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I. Úvod

Účelem těchto zásad je stanovit jednotný postup při poskytování dotací
z rozpočtu obce Vintířov s cílem podporovat a rozvíjet činnosti v oblastech:
- kultura
- sport
- volnočasové aktivity dětí a mládeže v organizacích

Dotace mohou být poskytnuty na pravidelnou činnost fyzických (pouze u dotace

na podporu pro vrcholové sportovce, viz. Specifická kritéria pro oblast
podpory sportovních a zájmových aktivit) nebo právnických osob a na konání 
jednorázových akcí.

II. Žadatelé o dotace

O poskytnutí dotace na realizaci projektů mohou žádat fyzické nebo právnické
osoby, které mají vyrovnané veškeré závazky vůči obci Vintířov, nebylo u nich
zjištěno porušení smluvních podmínek souvisejících s poskytováním dotací
z rozpočtu obce Vintířov v roce podání žádosti a nemají zápis v rejstříku
trestů.

III. Podávání žádostí

Žádost o přidělení dotace, adresovanou Obecnímu úřadu Vintířov, lze podat 
osobně v podatelně tohoto úřadu nebo prostřednictvím pošty (rozhodující je 
datum odeslání):

- na jednorázové akce v termínu do 30.11. roku předcházejícího realizaci
projektu

- pro pravidelnou činnost  v termínu stanoveném do 31.12. před rokem , 
kdy bude projekt realizován

Žádost musí být předložena na předepsaných formulářích, které jsou 
v podatelně  obecního úřadu, kancelář č.6 nebo na oficiálních stránkách obce 
Vintířov(www.vintirov.cz v záložce dotace ).
Žadatel předkládá další přílohy dle příslušných žádostí.
Žadatel může dle svého uvážení připojit i další přílohy.
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IV. Řízení o poskytnutí dotace

Řízením o poskytnutí dotace (dále jen „řízení") se rozumí proces zahájený
prvním dnem po termínu doručení žádosti do podatelny obecního úřadu.

Tajemnice obecního úřadu Vintířov :
1) zkontroluje úplnost žádosti o poskytnutí dotace, včetně povinných příloh

(neúplná nebo nepravdivě vyplněná žádost nebude do řízení zařazena)
2) postoupí projekty k projednání ZO v daném termínu
3) eviduje žádosti o přidělení dotace, usnesení ZO o poskytnutí

dotace, připravuje a eviduje smlouvy o poskytnutí dotace 
4) archivuje originály žádostí včetně příloh
5) informuje jednotlivé žadatele o výsledcích řízení

Zastupitelstvo obce a provádí správu dodržování smluvních podmínek.

Při posuzování žádostí o poskytnutí dotace bude přihlédnuto především
k těmto kritériím:

1) podíl vlastní finanční spoluúčasti žadatele na projektu či činnosti,
efektivnost projektu, způsob spolufinancování

2) zkušenosti ze spolupráce se žadatelem z předchozího období
3) účel konkrétní akce a její dopad na obyvatele a návštěvníky obce Vintířov
4) technické zabezpečení akce a proveditelnost projektu
5) ostatní specifická kritéria, která tvoří nedílnou součást tohoto materiálu

(vždy pro oblast, k níž se žádost vztahuje )

V. Povinnosti příjemců dotací

Příjemce dotace je povinen:
1) použít dotaci výhradně k účelu uvedenému ve smlouvě
2) řádně vyúčtovat dotaci v termínu uvedeném ve smlouvě
3) umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám kontrolu podle

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších
předpisů, za účelem prověření dodržování podmínek pro nakládání
s poskytnutými prostředky v rámci dotace. Příjemce je povinen na



požádání předložit kontrolnímu orgánu za účelem provedení kontroly
originály veškerých účetních a ostatních potřebných dokladů vztahujících
se k nakládání s poskytnutými prostředky dotace.

4) při podpisu smlouvy o poskytnutí dotace doložit výpis z rejstříku trestů
žadatele, pokud jím je fyzická osoba (ne starší tří měsíců)

Každé neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků z poskytnuté
dotace příjemcem je považováno za porušení rozpočtové kázně podle § 22
odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů.

VI. Závěrečná ustanovení

1) Na poskytnutí dotace není právní nárok.
2) Žadatelé o poskytnutí dotace odpovídají za pravdivost údajů v žádostech

i ostatních předložených dokladech.
3) Žadateli, který poruší smluvní podmínky, nemusí být poskytnuta dotace

z rozpočtu obce v následujícím roce.

Tyto zásady byly schváleny usnesením Zastupitelstva obce Vintířov č.124/1 ze 
dne 3.10.2014 a nabývají účinnosti ke stejnému datu.
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Specifická kritéria pro oblast
podpory sportovních a zájmových aktivit

(příloha Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov)

Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vintířov jsou v této oblasti posuzovány
z hlediska jejich účelovosti a jsou členěny na dotace pro:

I. Sportovní a zájmovou činnost dětí a mládeže v organizacích s ohledem na:

a) skladbu členské základny - za podmínek:
pravidelná činnost zajišťující alespoň jedenkrát týdně účast dětí a mládeže
řádná registrace organizace
řádně doložená členská základna členů ve věku do 20 let (včetně)

Z poskytnuté dotace lze v této oblasti hradit náklady na:
sportovní pomůcky - nákup dresů, kopaček, treter, míčů. Při nákupu sportovní obuvi
a oblečení musí příjemce dotace doložit převzetí tohoto vybavení sportovci
jmenným seznamem (u dětí do 18 let s podpisem zákonných zástupců, starší
podepisují sami). Pokud bude zakoupeno vybavení, které děti nepřevezmou, je nutné
uvést, kde je toto uloženo.

všeobecný materiál, prací prostředky na praní dresů mládeže (limit na rok a člena ve
věku do 20 let činí 150 Kč), poštovné; vstupné na hrady, zámky, výstavy, do ZOO,
botanických zahrad, bazénů, apod.

rozhodčí a startovné, ubytování - toto i při soustředěních a při aktivní účasti na
vrcholných soutěžích (MČR, ME, MS)
pronájem sportoviště při soustředěních, doprava na soustředění

náklady na cestovné a dopravné mládeže a nezbytného doprovodu (z dokladů musí
být zřejmé, kdy a kde se akce konala a kdo se jí zúčastnil). V případě použití osobního
automobilu musí být doložen řádně vyplněný cestovní příkaz,
náklady na školení trenérů mládeže - jmenovitě

b) náklady spojené s činností organizace
el. energie, plyn, teplo, voda, uhlí, palivové dřevo, pohonné hmoty do elektrocentrály
úhrada nájemného za užívané budovy a prostory (nepatří sem nájemné za tělocvičny)

c) náklady spojené s údržbou a obnovou zařízení užívaných organizací
(údržba a obnova staveb, budov a zařízení v majetku organizace, v trvalém užívání ve
výpůjčce nebo v dlouhodobém pronájmu)

- opravy a údržba (střecha, kanalizace, okna, topení, bojlery apod.)
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- materiál - nákup prostředků pro konání daného sportu ( např. písek na volejbal a
doskočiště, vápno nebo barva na lajnování, nátěrové hmoty, apod.)

- DHM (drobný hmotný majetek), včetně strojů pro údržbu (např. sekačka, vrtačka,
křovinořez, bruska, pračka apod.) ve výši do 20 000,- Kč na jednotlivá zařízení

II. Reprezentaci obce v oblasti sportu a zájmové činnosti v ČR i v zahraničí

Reprezentace obce je posuzována s přihlédnutím k dosaženým výsledkům a k zájmu obce 
Vintířov na jeho prezentaci na dané akci.

III. Dotace pro vrcholové sportovce

Vrcholoví sportovci jsou posuzováni z hlediska opakovaně dosahovaných umístění na
Mistrovství ČR, Mistrovství Evropy, Mistrovství světa, Českého poháru a dalších a to jak
v kategorii jednotlivců, tak i družstev ve všech věkových kategoriích.

Poskytnutou dotací nelze hradit:

a) daně a poplatky z účtů
b) pokuty a sankce
c) leasingové splátky
d) výdaje, které nelze účetně doložit
e) výdaje na stravování
f) pojištění všech typů
g) údržbu vozidel ve vlastnictví organizací

Termíny pro podání žádosti o poskytnutí dotace:

- pro oddíl I. této přílohy - do 31.12. roku, v němž bude projekt realizován

- pro oddíl II. této přílohy - průběžně v daném roce

pro oddíl III. této přílohy - do 30.11. roku předcházejícího realizaci projektu
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