Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice IV
Dodatek č.1/2017 směrnice č. 3/2015 – Zásady pro poskytování dotací
z rozpočtu Městského obvodu Pardubice IV
Dodatkem se mění článek č.4, bod III. směrnice č.3/2015 takto :
III. Pro realizaci projektu dotací jsou stanoveny tzv. uznatelné a neuznatelné náklady
projektu.
A. Projekty podporující celoroční činnost spolků a organizací :
Za uznatelné náklady jsou považovány náklady vyhovující zásadám účelnosti, efektivnosti a
hospodárnosti podle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů ( zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů - zejména:
 provozní náklady (el. energie, voda, plyn atd., svoz odpadu, neinvestiční
údržba a drobné neinvestiční opravy). Zálohová faktura není daňovým
dokladem, při závěrečném vyúčtování je nutno doložit konečnou fakturu.
 pronájem sportovišť;
 materiální vybavení (materiální vybavení sportovců, týmu, sportovní materiál,
speciální tréninkové pomůcky, stroje - pouze neinvestiční do 40.000 Kč);
 poplatky dle sazebníků svazů (přihlášky do soutěží, startovné, licence, atd.);
 zajištění utkání (pořadatelská služba, zapisovatel, rozhodčí, statistik, delegáti,
komisaři, atd.);
 ubytování a společné stravné účastníků na soutěžích a soustředěních – nutno
doložit seznamem účastníků;
 věcné ceny;
 odměny dohod dle pracovně právních vztahů (správcům sportovních areálů či
zařízení provozovaných žadatelem a mládežnickým trenérům);
 náklady, které byly vynaloženy v souladu s podmínkami smlouvy a v souladu
s těmito vyhlašovanými podmínkami
Za neuznatelné náklady, na které nelze využít dotaci jsou:
 finanční odměny a peněžní dary;
 pohoštění, rauty;
 daně (výjimkou je daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce dotace je
neplátce této daně nebo mu nevzniká nárok na odpočet této daně);
 telefonní služby,
 úhradu penále, srážek a dalších finančních postihů;
 splátky úvěrů vč. úroků, leasing osobních automobilů;
 správní, soudní a bankovní poplatky;
 pojištění majetku;
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dotaci nelze vyúčtovat formou zápočtu, ale pouze úhradou nákladů
dopravné

B) Projekty pro pořádání jednorázových kulturních akcí ( zábavy, reje, dětské dny,
mikulášské nadílky, čarodějnice, prázdninové akce apod.) a pro jednorázové vzdělávací
a osvětové akce, sportovní závody apod.
Za uznatelné náklady jsou považovány náklady vyhovující zásadám účelnosti,
efektivnosti a hospodárnosti podle 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 které jsou přiměřené, v případě akcí pro děti se řídí i počtem dětí a mládeže
bydlících v jednotlivých částech v daném roce, pro kterou se akce koná - zejména:
 pronájem sportovišť, objektů, zařízení , atrakcí …..
 věcné ceny;
 konkrétní věcné náklady – dle viz čl. 4 bod III. směrnice č. 3/2015
 náklady, které byly vynaloženy v souladu s podmínkami smlouvy a v souladu
s programy vyhlášenými MO Pardubice IV
Všechny uznatelné náklady budou přidělovány na základě usnesení RMO, dle čl. 3 bod 2
směrnice 3/2015.
Za neuznatelné náklady, na které nelze využít dotaci jsou:
 jakékoli investiční výdaje (výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku včetně drobného dlouhodobé hmotného a nehmotného
majetku)
 finanční odměny a peněžní dary;
 pohoštění, rauty;
 daně (výjimkou je daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce dotace je
neplátce této daně nebo mu nevzniká nárok na odpočet této daně);
 telefonní služby,
 úhradu penále, srážek a dalších finančních postihů;
 splátky úvěrů vč. úroků, leasing osobních automobilů;
 správní, soudní a bankovní poplatky;
 pojištění majetku;
 dotaci nelze vyúčtovat formou zápočtu, ale pouze úhradou nákladů
 dopravné
Ostatní ustanovení směrnice č. 3/2015 zůstávají beze změn.
Schváleno Radou Městského obvodu Pardubice IV usnesením č. 477/45 – IV/2017 ze dne
19.4. 2017 s účinností od 20.4.2017.
Ing. Jana Růžičková
tajemnice úřadu
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