
Upozornění a pokyny k poskytování dotací z rozpočtu obce

Žádost o dotaci
Žádost je nutné doručit do 31.1.příslušného roku.
Všechny oddíly žádosti jsou povinné. Při vyplňování wordovské verze žádos� je vhodné se
mezi jednotlivými poli pohybovat pomocí tabulátoru.
Řádně vyplněnou a oprávněnou osobou nebo osobami podepsanou žádost doručte na adresu
Obecního úřadu Džbánov, Džbánov 15, 566 01 Vysoké Mýto, s dostatečným předs�hem před
realizací projektu. Žádosti, které budou vykazovat takové vady, že nebude možné získat
dostatečné informace k posouzení účelu nebo potřebné údaje k uzavření veřejnoprávní smlouvy,
nebudou akceptovány.
Pozor! Právnické osoby (např. Tělovýchovné jednoty, SDH, spolky a jiní) doloží k žádosti
stanovy či podobný dokument, ze kterého bude patrné, kdo je oprávněn za společnost
jednat, pokud tyto informace nejsou dostupné ve veřejném seznamu (např. obchodní
rejstřík).
V případě, že chcete sdělit další okolnos�, které se do žádos� nevešly, nebo pro ně není místo,
přiložte je na samostatném listu jako přílohu.
O poskytnutí dotace bude rozhodovat Zastupitelstvo obce Džbánov na svém nejbližším zasedání od
podání žádos�, pokud byla doručena alespoň 10 pracovních dní před tímto termínem.

Smlouva o poskytnutí dotace
V případě kladného rozhodnu� bude se žadatelem sepsána tzv. veřejnoprávní smlouva – Smlouva o
poskytnu� dotace, která bude připravena nejdéle do 15 dnů od schválení dotace zastupitelstvem.
Dotaci lze použít pouze k účelu, na který byla schválena dle specifikace ve smlouvě a v termínu
uvedeném ve smlouvě.
Dotaci obecně nelze použít ke krytí nákladů spojených se zpracováním žádos� o dotaci včetně další
administrace, platby pokut, penále, správních poplatků, cestovních výdajů (cesťáky), členských
příspěvků, mzdových nákladů, darů fyzickým a právnickým osobám, pohoštění, není-li ve smlouvě
ujednáno jinak.
Změny smlouvy je možné provádět pouze písemnými dodatky, jejichž schválení může podléhat
opětovnému projednání v zastupitelstvu obce. Z toho důvodu je nutné případné změny řešit s
dostatečným předs�hem.
Vzor veřejnoprávní smlouvy je k dispozici na webových stránkách obce.

Závěrečné vyúčtování dotace
Poskytnutá dotace podléhá finančnímu vypořádání, to znamená, že bude doložen účel vynaložených
prostředků podle podmínek smlouvy.
Závěrečné vyúčtování je nutné provést v termínu a dle požadavků ujednaných ve smlouvě na
připraveném formuláři. K závěrečnému vyúčtování budou vždy doložené kopie účetních dokladů,
jejichž originály jsou označeny předepsaným způsobem, prokazující uži� poskytnutých prostředků
v souladu s účelem, na který byly poskytnuty. Doklady musí mít také datum vystavení, či datum
uskutečnění zdanitelného plnění v intervalu stanoveném ve smlouvě. Formulář konečného
vyúčtování akce je k dispozici na obecním úřadu.
Vyúčtování dotace odevzdejte v požadovaném rozsahu a termínu na adresu poskytovatele, to je
Obec Džbánov, Džbánov 15,566 01 Vysoké Mýto. Kontrola předloženého vyúčtování
dotace
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