Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zásady
Zastupitelstva kraje Vysočina
pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality
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Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Zastupitelstvo kraje Vysočina (dále jen „Zastupitelstvo“) v souladu s ustanovením § 36
odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“), stanovuje tyto Zásady Zastupitelstva
kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu
prevence kriminality kraje Vysočina v roce 2010 (dále jen „Zásady“).

(2)

Účelem poskytnutí dotace je podpora a motivace obcí kraje Vysočina, jejichž územním
obvodem prochází dálnice D1 a které jsou nejvíce zatíženy kriminalitou (dále jen
„Obec“) k realizaci projektů zaměřených na omezování a snižování majetkové,
případně násilné kriminality a zvyšování nebezpečí pro pachatele, že budou při
páchání trestné činnosti dopadeni. Plní tak motivační a iniciační roli při realizaci
opatření obsažených v Koncepci prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2009 až
2011.

(3)

Dotací se pro účely těchto Zásad rozumí účelové finanční prostředky poskytnuté
z rozpočtu kraje Vysočina vymezenému okruhu příjemců.

(4)

Žadatelem o dotaci nebo příjemcem dotace se pro účely těchto Zásad rozumí pouze
Obec, která podle zásad MV požádala o státní dotaci z kapitoly Ministerstva vnitra ČR
na výdaje realizované v rámci Krajského programu prevence kriminality v roce 2010, a
jejíž žádost o státní dotaci nebyla krajem Vysočina doporučena, případně jejíž žádost
nebyla Ministerstvem vnitra ČR podpořena v rámci programu Ministerstva vnitra č.
114050 Podpora prevence kriminality s podprogramem č. 114051 Pořízení, obnova a
provozování majetku v oblasti prevence kriminality.

(5)

Zásadami MV se pro účely těchto Zásad rozumí Zásady Ministerstva vnitra ČR pro
poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Krajského
programu prevence kriminality v roce 2009 (příloha č. 3a - dostupné na www.mvcr.cz).
Čl. 2
Předmět poskytnutí dotací

Finanční prostředky lze poskytnout pouze na úhradu nákladů projektů specifikovaných
v žádosti žadatelů o dotaci, jejichž obsahová náplň je v souladu se schválenými parametry
programu č. 114 050 dle přílohy č. 1 zásad MV.
Čl. 3
Podmínky pro poskytnutí dotací
(1)

Minimální výše dotace činí 40 000 Kč a souhrnná maximální výše dotace činí 500 000
Kč.

(2)

Podmínkou pro poskytnutí dotace je podání žádosti o poskytnutí státní dotace
z kapitoly Ministerstva vnitra ČR na základě Výzvy schválené Zastupitelstvem na
předepsaném formuláři v režimu ISPROFIN na výdaje realizované v rámci Programu
prevence kriminality kraje Vysočina v roce 2010.

(3)

Zastupitelstvo na základě podaných žádostí rozhodne o tom, které žádosti budou
doporučeny Ministerstvu vnitra ČR k poskytnutí státní dotace a které budou podpořeny
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z rozpočtu kraje Vysočina. Obce, jejichž žádosti nebudou doporučeny Ministerstvu
vnitra ČR z rozpočtu kraje Vysočina nemusí předkládat kraji Vysočina novou žádost.
Kraj Vysočina převezme i žádosti obcí, které případně nebudou podpořeny
Ministerstvem vnitra ČR.
(4)

Podmínky pro podání žádosti o poskytnutí dotace z kapitoly Ministerstva vnitra ČR
a formulář žádosti jsou součástí Výzvy k předkládání žádosti, kterou schvaluje
Zastupitelstvo.

(5)

Vlastní podíl obce, na kterém se může podílet i jiný nestátní subjekt, musí činit
minimálně 20 % z celkových skutečně vynaložených výdajů na projekt. V případě
neplnění podílu je příjemce dotace povinen část neoprávněně čerpané dotace vrátit
zpět do rozpočtu kraje Vysočina.
Čl. 4
Náležitosti žádosti, postup předkládání, termíny

(1)

Náležitosti žádosti jsou uvedeny ve Výzvě.

(2)

Na vyřízení žádosti se nevztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů.

(3)

Zveřejnění těchto Zásad, formulářů a poskytování základních informací o podmínkách
a postupech v poskytování dotace zabezpečuje odbor sekretariátu hejtmana (dále jen
„OSH“).

(4)

Pokud žádost obce o poskytnutí státní dotace nebude Ministerstvem vnitra ČR
podpořena a obec bude chtít čerpat dotaci z rozpočtu kraje, musí kraji Vysočina
předložit rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o neposkytnutí státní dotace, a to nejpozději
do 10 dnů od převzetí tohoto rozhodnutí.
Čl. 5
Poskytování dotací

(1)

O poskytnutí dotace rozhodne příslušný orgán v souladu se zákonem o krajích. Na
základě usnesení příslušného orgánu uzavře kraj Vysočina s žadateli o dotaci smlouvu
o poskytnutí dotace upravující podmínky poskytnutí a využití dotace.

(2)

Dotace bude poskytnuta zpětně na základě Závěrečné zprávy (tj. závěrečné
vyhodnocení poskytnuté dotace a finanční vyúčtování dotace, kopie účetních dokladů
vztahujících se k projektu včetně kopie dokladů o jejich úhradě, např. výpisem
z bankovního účtu) předložené žadatelem o dotaci po dokončení projektu na OSH do
30 dnů od ukončení realizace projektu, nejpozději však do 20. listopadu 2010.

(3)

Dotace bude žadateli poukázána bezhotovostním převodem finančních prostředků na
účet žadatele o dotaci do 30 dnů po předložení kompletní Závěrečné zprávy a ověření
věcné správnosti použití dotace.

(4)

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Závazek kraje je nepřevoditelný do dalšího
roku. Dotaci z rozpočtu kraje Vysočina lze využít jen v roce 2010.
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Čl. 6
Kontrola a vyhodnocení
Finanční prostředky mohou být vynaloženy pouze k účelu stanovenému smlouvou.
Kraj Vysočina je oprávněn, v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, v rámci výkonu kontrolní činnosti kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla
dotace poskytnuta. Příjemce dotace je povinen předložit kontrolním orgánům kraje Vysočina
originály všech účetních dokladů vztahujících se k využití dotace. V případě podstatného
porušení smlouvy ze strany příjemce dotace (např. nedodržení náležitostí uvedených
v Závěrečné zprávě, nedodržení podílu spolufinancování, uvedení nepravdivých údajů,
pozdní vyúčtování apod.) kraj od smlouvy odstoupí a dotaci neposkytne.
Čl. 7
Závěrečná ustanovení
(1)

Za aktualizaci těchto Zásad odpovídá OSH.

(2)

Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení zastupitelstvem kraje.

(3)

Tyto Zásady byly projednány na jednání zastupitelstva kraje dne 15. 12. 2009
a schváleny usnesením č. 0505/07/2009/ZK.

V Jihlavě dne 15. 12. 2009

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje
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