PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU MĚSTA KE KOTLÍKOVÉ DOTACI
(dále jen „Pravidla“)
I.

Základní ustanovení

1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování příspěvku z rozpočtu
města Dolní Benešov ke „Kotlíkové dotaci v Moravskoslezském kraji“ z rozpočtu
Moravskoslezského kraje
2. Poskytování dotací se řídí obecně závaznými předpisy (zákon č.128/2000 Sb., o obcích, zákon
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č.320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě) a rozhodnutím Zastupitelstva města Dolní Benešov.

II.

Pravidla poskytnutí dotace

1. Příjemcem příspěvku ve výši 5 000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) bude občan města Dolní
Benešov mající zde kde dni podání žádosti o finanční příspěvek trvalý pobyt.
2. Finanční příspěvek bude poskytnut jen u těch projektů, které jsou v rámci vypsaného
Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 realizovány na katastru města Dolní
Benešov a Zábřeh, nebo u obdobných programů souvisejících se zlepšením životního prostředí
v rámci „Kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji“, zejména poskytnutí bezúročné půjčky
či jiný druh kofinancování.
3. Příjemce příspěvku nemá v rozhodné době žádné finanční pohledávky po splatnosti 30 dnů u
MěÚ Dolní Benešov
4. Žadatel dále předloží:
 Uzavřenou „Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“
 Bankovní výpis dokládající přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
 Žádost o poskytnutí dotace města Dolní Benešov
5. Schválená finanční podpora bude žadateli odeslána na učet, který je uveden v jeho žádosti a
to do 30 dnů ode dne rozhodnutí o poskytnutí dotace.
6. Dotace se poskytuje na základě Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dolní Benešov
(dále jen „Žádost“), a to prostřednictvím standardizovaného formuláře.
7. Dotace se poskytuje na základě Smlouvy o poskytování dotace z rozpočtu města Dolní Benešov

III.

Postup při poskytování dotace

1. Žádost o dotaci z rozpočtu města Dolní Benešov zpracovanou v souladu s těmito Pravidly je
nutné podat v písemné formě (osobním doručením nebo datovou schránkou) a to
prostřednictvím standardizovaného formuláře umístěného na webových stránkách města
2. Termín pro podávání žádostí je průběžný a trvá až do konce roku 2020.
3. Žádost se považuje za úplnou, je-li řádně vyplněna a obsahuje požadované náležitosti.
Žádost bude z dotačního řízení vyřazena:
a. pokud nebude úplná a žadatel ji na ústní nebo písemnou výzvu nedoplní ve lhůtě do
14 dnů,
b. pokud nebude řádně doručena (na jinou adresu nebo ve stanoveném termínu),
c. nebude-li mít žadatel vyrovnané závazky vůči městu
4. Dojde-li po podání žádosti ke změnám týkajícím se identifikačních údajů žadatele, právní
subjektivity žadatele, statutárního orgánu žadatele a jiné, musí být taková změna poskytovateli
neprodleně písemně oznámena a doložena.

5. Žádost je veřejnou listinou, která se archivuje. Žadatelům se doložené listiny nevracejí.
S osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů.
6. Všichni žadatelé jsou o výsledku dotačního řízení vyrozuměni prostřednictvím e-mailu, který je
odeslán na adresu, která je uvedena v žádosti o dotaci.
7. S odsouhlasenými příjemci dotace město uzavře smlouvu. K podpisu smlouvy o poskytnuté
dotaci bude příjemce dotace vyzván.
8. Příjemce může dotaci vrátit v průběhu kalendářního roku bez udání důvodu.

IV.

Smlouva o poskytnutí dotace

Smlouva musí obsahovat zejména:
a. označení poskytovatele
b. označení příjemce
c. účel, na který je dotace poskytována,
d. výši dotace,
e. ujednání o povinnostech příjemce,
f. ujednání o povinnostech poskytovatele.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré informace o dotačním řízení jsou k dispozici na webových stránkách města Dolní
Benešov www.dolnibenesov.cz.
2. Tato Pravidla schválilo Zastupitelstvo města Dolní Benešov svým usnesením č. 48/15-3 dne
27.10.2016. Úprava byla provedena rozhodnutím zastupitelstva města dne 10.9.2019.
3. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
4. V odůvodněných případech si město vyhrazuje možnost postupovat odlišně od těchto Pravidel.
5. Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.11.2016.
V Dolním Benešově 11.9.2019

Martin Štefek
starosta města

