Zásady
Zastupitelstva kraje Vysočina
pro poskytování dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů
účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření

ze dne 15. 2. 2005

č. 1/05

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím a dobrovolným
svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání
hospodaření (dále jen „Zásady“) stanovují podmínky a postup pro poskytnutí dotace
obcím a dobrovolným svazkům obcí, jejichž roční hospodaření přezkoumal auditor nebo
auditorská společnost.

(2)

Dotací se pro účel těchto Zásad rozumí finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu kraje
Vysočina (dále jen „kraj“).

(3)

Žadatelem o dotaci může být obec nebo dobrovolný svazek obcí se sídlem v územním
obvodu kraje (dále jen „příjemce“), jehož roční hospodaření přezkoumal dle zákona
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí (dále jen „zákon“) auditor nebo auditorská společnost (dále
jen „auditor“).

(4)

Dotace se poskytuje za účelem refundace nákladů příjemce vynaložených na provedení
přezkoumání ročního hospodaření auditorem.

(5)

Cílem poskytnutí dotace je umožnit příjemcům v rámci kraje bezproblémové termínové
naplnění ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, pokud jde o projednání a schválení závěrečného účtu.
Čl. 2
Podmínky poskytnutí dotace

(1)

Dotace je poskytována ve výši prokázaných uhrazených nákladů za přezkoumání
ročního hospodaření auditorem, maximálně do výše 5 000,- Kč na jednoho příjemce za
jeden kalendářní rok. Je-li příjemce plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“),
rozumí se výše prokázaných uhrazených nákladů bez DPH. Není-li příjemce plátcem
DPH, rozumí se výše prokázaných uhrazených nákladů s DPH.

(2)

Dotace je poskytována příjemci na základě jím předložené žádosti a při splnění
následujících podmínek:
a) příjemce řádně splní oznamovací povinnosti dle § 4 odst. 1 a odst. 8 zákona,
b) příjemce předá Krajskému úřadu kraje Vysočina stejnopis zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření auditorem dle § 12 odst. 2 zákona.

(3)

O poskytnutí dotace rozhoduje Zastupitelstvo kraje Vysočina v souladu s § 36 odst. 1
písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších
předpisů.

(4)

Na poskytnutí dotace příjemci není právní nárok.

(5)

Dotace se poskytuje jednorázově, a to formou bezhotovostního převodu dotace na účet
příjemce.

Čl. 3
Žádost o dotaci
(1)

Žádost se předkládá na předepsaném formuláři (viz příloha č. 1 Zásad). Žádost musí
obsahovat tyto přílohy:
a) kopie prvotních účetních dokladů prokazujících provedení auditorské služby (např.
faktura),
b) kopie dokladu o úhradě auditorské služby.

(2)

Na podání a vyřízení žádostí se nevztahuje zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení
(správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

(3)

Vyplněnou žádost předloží příjemce nejpozději do 31. 8. roku následujícího po
přezkoumávaném období.

(4)

Žádost o dotaci se předkládá Odboru kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen
„odbor kontroly“) prostřednictvím podatelny Krajského úřadu kraje Vysočina nebo
poštou. Předepsaný formulář žádosti o dotaci je k dispozici na odboru kontroly, oddělení
přezkoumání hospodaření obcí, a na internetových stránkách kraje Vysočina (www.krvysocina.cz).

(5)

Odbor kontroly posoudí úplnost žádosti a splnění podmínek poskytnutí dotace.
V případě neúplné žádosti bude příjemce vyzván k doplnění žádosti ve lhůtě do 15-ti
kalendářních dní od doručení výzvy.

(6)

Odbor kontroly předloží posouzené žádosti příjemců Zastupitelstvu kraje Vysočina
k rozhodnutí dle Čl. 2 odst. 3 Zásad.
Čl. 4
Kontrola

(1)

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.

(2)

V případě, že příjemci byla již dotace poskytnuta, a při následné kontrole bude zjištěno
nedodržení podmínek pro poskytnutí dotace, předloží odbor kontroly zjištěné nedostatky
Zastupitelstvu kraje Vysočina k rozhodnutí.
Čl. 5
Přechodná a závěrečná ustanovení

(1)

Na přezkoumání hospodaření za rok 2004 lze poskytnout dotaci podle těchto Zásad
pouze, pokud byla řádně splněna podmínka oznamovací povinnosti dle § 22 zákona.

(2)

Za aktualizaci těchto Zásad odpovídá odbor kontroly.

(3)

Nedílnou součástí těchto Zásad je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace.

(4)

Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem kraje
Vysočina.

(5)

Tyto Zásady byly projednány na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 15. 2. 2005
a schváleny usnesením č. 0008/01/2005/ZK.

V Jihlavě, dne 15. 2. 2005

Miloš Vystrčil
hejtman kraje

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE OBCÍM A DOBROVOLNÝM
SVAZKŮM OBCÍ NA ÚHRADU NÁKLADŮ ÚČTOVANÝCH
AUDITOREM ZA PROVEDENÍ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Základní informace o žadateli:
Obec, dobrovolný svazek obcí
(žadatel)
Sídlo obce, dobrovolného
svazku obcí (adresa)
IČ
Bankovní spojení
Osoba oprávněná
k zastupování žadatele
(včetně adresy, telefonu a emailu)
Požadovaná výše dotace
Skutečná
výše
nákladů
uhrazených auditorovi
Žadatel je plátce DPH

,- Kč
,- Kč
ANO*

NE*

Součástí žádosti jsou přílohy:
1. kopie prvotních účetních dokladů prokazujících provedení auditorské služby (např.
faktura)
2. kopie dokladu o úhradě auditorské služby
Datum: ………………………
Podpis osoby oprávněné k zastupování žadatele: …………………………….
Razítko:

