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I. Základní ustanovení
(1) Realizace poskytování dotací a návratných finančních výpomocí (dále jen “NFV“) z rozpočtu města Nový
Jičín (dále také „město“) se řídí zejména: zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), v platném znění, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole, (kontrolní řád), v platném
znění, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákonem č.340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění,
vyhlášenými programy, uzavřenou veřejnoprávní smlouvou, metodikou č.12/2019 Metodika
k uznatelným výdajům financovaným z programových dotací města Nový Jičín do oblasti sportu, kultury
a volnočasových aktivit (dále jen „metodika“) a touto směrnicí.
(2) Účelem poskytnutí dotace a NFV z rozpočtu města je zajistit zejména spolufinancování projektů
v oblastech podporovaných městem v těch případech, kdy není možné pokrýt výdaje projektu v plné
výši z prostředků žadatele.

II. Vymezení pojmů
(1) Dotací se rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu města Nový Jičín na základě žádosti
žadatele v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, které podléhají kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění.
(2) Návratnou finanční výpomocí (NFV) se rozumí peněžní prostředky poskytnuté bezúročně z rozpočtu
města Nový Jičín žadateli na stanovený účel, které je jejich příjemce povinen vrátit do rozpočtu města
Nový Jičín ve stanovené lhůtě.
(3) Žadatelem je osoba vymezená v čl. III. této směrnice, případně jednotlivými programy nebo jejich
podprogramy, která předložila žádost o poskytnutí dotace či NFV v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a touto směrnicí.
(4) Poskytovatelem je město Nový Jičín jako územně samosprávný celek, který prostřednictvím RM a ZM
rozhoduje o poskytnutí dotace či NFV.
(5) Věcně příslušným odborem (administrátorem) se rozumí odbor Městského úřadu Nový Jičín (dále také
„MěÚ“), do jehož působnosti věcně dotace či NFV náleží.
(6) Příjemcem se rozumí žadatel, kterému byla poskytnuta dotace či NFV z rozpočtu poskytovatele.
(7) Finančním vypořádáním dotace se rozumí vyúčtování dotace a případné vrácení nepoužitých
peněžních prostředků do rozpočtu poskytovatele.
(8) Finančním vypořádáním návratné NFV se rozumí vyúčtování NFV a vrácení do rozpočtu poskytovatele
v plné výši.
(9) Programem pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí (dále jen „program“) se
rozumí souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu určeného poskytovatelem
v programu.
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(10)Projektem se rozumí jakýkoli záměr žadatele směřující k uspokojování potřeb občanů města
v oblastech podporovaných městem (zajištění provozu, celoroční činnost či jednorázová akce,…).
(11) Odbornou komisí se rozumí odborná komise rady města Nový Jičín zřízená v souladu se zákonem č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
(12) Uznatelnými výdaji se v případě programových dotací a programových NFV rozumí výdaje pouze
skutečně uhrazené vztahující se k realizaci projektu uvedeného ve smlouvě a specifikované příslušným
programem. Předložené doklady musí splňovat náležitosti účetního dokladu a musí být adresovány
příjemci programové dotace či programové NFV.
(13)Uznatelnými výdaji se v případě dotací na základě programů na podporu sportu, volnočasových aktivit
a kultury a jejich podprogramů rozumí výdaje pouze skutečně uhrazené vztahující se k realizaci
projektu uvedeného ve smlouvě, které nespadají do kategorie neuznatelných výdajů specifikovaných
v těchto programech a které jsou v souladu s metodikou č.12/2019 „Metodika k uznatelným výdajům
financovaným z programových dotací města Nový Jičín do oblasti sportu, kultury a volnočasových
aktivit“.
(14) Uznatelnými výdaji se v případě individuálních dotací a individuálních NFV rozumí výdaje pouze
skutečně uhrazené vztahující se k realizaci projektu uvedeného ve smlouvě, které nespadají do
kategorie neuznatelných výdajů specifikovaných touto směrnicí. Předložené doklady musí splňovat
náležitosti účetního dokladu a musí být adresovány příjemci individuální dotace či individuální NFV.

III. Vymezení žadatelů o dotaci či NFV
(1) Oprávněnými žadateli o dotaci či NFV jsou:
a) právnické osoby, které v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami,
zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonávají činnost, která
není podnikáním,
b) právnické osoby zapsané ve Školském rejstříku,
c) právnické osoby, poskytovatelé sociální(ch) služby(eb), zapsané v registru poskytovatelů sociálních
služeb,
d) fyzické osoby zletilé, plně svéprávné,
e) fyzické osoby podnikající,
které realizují projekty či zajišťují veřejné služby pro občany města, a další žadatelé v souladu
s podmínkami pro poskytování dotací či NFV dle této směrnice, pokud v programu není uvedeno jinak.
(2) Žadatelé o dotaci či NFV musí mít vyrovnány veškeré finanční a jiné závazky vůči městu Nový Jičín. Tuto
skutečnost dokládají písemným čestným prohlášením.
(3) O dotace či NFV nemohou žádat:
a) politické strany a politická hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách
a v politických hnutích, v platném znění,
b) příspěvkové organizace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín,
c) státní příspěvkové organizace, státní podniky, organizační složky státu, zařízení státu mající
obdobné postavení jako organizační složky státu (jednající jménem státu),
d) právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je podnikání ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění, s výjimkou uvedenou v odst. (1) písm. b) a c) tohoto článku.
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IV. Vymezení podporovaných oblastí
Dotaci či NFV z rozpočtu města lze poskytnout:
1. na účel určený poskytovatelem ve vyhlášeném programu, dále jen „programová dotace“ či
„programová NFV“,
2. na jiný účel určený žadatelem v žádosti o dotaci či NFV, dále jen „individuální dotace“ či
„individuální NFV“.

V. Programová dotace či NFV
(1) Jednotlivé programy jsou v ZM schvalovány zpravidla v červnu daného roku a vyhlašovány zveřejněním
na úřední desce města způsobem umožňujícím dálkový přístup a na internetových stránkách města
zpravidla k 1.7. daného roku.
(2) Poskytovatel může vyhlásit jednotlivé programy v rámci jednoho roku opakovaně.
(3) V jednotlivých programech je uváděn předpokládaný celkový objem finančních prostředků, který bude
vyčleněn v rozpočtu města na podporu stanoveného účelu programu. Faktický objem finančních
prostředků bude schvalován v rámci schvalování rozpočtu na následující kalendářní rok (netýká se
programů na poskytování dotací ex post).
(4) V případě, že ZM finanční prostředky deklarované v jednotlivých vyhlášených programech v rámci
schvalování rozpočtu města na příští období neschválí, nebo schválí v jiné výši, vyhrazuje si
poskytovatel právo vyhlášený program zrušit, nebo předpokládané maximální a minimální výše dotací
zkrátit o procento, o které byl krácen rozpočet v jednotlivých programech.
(5) Každý program má vlastní specifická pravidla a podmínky pro poskytování dotací či NFV.
(6) Dotace z rozpočtu města se poskytují v oblastech specifikovaných těmito programy:
I.

Program města Nový Jičín na podporu sportu
A. Podpora jednorázových sportovních akcí
B. Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže do 20let
C. Podpora sportovní činnosti dospělých nad 20 let
D. Podpora provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení.

II. Program města Nový Jičín na podporu kultury
A. Podpora jednorázových kulturních akcí
B. Podpora celoroční činnosti v kulturní oblasti.
III. Program města Nový Jičín na zachování a obnovu kulturních památek.
IV. Program města Nový Jičín na podporu volnočasových aktivit
A. Podpora jednorázových akcí v oblasti využití volného času
B. Podpora celoroční činnosti v oblasti využití volného času.
V. Program města Nový Jičín na podporu sociální oblasti
A. Podpora sociálních služeb dle zákona o sociálních službách
B. Podpora jednorázových akcí v oblasti sociální
C. Podpora celoroční činnosti v oblasti sociální
D. Podpora občanů města Nový Jičín v pobytových sociálních zařízeních
E. Podpora dobrovolnictví dle zákona o dobrovolnické službě.
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VI. Program města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče.
VII. Program města Nový Jičín na podporu životního prostředí – dotace ex post
A. Podpora vybudování malých domovních čistíren odpadních vod ve městě Nový Jičín
B. Podpora realizace ekologického vytápění v části města Nový Jičín - Kojetín.
VIII. Program města Nový Jičín na podporu estetizace objektů – dotace ex post.
(7) Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu podporovaných oblastí a vyhlášení jen některých nebo
dalších programů pro následující období.
(8) V případech hodných zvláštního zřetele si poskytovatel vyhrazuje právo vyhlášený program zrušit.

VI. Individuální dotace či NFV
(1) Individuální dotace či individuální NFV řeší individuální, konkrétní, specifické potřeby konkrétního
žadatele. Zpravidla se u žadatele jedná o mimořádnou či nenadálou situaci hodnou zvláštního zřetele.
(2) Individuální dotaci lze použít na investiční i neinvestiční výdaje. Individuální NFV lze použít na investiční
i neinvestiční výdaje.
(3) Účel individuální dotace či individuální NFV určuje žadatel tím, že jej uvede v žádosti o poskytnutí
dotace či NFV s řádným odůvodněním. Vzor žádosti o individuální dotaci či individuální NFV je přílohou
č. 1 této směrnice.
(4) O individuální dotaci či individuální NFV lze požádat v průběhu celého roku na základě situace, v níž se
žadatel právě ocitl.
(5) Nelze poskytnout individuální dotaci či individuální NFV na projekt, u něhož je nebo byla možnost
požádat o programovou dotaci či programovou NFV.
(6) Žádost o individuální dotaci či individuální NFV do 50 tis. Kč včetně v jednotlivém případě posuzuje a o
poskytnutí individuální dotace nebo individuální NFV rozhoduje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, RM.
(7) Žádost o individuální dotaci či individuální NFV nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě posuzuje a o
poskytnutí individuální dotace nebo individuální NFV rozhoduje v souladu s § 85 písm. c) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, ZM.
(8) Jednotlivým případem se rozumí nikoli jedno rozhodování o jedné žádosti, ale jednotlivá akce, resp.
jeden konkrétní účel definovaný v žádosti.
(9) V případě podání další žádosti o individuální dotaci či individuální NFV na stejný účel v jednom
kalendářním roce se požadované výše dotace či NFV sčítají. V pochybnostech, zda jde o žádost o další
dotaci nebo další NFV na stejný účel, rozhoduje o takové žádosti vždy ZM.
(10) Stanovisko k žádosti o individuální dotaci či individuální NFV předkládá orgánům města příslušná
odborná komise RM.
(11)Z individuální dotace či individuální NFV nelze hradit výdaje na:
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a. reprezentaci, pohoštění a dary (pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům
sportovních akcí, soustředění a výcvikových táborů),
b. nákup alkoholických nápojů, tabákových výrobků,
c. nákup věcí osobní spotřeby,
d. úroky, zápůjčky, penále, srážky a další finanční postihy,
e. splátky úvěrů včetně úroků a leasing včetně akontace,
f. cestovní náhrady nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném
znění,
g. provize,
h. benefity (dárkové poukázky, balíčky),
i. nevyrovnané závazky z předešlého období,
j. vzájemný zápočet závazků a pohledávek,
k. mzdy a platy žadatelů a jejich zaměstnanců (mimo oblast registrovaných sociálních služeb a dle
zákona o dobrovolnictví),
l. poplatky a výdaje za právní služby a zastoupení,
m. celní, správní, soudní a bankovní poplatky,
n. poplatky za telefonní hovory a paušální poplatky za internet, včetně zavedení přípojky,
o. pojištění majetku,
p. daně a dotace (výjimkou je daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce dotace je neplátce
této daně nebo mu nevzniká nárok na odpočet této daně),
q. nákup nemovitostí,
r. úhradu správních a místních poplatků,
s. nespecifikované výdaje, které nelze doložit.
(12) Na poskytování individuálních dotací či individuálních NFV se použije čl.VII., VIII. a přiměřeně čl. IX. této
směrnice.

VII.

Odborná komise

(1) Žádosti o dotace či NFV posuzují a hodnotí příslušné odborné komise RM.
(2) Odborné komise RM postupují při posuzování a hodnocení žádostí o dotace či NFV v souladu s jednacím
řádem komisí Rady města Nový Jičín, v souladu s touto směrnicí, jednotlivými programy a metodikou.
(3) Každý člen odborné komise RM podepíše čestné prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti v hodnotícím
procesu, které je přílohou č. 2 této směrnice. V případě střetu zájmů se nezúčastní hodnocení žádosti o
dotaci či NFV a hlasování o návrhu na poskytnutí konkrétní dotace či NFV. Za střet zájmu se považuje:
a.
je-li člen odborné komise zároveň žadatelem o dotaci či NFV, zaměstnancem, statutárním
orgánem nebo členem statutárního orgánu žadatele o dotaci či NFV nebo byl v takovém
vztahu v posledních dvanácti měsících před schůzí odborné komise, na které jsou posuzovány
a hodnoceny žádosti o dotaci či NFV,
b.
je-li člen odborné komise v příbuzenském vztahu s žadatelem o dotaci či NFV či se
statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu žadatele o dotaci či NFV.

VIII. Rozhodování o žádosti o dotaci či NFV
(1)

Žádosti o dotaci či NFV budou kontrolovány z hlediska věcné a formální správnosti příslušným
odborem MěÚ Nový Jičín (administrátorem).

(2)

Dále budou žádosti o dotaci či NFV posuzovány a hodnoceny příslušnou odbornou komisí RM, a to
po obsahové stránce, v případě žádostí o programové dotace či programové NFV také podle
stanovených kritérií. Z jednání odborné komise RM bude ve věci posouzení a vyhodnocení žádostí
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o programové dotace či programové NFV sepsán zápis, jehož přílohou bude návrh rozdělení
finančních prostředků (výše dotace či NFV) jednotlivým žadatelům.
(3)

Žádosti o dotace či NFV budou s doporučením odborné komise RM a návrhem na výši dotace či NFV
předloženy administrátorem k projednání v RM a s jejím doporučením následně předloženy ZM
k rozhodnutí v případech, kdy o žádosti o dotaci či NFV rozhoduje ZM.

IX. Základní pravidla pro poskytování programových dotací
či programových NFV
(1)

Konkrétní použití finančních prostředků z dotace nebo NFV je stanoveno jednotlivými programy,
metodikou a specifikováno veřejnoprávní smlouvou uzavíranou s příjemcem.

(2)

Na poskytnutí dotace či NFV z rozpočtu města není právní nárok. Poskytnutí dotace či NFV nezakládá
jeho příjemci nárok na další finanční prostředky z rozpočtu města na realizaci projektů v následujícím
období.

(3)

Programová dotace se poskytuje na účelové neinvestiční výdaje, programová NFV může být dle
specifických podmínek programu poskytnuta na investiční i neinvestiční výdaje.

(4)

Součástí jednotlivých vyhlášených programů je výčet uznatelných výdajů, u programu na podporu
sportu, volnočasových aktivit a kultury výčet neuznatelných výdajů.

(5)

Dotace či NFV je poskytována i na finanční výdaje projektu spočívající v uhrazení daně z přidané
hodnoty v souvislosti s realizací projektu, a to v těchto případech:
a) není-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon č. 235/2004 Sb.),
b) je-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, kterému však nevznikl
v souvislosti s realizací projektu nárok na odpočet uhrazené daně z přidané hodnoty
dle zákona č. 235/2004 Sb.,
c) je-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, kterému vznikl v souvislosti
s realizací projektu pouze částečný nárok na odpočet uhrazené daně z přidané hodnoty,
v tomto případě je příjemci poskytována dotace i na finanční náklady projektu spočívající
v uhrazené dani z přidané hodnoty, u níž příjemci nevznikl nárok na odpočet daně z přidané
hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb.
Dotace není poskytována na finanční výdaje projektu spočívající v uhrazení daně z přidané hodnoty
v souvislosti s realizací projektu, je-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty,
kterému vznikl v souvislosti s realizací projektu nárok na odpočet daně z přidané hodnoty ve výši
uhrazené daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb.

(6)

Majetek pořízený z dotace či NFV v hodnotě nad 3 000 Kč/ks musí být po dobu 3 let používán pouze
pro účely dotace či NFV. Tuto podmínku stvrzuje příjemce dotace či NFV čestným prohlášením
o zachování vlastnictví majetku k veřejným účelům.

(7)

Příjemce dotace či NFV nesmí poskytnout prostředky z této dotace či NFV jiným fyzickým nebo
právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu zboží a služeb spojených s realizací projektu
příjemce v souladu se žádostí.

(8)

Budou-li se v souvislosti s realizací projektu lišit ceny poskytovaných dodávek a služeb sjednané mezi
spojenými nebo blízkými osobami od cen, které by byly sjednány mezi nezávislými osobami
v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek a nebude-li tento rozdíl
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uspokojivě doložen, přizná (sníží) poskytovatel konečnou výši přiznané dotace či NFV o zjištěný
rozdíl.
(9)

Na tentýž projekt není možné čerpat dotaci či NFV z více než jednoho programu najednou.

(10)

Příjemce je povinen dotaci nebo NFV použít jen k účelu, na který mu byla poskytnuta. O změnu účelu
poskytnuté dotace či NFV nelze žádat.

(11)

Každá žádost a poskytnutí dotace či NFV bude individuálně posouzena i z hlediska pravidel veřejné
podpory podle předpisů EU. Je-li příjemci poskytována dotace či NFV jako veřejná podpora malého
rozsahu (de minimis), řídí se poskytnutí dotace či NFV a její čerpání příjemcem Nařízením Komise
(EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie
na podporu de minimis (zveřejněno v Úředním věstníku L 352/1 dne 24.12.2013), případně Sdělením
Komise č. 2012/C 8/02 o použití pravidel EU v oblasti Státní podpory na vyrovnávací platbu udělenou
za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen „Sdělení Komise“) Rozhodnutím
Komise ze dne 20. prosince 2011, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie
na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům
pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen „Rozhodnutí Komise
SGEI“).

(12)

Poskytovatel i příjemce jsou povinni veškeré písemnosti a doklady týkající se poskytnuté dotace
či NFV archivovat po dobu 10 let.

(13)

Dotaci či NFV lze poskytnout pouze na základě řádně podané žádosti. Za řádně podanou žádost se
považuje ve všech bodech vyplněná žádost:
a) podaná v souladu s vyhlášeným programem, případně podprogramem,
b) podaná žadatelem vymezeným v programu, případně podprogramu,
c) podaná písemně nebo elektronicky datovou schránkou žadatele (s výjimkou žádostí o
dotace ex post), ve stanovené lhůtě (písemná žádost o dotaci či NFV je podána včas, je-li
doručena na podatelnu MěÚ Nový Jičín nebo přímo administrátorovi poslední den lhůty pro
podání žádosti a dle provozní doby podatelny Městského úřadu Nový Jičín, v případě
doručení prostřednictvím datové schránky elektronická žádost doručená do 24:00 hod. dne,
který je posledním dnem lhůty pro podání žádosti),
d) na předepsaném formuláři a se všemi povinnými přílohami.
Adresa pro zaslání písemné žádosti: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín.
Adresa pro osobní podání písemné žádosti: Město Nový Jičín, Divadelní 1, 741 01 Nový Jičín.
Adresa pro podání elektronické žádosti datovou schránkou: ywmb4nc.

(14)

Vzor žádosti o programovou dotaci či programovou NFV včetně povinných příloh je součástí
jednotlivých programů.

(15)

Žadatelé o programovou dotaci či programovou NFV z rozpočtu města zcela odpovídají za pravdivost
a správnost údajů uvedených v žádosti.

(16)

V případě:
a) že žadatel, který byl v předchozím období příjemcem programové dotace či programové
NFV a tuto dotaci či NFV řádně nevyúčtoval nebo nevrátil nevyčerpané finanční prostředky
v termínu určeném smlouvou nebo v případě NFV tuto nevrátil,
b) že žádost o programovou dotaci či programovou NFV nebude podána v souladu s odst. (13)
tohoto článku,
c) zjištění nepravdivých údajů uvedených v žádosti, nebo
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d) zjištění formálních nedostatků v žádosti či jejích přílohách, které nebyly ani přes písemnou
výzvu věcně příslušného odboru MěÚ (administrátora) odstraněny do 5 pracovních dnů od
jejího doručení žadateli,
bude žádost po projednání v odborné komisi RM a v RM předložena ZM s nedoporučujícím
stanoviskem pro rozhodnutí o žádosti o programovou dotaci či programovou NFV.
(17)

Věcně příslušný odbor MěÚ (administrátor):
a) kontroluje úplnost žádosti o programovou dotaci či programovou NFV včetně povinných
příloh a ověřuje písemným dotazem u finančního odboru MěÚ, zda žadatel nemá vůči
městu finanční závazky,
b) kompletuje žádosti a rozděluje je podle podporovaných oblastí,
c) vyhotoví seznam žádostí, které splňují formální požadavky, včetně přiřazení bodového
hodnocení podle stanovených kritérií dle jednotlivých programů,
d) vyhotoví seznam žádostí, které nesplňují podmínky a požadavky dle jednotlivých programů,
e) předloží žádosti odborné komisi rady města k posouzení podle stanovených kritérií,
stanoví-li tak program, a následně s doporučením odborné komise rady města dále radě
města,
f) zodpovídá za vedení evidence žádostí o dotace či NFV a jejich archivaci,
g) připravuje veřejnoprávní smlouvy s žadateli, jimž zastupitelstvo města schválilo poskytnutí
dotace či NFV.
Administrátor před předložením žádostí o dotace či NFV do orgánů města provede v souladu se
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), v platném znění, předběžnou řídící kontrolu.

(18)

Proces posuzování a hodnocení žádostí o dotace či NFV podle stanovených kritérií a schvalování
poskytnutí dotace či NFV je podrobněji specifikován v jednotlivých programech.

(19)

Lhůta pro podání žádosti o dotaci či NFV je uvedena v jednotlivých programech.

(20)

Žádosti posuzuje a o poskytnutí programové dotace nebo programové NFV rozhoduje vždy ZM.

(21)

Dotace nebo NFV se poskytuje na základě uzavřené písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace či NFV v souladu s rozhodnutím ZM.

(22)

Nevyhoví-li ZM žádosti o dotaci či NFV, sdělí věcně příslušný odbor MěÚ (administrátor) bez
zbytečného odkladu písemně žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.

(23)

V případě kladného rozhodnutí o poskytnutí dotace či NFV z rozpočtu města vyzve věcně příslušný
odbor MěÚ (administrátor) žadatele k uzavření písemné veřejnoprávní smlouvy.

(24)

Poskytnutá dotace či NFV je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, veřejnou finanční
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

(25)

Příjemce dotace či NFV je povinen prezentovat v průběhu realizace projektu vhodným způsobem
město Nový Jičín.

(26)

Každá dotace či NFV podléhá řádnému finančnímu vypořádání.
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(27)

Poskytovatel si vyhrazuje právo vyžádat si od žadatele o dotaci či NFV /příjemce dotace či NFV
kdykoli v průběhu dotačního řízení, realizace projektu a v průběhu kontroly další dokumenty a
žadatel/příjemce je povinen poskytnout k tomu součinnost.

(28)

Průběžnou veřejnosprávní (administrativní) kontrolu využití dotace či NFV u všech příjemců provádí
věcně příslušné odbory MěÚ (administrátoři) dle jednotlivých programů v termínu do 31.7. daného
roku na základě dokladů předložených příjemci dotace či NFV v rámci vyúčtování.

(29)

Následnou veřejnosprávní kontrolu využití dotace či NFV u namátkově vybraných příjemců provádí
Odbor kontrolní MěÚ.

(30)

Veškerá další práva a povinnosti příjemce a poskytovatele jsou specifikovány v jednotlivých
programech.

(31)

Příjemce musí při čerpání dotace či NFV z rozpočtu města postupovat v souladu s příslušnými
právními předpisy.

(32)

Příjemce je povinen informovat poskytovatele nejpozději do 8 dnů ode dne, ve kterém nastala
rozhodná skutečnost, o všech změnách týkajících se identifikace příjemce a o všech změnách
týkajících se realizace podpořené činnosti.

X. Programová dotace ex post
(1)

Podmínky pro poskytování dotací ex post jsou součástí programu.

(2)

Tato směrnice se na poskytování programových dotací ex post vztahuje pouze přiměřeně.

XI. Finanční vypořádání dotace
(1)

Po ukončení realizace projektu je příjemce dotace povinen písemně předložit konečné finanční
vypořádání dotace věcně příslušnému odboru MěÚ.

(2)

Termín finančního vypořádání upravuje smlouva a je zpravidla do 30 dnů po realizaci jednorázových
projektů, u dotací určených k zabezpečení podmínek pro celoroční činnost nebo provoz zpravidla
do 15.2. následujícího kalendářního roku, pokud není v programu a ve smlouvě uvedeno jinak.

(3)

Finanční vypořádání dotace musí obsahovat:
a) závěrečnou zprávu obsahující stručné zhodnocení projektu,
b) číslovaný seznam dokladů prokazujících účelnost použití dotace v souladu s uzavřenou
smlouvou,
c) prosté kopie účetních dokladů (paragony, faktury),
d) doklady prokazující provedení úhrady vykazovaných výdajů
- výpis z běžného účtu,
- výdajový pokladní doklad (neplatí u fyzických osob při nákupu v kamenném obchodě),
e) čestné prohlášení o shodě originálů účetních dokladů s předloženými kopiemi,
f) čestné prohlášení o zachování vlastnictví majetku a jeho užití pouze pro účely přijaté dotace
(v případě pořízení majetku v hodnotě nad 3 000 Kč/ks),
g) prokázání splnění podmínky publicity (propagace města),
h) případně další dokumenty stanovené programem a specifikované veřejnoprávní smlouvou.
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(4)

V případě nevyčerpání celé dotace je příjemce povinen vrátit tyto prostředky na účet a v termínu
stanoveném smlouvou.

XII.

Smlouva

(1)

Orgány města (RM,ZM) schvalují uzavření jednotlivých veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace či
NFV většinou schválením jejich podstatných náležitostí.

(2)

Vzor smlouvy o poskytnutí programové dotace či programové NFV je součástí příslušného
vyhlášeného programu.

(3)

Náležitosti veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo NFV:
a) název, sídlo, identifikační číslo poskytovatele dotace nebo NFV,
b) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště, je-li příjemce dotace nebo NFV fyzickou
osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
nebo, je-li příjemce dotace nebo NFV právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu,
sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
c) číslo bankovního účtu poskytovatele a příjemce dotace nebo NFV, nebo způsob, jakým budou
prostředky poskytnuty,
d) poskytovanou částku nebo částku, do jejíž výše může být dotace nebo NFV poskytnuta; u dotace
nebo NFV, jejíž součástí jsou peněžní prostředky kryté ze státního rozpočtu, z rozpočtu státního
fondu nebo z Národního fondu, výši takových peněžních prostředků a zdroj jejich krytí; u dotace,
která není poskytována jednorázově, výši jednotlivých částek nebo způsob jejich stanovení
a termíny jejich poskytnutí,
e) účel, na který jsou poskytované peněžní prostředky určeny,
f) dobu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo,
g) u NFV lhůtu pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek,
h) podmínky, které je příjemce povinen při použití peněžních prostředků splnit,
i) případně další podmínky související s účelem, na nějž byly peněžní prostředky poskytnuty, které
je příjemce povinen dodržet,
j) dobu pro předložení finančního vypořádání dotace nebo NFV a číslo účtu, na který mají být
nepoužité peněžní prostředky nebo NFV vráceny,
k) je-li příjemcem dotace nebo NFV právnická osoba, povinnosti příjemce v případě přeměny nebo
zrušení právnické osoby s likvidací,
l) den podpisu smlouvy smluvními stranami a jejich podpisy.

(4)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo NFV nad 50 tis. Kč nebo její dodatek budou
neprodleně, nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy nebo jejího dodatku oběma smluvními
stranami uveřejněny v registru smluv. Taková veřejnoprávní smlouva nebo její dodatek nabývají
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

XIII. Sankce
(1) Každé neoprávněné použití nebo zadržení prostředků poskytnutých jako dotace a porušení povinností
příjemce sjednaných smlouvou je považováno za porušení rozpočtové kázně a bude sankcionováno ve
smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
(dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“).
(2) Neoprávněným použitím finančních prostředků dotace je použití, kterým byla porušena povinnost
stanovená právním předpisem nebo smlouvou:
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a) Neoprávněným použitím finančních prostředků dotace, kdy bude stanoven odvod ve výši
neoprávněně použité dotace, se pro účely této smlouvy rozumí:
- neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity,
- nedodržení účelu pro použití dotace.
b) Neoprávněným použitím finančních prostředků dotace, kdy bude stanoven odvod v celé výši
poskytnuté dotace, se pro účely této smlouvy rozumí případ, kdy příjemce neumožní provést
poskytovateli finanční kontrolu.
c) Neoprávněným použitím finančních prostředků považovaným za méně závažné porušení
podmínek poskytnutí dotace ve smyslu § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech, kdy
bude stanoven odvod ve výši 20% poskytnuté dotace, se pro účely této smlouvy rozumí:
- nedodržení podmínky oddělené dokladové a účetní evidence poskytnuté dotace (pouze
pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající)
- neprokázání splnění podmínky propagace města,
- nedodržení ostatních podmínek smlouvy, které nejsou jmenovitě v tomto odstavci
uvedeny.
d) Neoprávněným použitím finančních prostředků považovaným za méně závažné porušení
podmínek poskytnutí dotace ve smyslu § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech, se pro
účely této smlouvy rozumí nedodržení termínu pro vyúčtování a vypořádání dotace a bude
stanoven odvod ve výši:
- do 7 kalendářních dnů
5 % poskytnuté dotace
- od 8 do 30 kalendářních dnů
10 % poskytnuté dotace
- od 31 a více kalendářních dnů
15 % poskytnuté dotace.

(3) Při porušení více povinností se procentní částky sčítají. Odvod za porušení rozpočtové kázně lze uložit
pouze do výše poskytnutých finančních prostředků.
(4) Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků
ve stanoveném termínu. Dnem porušení rozpočtové kázně je v tomto případě den následující po dni,
v němž marně uplynul termín stanovený pro vrácení poskytnutých prostředků.
(5) V případě prodlení s vyměřeným odvodem je příjemce povinen podle § 22 odst. 8 zákona o
rozpočtových pravidlech zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení,
nejvýše však do výše tohoto odvodu.
(6) Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne, kdy byly
prostředky odvedeny. Penále se neuloží, pokud v jednotlivých případech nepřesáhne 1 tis. Kč.
(7) Příjemce je povinen uložený odvod a případné penále odvést do rozpočtu města ve lhůtě stanovené
poskytovatelem.
(8) Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a úhrady penále může z důvodů hodných
zvláštního zřetele povolit zastupitelstvo města na základě písemné žádosti toho, kdo porušil
rozpočtovou kázeň. Žádost o prominutí nebo částečné prominutí lze podat nejpozději do 1 roku ode
dne nabytí právní moci platebního výměru, kterým byl odvod nebo penále vyměřen. Případné
prominutí či částečné prominutí bude posuzováno v souladu s pravidly poskytování veřejné podpory
podle předpisů EU (poslední věta pouze pro příjemce dotace, kteří jsou podnikem podle předpisů EU a
dotace naplňovala znaky veřejné podpory).
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XIV. Závěrečná ustanovení
(1)

Touto směrnicí jsou povinni se řídit všichni žadatelé o dotaci či NFV z rozpočtu města, příjemci dotací
či NFV z rozpočtu města, členové odborných komisí RM, zaměstnanci města a členové ZM a RM.

(2)

Výjimku z této směrnice může schválit ZM; jde-li o schválení výjimky v případě, kdy rozhodnutí o
poskytnutí dotace či NFV náleží do pravomoci RM, rozhoduje o schválení výjimky RM.

(3)

Tato směrnice byla schválena usnesením ZM č. 83/4/2019 ze dne 03.06.2019.

(4)

Touto směrnicí se ruší směrnice č. 13/2018 Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu města Nový Jičín schválená usnesením ZM č. 512/22/2018 ze dne 07.06.2018 včetně
jejího Dodatku č. 1 schváleného usnesením ZM č. 18/1/2018 ze dne 14.11.2018.

(5)

Tato směrnice se nevztahuje na poskytování dotací či NFV v souvislosti s možnými krizovými stavy.

(6)

Žádosti o dotace či NFV podané před účinností této směrnice, tj. proces jejich projednávání
a rozhodování o nich, se řídí příslušnými vnitřními předpisy města platnými a účinnými v době
podání těchto žádostí.

(7)

Tato směrnice je účinná od 03.06.2019.

V Novém Jičíně dne 03.06.2019

Bc. Stanislav Kopecký v.r.
starosta
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