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O B E C  Č E R M N Á  N A D  O R L I C Í  

Velká Čermná 6, 517 25 Čermná nad Orlicí, okr. Rychnov nad Kněžnou 
 

 

 
Obec Čermná nad Orlicí oznamuje, že na základě usnesení zastupitelstva obce 

č. ZO II/2022/I/12 ze dne 7. prosince 2022, bude v roce 2023 v souladu se zněním zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, poskytovat na 

základě žádostí 

 

dotace na účel určený žadatelem žádosti. 

 

I. 

Žadatelé o dotaci 

1. Žadateli o dotaci v případě oprávněného zájmu mohou být právnické nebo fyzické osoby 

se sídlem v obci Čermná nad Orlicí, zabývající se veřejně prospěšnou činností. 

2. Žadateli o dotaci v případě oprávněného zájmu mohou být právnické nebo fyzické osoby 

vyvíjející veřejně prospěšnou činnost ve prospěch občanů obce Čermná nad Orlicí. 

 

II. 

Zdroje financování 

1. Zdrojem pro poskytování dotací jsou finanční prostředky obce Čermná nad Orlicí. 

 

III. 

Postup při poskytování dotace 

1. Žádost o dotaci z rozpočtu obce Čermná nad Orlicí se předkládá prostřednictví podatelny 

obecního úřadu. 

2. V případě, že žádosti budou neúplné, bude žadatel vyzván, aby svou neúplnou žádost ve 

stanovené lhůtě doplnil. 

3. Nesplnění formálních náležitostí je důvodem pro vyřazení z dotačního řízení. 

4. Všechny žádosti budou obecním úřadem předány k projednání Radě obce, která žádosti 

spolu s Finančním výborem vyhodnotí.  

5. V případě schválení dotace žadateli, bude dotace žadateli poskytnuta na základě veřejno-

právní smlouvy. 

OZNÁMENÍ 
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6. Dotace bude poskytována bezhotovostním převodem na účet příjemce. 

 

IV. 

Žádost o dotaci 

1. Dotaci lze poskytnout na základě písemné žádosti o její poskytnutí, kterou je žadatel povi-

nen dodat ve stanoveném termínu na předepsaném formuláři, který je volně ke stažení na 

stránkách obce (www.cermna-n-orl.cz1). 

2. Podáním žádosti nevzniká žadateli na dotaci právní nárok. 

 

V. 

Termín předkládání žádostí 

1. Termín předkládání žádostí pro rok 2023 je do 16. ledna 2023. 

 

VI. 

Způsob využití finančních prostředků 

1. Využití finančních prostředků se řídí Podmínkami pro poskytnutí finančního příspěvku na 

činnost spolku, schválenými Zastupitelstvem obce dne 7. prosince 2022, usnesením č. 

ZO II/2022/I/11. 

2. Finanční prostředky lze využít pouze do 30. 11. 2023, pokud není ve smlouvě uvedeno ji-

nak. 

 

VII. 

Základní náležitosti veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

1. Název, sídlo, IČ poskytovatele, identifikace žadatele, číslo bankovního účtu poskytovatele 

a příjemce dotace, poskytovaná částka, účel – předmět smlouvy, doba, v níž má být dosa-

ženo stanoveného účelu, podmínky, které je příjemce povinen při použití finančních pro-

středků splnit, případně další podmínky související s účelem, doba pro předložení finanč-

ního vypořádání, způsob finančního vypořádání, den podpisu. 

2. Obec Čermná nad Orlicí může ve smlouvy stanovit další podmínky. 

 

VIII. 

Vztahy mezi obcí a žadateli 

1. O rozhodnutí přidělení dotace vyrozumí žadatele obecní úřad Čermná nad Orlicí. 

 
1 https://www.cermna-n-orl.cz/volny-cas/spolkova-cinnost/  
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2. O poskytnutí dotace se vždy uzavírá písemná veřejnoprávní smlouva v souladu se zákonem 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších plat-

ných předpisů, kterou vyhotoví starosta obce. 

3. Smlouva bude vyhotovena nejpozději do 30 kalendářních dnů od rozhodnutí o přidělení 

dotace. 

4. Nedojde-li k podepsání veřejnoprávní smlouvy na straně žadatele do 30. dubna 2023, za-

niká tak žadateli nárok na dotaci. 

 

IX. 

Vyúčtování dotace 

1. Žadatel odpovídá za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu s účelem uve-

deným v uzavřené veřejnoprávní smlouvě. 

2. Žadatel je povinen předložit vyúčtování přiložené dotace nejpozději do 30. listopadu 2023. 

3. Vyúčtování se předkládá na schváleném formuláři, který je volně ke stažení na stránkách 

obce (www.cermna-n-orl.cz). 

4. Součástí vyúčtování je kopie prvotních dokladů, dokladujících účel využití dotace. 

5. Podmínky užití dotace musí být v souladu s podmínkami přidělení dotace, viz bod VI/1. 

6. Ostatní podmínky použití dotace, práva povinnosti smluvních stran jsou vymezeny v kon-

krétních veřejnoprávních smlouvách uzavřených mezi obcí Čermná nad Orlicí a jednotli-

vými příjemci dotace. 

 
 
V Čermné nad Orlicí dne 8. prosince 2022. 
 
 
 
 Bc. Jaroslava Sejkorová Mgr. David Joska 
 místostarostka obce starosta obce  
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