
 Obec Vojkovice 
 Hrušovanská 214, 667 01 Vojkovice 
 IČ: 00488381     DIČ: CZ00488381 

 

 

Dotační program Obce Vojkovice pro rok 2019 

Rada Vojkovice vyhlašuje: 

 

Dotační program na podporu zájmových činností v obci Vojkovice 
(dále jen program). 
 

I. Poskytovatel dotace:  Obec Vojkovice, Hrušovanská 214, 667 01 Vojkovice, IČ: 00488381, 

DIČ:00488381 

 

II. Poskytnutí dotací se řídí obecně závaznými předpisy a to zejména 

1. Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění  

     pozdějších předpisů.  

3. Zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

    zákonů ve znění pozdějších předpisů. 

 4. Vyhláškou Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou provádí zákon č.320/2001 Sb. 

 

III. Specifikace programu  

Obec Vojkovice vyhlašuje program a následně výzvu k podání žádostí o dotaci na činnost, 

která se zabývá volnočasovými aktivitami. Cílem programu je podpora činnosti spolků, 

svazů a sdružení (dále jen „žadatel“) působících na území obce Vojkovice v oblasti využití 

volného času a aktivit, které jsou v souladu se stanovami daného spolku nebo sdružení  

v roce 2019. Celková finanční alokovaná částka v programu je 270 000 Kč, která bude 

zahrnuta do rozpočtu Obce Vojkovice na rok 2019. Příjemcem dotace nemůže být obec, 

kraj, stát nebo příspěvkové organizace a organizační složky obce, kraje či státu. Každý 

žadatel může žádat pouze jednou v daném roce. 

Obec si vyhrazuje právo upravit rozpočtovým opatřením objem finančních prostředků 
poskytovaných na dotační program.  
 

IV. Účel dotace 

Dotace je určena na podporu volného času, různých aktivit a věcí spojených s činností 

žadatele. Dotace jsou poskytovány zejména  na provozní výdaje a drobné opravy objektů 

ve vlastnictví žadatele. Dotace nelze použít na pohoštění, stravné, dary, platy, mzdy, 

odměny,  úhrady za poskytování telekomunikačních služeb, nákup DHM a DDHM, DNM, 

DDNM a odpisy, leasing, úvěry a půjčky. 

 



 
 

V. Cíle stanoveného účelu  

Cílem programu pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Vojkovice je udržení aktivit  
v oblasti práce s mládeží, podpory aktivního života seniorů, zkvalitnění činnosti pro rozvoj 
zejména sportu, kultury, myslivosti, péče o životní prostředí a obnovu, zachování  
a rozvíjení lidových tradic a společenského života v obci. 
  

VI. Časový harmonogram dotačního programu 

Období využití dotace: květen – prosinec 2019  

Termín zveřejnění programu:  15. 03. 2019  

Období zveřejnění programu: 15. 03. 2019 – 15. 04. 2019  

Termín podání žádostí: 15. 3. 2019 – 15. 04. 2019 do 12:00 hod.  

Termín vyúčtování dotace: 10. 12. 2019 do 12:00 hod. 

 

VII. Podmínky pro poskytování dotací  

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Žadatel musí s obcí Vojkovice uzavřít 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. Příjemce dotace nesmí  poskytnout dotaci 

nebo její část třetí osobě. 

Vyčleněné finanční prostředky musí být vždy v souladu s účelem poskytnutí dotace. Dotace 

je poskytnuta na daný kalendářní rok, nelze ji převádět do dalšího období. Dotace podléhá 

finančnímu vyúčtování k datu uvedenému ve smlouvě o poskytnutí dotace. 

Nárok na dotaci zaniká žadateli, který má ke dni rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. ke 

dni podpisu smlouvy neuhrazené závazky vůči Obci Vojkovice se sídlem Hrušovanská 214, 

667 01 Vojkovice, IČO: 00488381, DIČ: CZ00488381, bankovní spojení: 13223641/0100. 

  

VIII. Termín a způsob podání žádostí 

Žádosti o dotace se podávají ve lhůtě od 15. 3. 2019 – 15. 04. 2019 do 12:00 hod. Příslušné 

formuláře jsou na webové stránce Obce Vojkovice dostupné pomoc následujícího odkazu 

https://www.vojkovice.info/urad/dotacniprogram2019/ nebo v papírové podobě přímo 

na podatelně obecního úřadu. Vyplněné žádosti včetně příloh se přijímají od žadatele 

pouze osobně na podatelně Obecního úřadu Vojkovice, Hrušovanská 214, 667 01 

Vojkovice. Žádosti nedoručené v termínu nebudou akceptovány a nebudou předloženy 

k projednání v orgánech obce.  

 

IX. Přílohy žádosti 

1. Řádně vyplněná žádost o dotaci, podepsaná oprávněnou osobou 

2. Oficiální aktuální seznam všech registrovaných členů žadatele 

3. Výpis ze spolkového rejstříku ne starší 3 měsíců 

4. Aktuální stanovy spolku 

 

X. Kritéria pro hodnocení žádosti 

1. Hlavním kritériem hodnocení podaných žádostí o dotaci je jejich formální správnost  

a podání ve stanoveném termínu včetně všech požadovaných příloh. 

2. Velikost mládežnické základny, počet registrovaných dětí žadatele, počet 

registrovaných seniorů žadatele, celkový počet registrovaných členů žadatele.  

3. Výše podílu vlastních zdrojů žadatele na krytí nákladů na činnost – členské příspěvky. 

https://www.vojkovice.info/urad/dotacniprogram2019/


 
 

4. Aktivity realizované na území Obce Vojkovice za předchozí rok. Žadatelé, kteří nebyli 

v předchozím roce zapsáni do spolkového rejstříku, budou hodnoceni jako žadatel 

s nejmenším počtem aktivit v předchozím roce. 

5. Spoluúčast na aktivitách jiných žadatelů o dotaci za předchozí rok. 

 

Žádosti vyhodnotí finanční výbor obce a výsledek hodnocení předloží radě obce. O 

poskytnutí dotace na základě žádostí rozhoduje Rada nebo Zastupitelstvo obce Vojkovice, 

a to podle výše poskytované dotace (zákon 128/2000 Sb., o obcích § 85). 

 

XI. Lhůta pro rozhodnutí  o žádosti 

O žádosti bude rozhodnuto nejpozději do 40 dnů 

  

XII. Sdělení výsledků dotačního řízení 

O výsledku dotačního řízení bude žadatel písemně informován po skončení dotačního 

řízení, i v případě nevyhovění žádosti. 

Podáním žádosti žadatelé souhlasí se zveřejněním svého jména (názvu), adresy (sídla), 

výše a účelu poskytnuté dotace. 

V případě úspěšného schválení dotace uzavře Obec Vojkovice s příjemcem dotace 

písemnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na provoz spolku či realizaci jeho 

individuálních projektů. Příjemce je vždy povinen použít dotaci k platbám dle účelu 

smlouvy. 

 

XIII. Vyúčtování dotací 

Vyúčtování dotace se řídí podmínkami uvedenými ve smlouvě o poskytnutí dotace  
z rozpočtu obce Vojkovice, které stanovují požadované doklady pro vyúčtování dotace  
a způsob jejího vyúčtování. 
Příjemce dotace je povinen ve svém účetnictví odděleně evidovat přijetí poskytnuté dotace 
a sledovat její čerpání ke stanovenému účelu.  

Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo kontroly (s možností předběžné, průběžné  
a následné kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění), 
stanovit další podmínky, za kterých bude dotace poskytnuta a konzultovat údaje uvedené  
v žádosti o dotaci s dalšími dotčenými orgány nebo odborníky.  

Nevyčerpané prostředky je příjemce povinen vrátit na účet obce Vojkovice.  

Žadatel, který nepředloží vyúčtování dotace v požadovaném termínu nebo dotaci použije 
v rozporu s uzavřenou smlouvou, je povinen dotaci vrátit na účet obce Vojkovice do deseti 
dnů od doručení výzvy. Pokud nebude dotace správně vyúčtována nebo vrácena ani po 
upozornění poskytovatelem, bude její vrácení vymáháno soudní cestou.  

Jakékoliv porušení podmínek stanovených smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Vojkovice, například nepředložení závěrečného vyúčtování dotace ve stanoveném termínu, 
neoprávněné použití dotace, nevrácení nepoužité dotace apod., podléhá smlouvou 
stanoveným sankcím a pokutám ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. 
 

XIV. Závěrečná ustanovení 

Žadatel je povinen písemně oznámit poskytovateli dotace svůj zánik, případně veškeré 
podstatné změny, které u něho nastaly po podání žádosti (změna statutárního zástupce, 



 
 

adresy, čísla bankovního účtu, apod.) a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy ke změně 
došlo.  Pokud tak neučiní, nemusí být i již schválená dotace poskytnuta. 
Obec Vojkovice je při nakládání s veřejnými prostředky povinna dodržovat ustanovení 
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 
(zejména § 9 odstavce 2, citovaného zákona). 

 

 

 

 

___________________________                         ___________________________ 

Richard Večeřa      Karel Klein 

místostarosta obce      starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


