Žadatel souhlasí se zveřejněním svého jména a s výší finančního příspěvku. 

Termín podání
Hromadný termín  pro  podání  spolkových dotací  je  stanoven do  konce  ledna  kalendářního  roku (pokud
připadá poslední den v měsíci na víkend, tak do prvního následujícího úředního dne).

Průběh dotačního řízení 
Po podání žádosti na podatelně obecního úřadu je každé jednotlivé žádosti dáno číslo jednací. Následně jsou
žádosti předány finančnímu výboru, který žádosti  překontroluje a vyhodnotí, poté je předá zastupitelstvu
obce k projednání a přijetí  rozhodnutí. O poskytnutí či neposkytnutí finančního příspěvku, o jeho výši a
účelu použití, rozhoduje výhradně zastupitelstvo obce, která nemá povinnost své rozhodnutí zdůvodňovat.
Obec  si  vyhrazuje  právo  dotaci  neposkytnout  žádnému  ze  žadatelů  např.  v  souvislosti  s  nedostatkem
finančních prostředků v rozpočtu obce.  Dotace se rozdělují  maximálně do výše stanové v dané kapitole
rozpočtu obce. Při hodnocení žádostí o dotaci budou upřednostňováni ti žadatelé, jejichž aktivity odpovídají
zájmům obce, budou se společně podílet na akcích pořádaných obcí a budou obci nápomocní.

O přidělení/nepřidělení dotace bude žadatel písemně či elektronicky informován, a to z pravidla do 30 dnů
po  skončení  zasedání  jednání  zastupitelstva,  na  kterém  byl  bod  jednání  zařazen.  V  případě  schválení
finančního příspěvku budou žadatelé vyzváni k uzavření veřejnoprávní smlouvy. Na podpis této smlouvy
mají 30 dní od obdržení výzvy k jejímu podpisu, jinak se má za to, že od přijetí příspěvku upustili. Do 30 dní
od  podpisu  veřejnoprávní  smlouvy  bude  finanční  částka  žadateli  převedena  bankovním  převodem  či
vyplacena hotově z pokladny obec.  



Vyúčtování, kontrola, závěrečná ustanovení 
Vyúčtování  dotace  musí  být  provedeno  nejpozději  do  konce  ledna  roku  následující,  kdy  byla  dotace
poskytnuta.  Vyúčtování  dotace  se  provádí  předložením  kopií  účetních  dokladů,  přehledové  vyúčtovací
tabulky a čestného prohlášení o využití prostředků. 

Obec Březina si vyhrazuje právo na kontrolu výše a účelu použití  dotace. Příjemce se zavazuje umožnit
osobám  pověřeným  poskytovatelem  provádět  věcnou  kontrolu,  finanční  a  účetní  kontrolu  v  průběhu
realizace projektu (či jiného účelu), na který byla dotace poskytnuta, případně po jeho dokončení, po dobu 5
kalendářních let. 

V případě, že se žadatel rozhodne ve lhůtě do 5 let pořízenou věc, jejíž pořizovací hodnota přesáhla 5.000,-
Kč a byla pořízena z dotace obce, prodat či darovat, nebo dojde-li v této lhůtě k ukončení činnosti žadatele,
je povinen tuto věc nabídnout nejprve obci Březině. 

Schvalovací doložka
Tyto zásady poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce byly projednány a schváleny na veřejném
zasedání Zastupitelstva obce Březiny dne 4. února 2019, číslo usnesení 7. Dosavadní zásady poskytování
individuálních dotací z rozpočtu obce schválené dne 21. prosince 2015 jsou tímto zrušeny.
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