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Čl. 1
Úvod
Tato pravidla upravují podmínky pro poskytování investičních dotací z rozpočtu města Nové
Město nad Metují (dále i jen “město”), jakožto poskytovatele dotací v souladu s ustanovením
§ 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějích předpisů (dále jen zákon č. 250/2000 Sb.).
Investiční dotace jsou městem poskytovány jako doplňkový zdroj financování nákladů projektů
realizovaných příjemci dotace podle těchto podmínek spolu s příp. finanční spoluúčastí
příjemců dotace.
Podmínky pro poskytnutí a využití investiční dotace z rozpočtu města se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
a dalších právních předpisů, jakož i příslušnou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace
uzavřenou mezi městem jako poskytovatelem a příjemcem dotace v souladu s těmito pravidly.
Cílem poskytnutí dotace je podpořit pořízení a rekonstrukci budov a staveb, dále také
investičního majetku (techniky apod.) ve vlastnictví právnických osob se sídlem na území
města sloužících veřejnosti v oblasti kultury, sportu, zájmových aktivit apod.

Čl. 2
Vymezení pojmů
Poskytovatel – město Nové Město nad Metují
Příjemce – žadatel, kterému byla dotace městem poskytnuta
Dotace – peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu poskytovatele právnické osobě na
stanovený účel z rozpočtu města

Čl. 3
Žádost o investiční dotaci a přílohy k žádosti
(1) Žadatel předloží žádost v listinné podobě na předepsaném formuláři (Příloha č. 1), jejíž
součástí budou tyto údaje:
a) Finanční informace – výsledek hospodaření za předcházející 1 až 3 roky
b) Investiční záměr – o co se jedná, co se získá, jaký problém je řešen, časový
harmonogram
c) Projektová dokumentace včetně příslušného pravomocného stavebního povolení jako
podklad pro kontrolu, na co se přispívá (pro případ, že se bude jednat o stavbu)
d) Možnosti a skladba financování (vlastní prostředky, jiné prostředky).
(2) Žádost o poskytnutí dotace předkládá žadatel na předepsaném formuláři s požadovanými
přílohami buď elektronicky na adresu podatelna@novemestonm.cz, osobně na podatelnu
MěÚ nebo poštou na adresu:
Město Nové Město nad Metují
Odbor finanční
náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují
(3) Přijaté žádosti o dotace budou individuálně posuzovány RM (dotace do 50 000 Kč) nebo
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ZM (dotace nad 50 000 Kč). Shromažďování žádostí a jejich předložení RM či ZM zajistí
OF MěÚ.
Čl. 4
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace
(1) Investiční dotace bude poskytnuta na základě schválené a oboustranně podepsané
písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města (dále jen
"smlouva”). Vzor smlouvy je uveden v příloze č. 2.
(2) Dotace bude poskytnuta jako absolutní částka.
(3) Každá změna smlouvy bude uzavřena výhradně písemnou formou číslovanými dodatky ke
smlouvě. O uzavření dodatku ke smlouvě rozhoduje RM či ZM.
(4) Porušení kterékoliv části smlouvy o poskytnutí dotace, je důvodem k vrácení poskytnuté
dotace poskytovateli v rozsahu a termínech, o kterých rozhodne RM či ZM.
Čl. 5
Realizace díla
(1) Příjemce je povinen dodržet při realizaci díla, na které se poskytuje dotace:
a) podmínky vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů,
b) pravidla při poskytování dotací z rozpočtu města, která budou přílohou smlouvy
o poskytnutí dotace
c) platná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
d) výběr dodavatele provede žadatel, tzn. posouzení a hodnocení nabídek provede
komise pro posouzení a hodnocení nabídek zřízená žadatelem, město jako
poskytovatel dotace má právo delegovat svého zástupce do této komise.
(2) Příjemce je povinen zajistit technický dozor a uhradit náklady na výkon technického dozoru
stavby.
Čl. 6
Podmínky použití investiční dotace
(1) Příjemce je povinen poskytnutou dotaci použít pouze k účelu vyhrazenému poskytovatelem.
(2) Bez souhlasu poskytovatele není příjemce oprávněn převést na jiného majetek, který byť
i jen částečně získal z dotace, a to po dobu 5 let ode dne podpisu smlouvy o poskytnutí
dotace.
(3) Příjemce je povinen projednat s poskytovatelem změny předmětu dotace v takovém
časovém předstihu, aby je bylo možné realizovat až po odsouhlasení poskytovatelem
(usnesení RM či ZM). Změny je možno realizovat až po schválení dodatku k příslušné
smlouvě o poskytnutí dotace, ve kterém bude změna předmětu dotace ujednána.
Čl. 7
Vyúčtování dotace
(1) Příjemce předloží OF do dvou měsíců, nejpozději však do 31.12. příslušného kalendářního
roku po dokončení akce vyúčtování poskytnuté dotace.
(2) Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na předepsaném formuláři – vzor je uveden
v příloze č. 3 těchto Pravidel a předloženo na OF MěÚ.
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(3) Příjemce je dále na OF povinen předložit závěrečné vyhodnocení akce – věcné naplnění
záměrů, financování (kopie faktur), smlouvu o dílo, kolaudační rozhodnutí včetně
dokumentace skutečného provedení stavby (v případě stavby), doložení splnění všech
podmínek. Vše nejpozději do 2 měsíců po dokončení akce.
Čl. 8
Kontrola použití dotace
(1) Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně
využita, podléhá kontrole poskytovatele dotace podle zákona o finanční kontrole.
(2) Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kdykoliv kontrolu využití dotace
(financování, prováděné práce, související doklady).
(3) Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení
rozpočtové kázně podle § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb.
Čl. 9
Závěrečné ustanovení
(1) Poskytnutí investiční dotace je podmíněno schválením finančních prostředků v rozpočtu
města.
(2) Na poskytnutí investiční dotace není právní nárok.
Pravidla pro poskytování investičních dotací z rozpočtu města byla schválena RM usnesením
č. RM 54-3066/20 a nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.01.2021.
Těmito Pravidly pro poskytování investičních dotací z rozpočtu města Nové Město nad Metují
se ruší Podmínky a pravidla pro poskytování investičních dotací z rozpočtu města Nové Město
nad Metují schválené usnesením č. ZM 55-6218/09.
Použité zkratky
Čl.
IČO
MěÚ
OF
RM
ZM

Článek
identifikační číslo organizace
Městský úřad
Odbor finanční
Rada města
Zastupitelstvo města

V Novém Městě nad Metují dne 21.12.2020

Petr Hable
starosta
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