Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Zásady
Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality
Kraje Vysočina v roce 2013

ze dne 18. 12. 2012
č. 09/12
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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 2013 (dále jen „Zásady“).

(2)

Účelem poskytnutí dotace je podpora a motivace obcí Kraje Vysočina, které jsou
nejvíce zatíženy kriminalitou (dále jen „Obec“) k realizaci projektů zaměřených na
omezování a snižování majetkové, násilné, mravnostní a pouliční kriminality, zvyšování
nebezpečí pro pachatele, že budou dopadeni, na práci s pachateli a potenciálními
pachateli trestných činů a na práci s oběťmi a potenciálními oběťmi trestných činů.
Plní tak motivační a iniciační roli při realizaci opatření obsažených v Programu
prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013.

(3)

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

(4)

Příjemcem dotace se pro účely těchto Zásad rozumí obce Kraje Vysočina, které
požádaly o dotaci na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje
Vysočina v roce 2013.
Čl. 2
Předmět poskytnutí dotací

Finanční prostředky lze poskytnout na úhradu nákladů projektů specifikovaných v žádostech
žadatelů o dotaci, jejichž obsahová náplň je v souladu s opatřeními Programu prevence
kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 a v souladu s parametry Programu Ministerstva vnitra
ČR č. 114080 Podpora prevence kriminality, podprogram č. 114082 Pořízení a obnova
majetku v oblasti prevence kriminality.
Čl. 3
Podmínky pro poskytnutí dotací
(1)

Souhrnná maximální výše dotace činí 200 000 Kč.

(2)

Podmínkou pro poskytnutí dotace je podání žádosti o poskytnutí dotace na základě
Výzvy schválené Zastupitelstvem na předepsaném formuláři na výdaje realizované
v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina v roce 2013.

(3)

Podmínky pro podání žádosti o poskytnutí dotace a podmínky pro čerpání dotace jsou
součástí Výzvy k předkládání žádosti, kterou schvaluje Zastupitelstvo.

(4)

Vlastní podíl obce, na kterém se může podílet i jiný nestátní subjekt, musí činit
minimálně 10 % 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.

(5)

Mezi nepřijatelné výdaje (náklady) projektu patří náklady na daň z přidané hodnoty
(platí pro plátce DPH, pokud má u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti
s financováním daného projektu nárok na odpočet daně z přidané hodnoty – v plné
výši nebo krácený nebo v poměrné výši).
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Čl. 4
Náležitosti žádosti, postup předkládání, termíny
(1)

Náležitosti žádosti, postup a termíny pro předložení žádostí 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“).
Čl. 5
Poskytování dotací

(1)

O poskytnutí dotace rozhodne v souladu se zákonem o krajích Zastupitelstvo na
základě doporučení pracovního týmu jmenovaného ředitelem Krajského úřadu Kraje
Vysočina. V případě převisu žádostí budou dotace poskytnuty obcím ve stanoveném
pořadí do vyčerpání částky stanovené Výzvou. Pořadí žádostí sestaví pracovní
skupina pro posuzování projektů jmenovaná ředitelem Krajského úřadu Kraje Vysočina.

(2)

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva o poskytnutí dotace uzavře Kraj Vysočina
s žadateli o dotaci smlouvu o poskytnutí dotace upravující podmínky poskytnutí a
využití dotace.

(3)

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 10. listopadu 2013.

(4)

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.

(5)

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Závazek kraje je nepřevoditelný do dalšího
roku. Dotaci z rozpočtu kraje Vysočina lze využít jen v roce 2013.
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.

Strana 3 (celkem 4)

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 18. 12. 2012
a schváleny usnesením č. 0540/08/2012/ZK.

V Jihlavě dne 18. 12. 2012
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje
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