
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Rouchovany 
Podpora údržby a správy nemovitostí v obci Rouchovany v roce 2021 

 
I. 

Základní ustanovení 
 

1. Právní předpisy a dokumenty 
Podpora poskytovaná obcí Rouchovany na údržbu a správu nemovitostí je v souladu s těmito 
právními předpisy a dokumenty: 
 

- Zákonem č.128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 
- Zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

2. Cíl dotačního programu 
Podpora údržby nemovitostí je zaměřena na údržbu a správu nemovitostí a jejich okolí na pozemcích 
v k.ú. Rouchovany, k.ú. Šemíkovice a k.ú. Heřmanice u Rouchovan, vše v obci Rouchovany /dále jen 
v obci Rouchovany/. 
 

3. Okruh žadatelů 
Žadatelem může být fyzická osoba, která vlastní rodinný dům, chalupu a chatu na území obce 
Rouchovany a stará se o rozvoj, správu a údržbu této nemovitosti a současně právnická osoba, která 
má sídlo na území obce Rouchovany. 
 

4. Lokalizace dotačního programu 
Projekt musí být realizován na území obce Rouchovany. 
 

5. Předmět dotace 
Předmětem dotace je podpora údržby, rozvoje a správy nemovitostí dle individuální žádosti 
žadatele v rozsahu do maximální výše 4/5 žadatelem prokazatelně uhrazené daně z nemovitosti 
v návaznosti na bod 2 tohoto článku. 

II. 
Pravidla pro předkládání žádostí a průběh dotačního řízení 

 
1. Vyhlášení dotačního programu 

Vyhlášení dotačního programu bude realizováno zveřejněním na úřední desce obecního úřadu 
Rouchovany, na webových stránkách obce Rouchovany www.rouchovany.cz 

 
2. Lhůta, způsob a místo podání žádosti 

Žádosti se podávají ve lhůtě od 17.5.2021 do 30.11.2021. Při posuzování a hodnocení žádostí o 
dotace na rok 2021 z tohoto programu pak budou posuzovány všechny údaje a informace od 
žadatele, předložené do 30.11.2021. Žádosti, které nebudou splňovat podmínky tohoto programu 
budou z dalšího řízení vyřazeny. 
 
Formuláře v tištěné podobě jsou k dispozici na Obecním úřadě Rouchovany a Obecní knihovně 
v Rouchovanech, jakož na webových stránkách obce Rouchovany 
https://rouchovany.cz/index.php?p=dotace . Vyplněný formulář se včetně povinných příloh 
odevzdá na podatelně OÚ, popř. odešle poštou na adresu: Obec Rouchovany, Rouchovany 35, PSČ: 
675 57. 
 

3. Náležitosti žádosti 
Každý žadatel může podat žádost o jednu dotaci. 



Povinné přílohy předložené s žádostí: 

- Přiznání k dani z nemovitých věcí 
- Doklad o úhradě daně z nemovitých věcí za příslušný kalendářní rok 

(včetně výpisu z bankovního účtu, pokladní doklad, složenka). 
 

4. Hodnocení žádosti 
Hodnocení žádosti o dotace provádí Rada obce Rouchovany. 

 
III. 

Pravidla pro poskytnutí dotace 
 

1. Maximální výše dotace v jednotlivém případě 
Skutečná výše dotace bude vyplacena ve výši 4/5 zaplacené částky daně z nemovitých věcí, zvýšené 
místním koeficientem (mimo daň z pozemků pod kódem A,B) v souladu s pravidly, uvedenými 
v bodu 5, čl.I . 

 
2. Časový harmonogram realizace projektu a období pro čerpání dotace 

Realizace projektu musí spadat do období od 1.1.2021 až 31.12.2021. 
Čerpání projektu musí spadat do období od 17.5.2021 až 30.11.2021. 

 
3. Platební podmínky 

Dotace bude příjemci dotace poskytnuta na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Rouchovany nejpozději do 30ti dnů ode dne uzavření Smlouvy, a to bezhotovostním převodem na 
účet příjemce – žadatele, popř. v hotovosti (max. do výše 20.000,-Kč). 

 
4. Výsledky dotačního řízení 

O poskytnutí dotace (včetně její výše) rozhodne Rada obce Rouchovany. 
O výsledku dotačního řízení bude žadatel informován. 
S úspěšnými žadateli uzavře Obec Rouchovany veřejnoprávní Smlouvu o poskytnutí dotace. 

   
5. Čerpání, vyúčtování a kontrola obce 

Čerpání dotace, její vyúčtování a kontrola budou realizovány za podmínek stanovených Smlouvou o 
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rouchovany. Příjemce nesmí poskytovat prostředky dotace jiným 
právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací činnosti, na které 
byly prostředky poskytnuty. 

IV. 
Společná ustanovení 

 
Na poskytnutí dotace v rámci tohoto programu není právní nárok. 
Obec Rouchovany si vyhrazuje právo dotační program zrušit. 
Doložka podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Tento dotační 
program schválilo zastupitelstvo obce Rouchovany dne 17.3.2021 v bodě č. 6. j). 

 
Přílohy: 
Formulář žádosti o poskytnutí dotace. 
Smlouva o poskytnutí dotace.    
                     
 V Rouchovanech dne 17.3.2021         
 

 
   Ing. Milan Chvátal, v.r.                                Jiří Maša, v.r.              Ing. Vladimír Černý, v.r. 

                  místostarosta obce                             místostarosta obce                                    starosta obce  


