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METODIKA POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI PROJEKTU PLZEŇSKÝ KRAJ – 

BEZPEČNÝ KRAJ A PREVENCE KRIMINALITY 

 
ČLÁNEK I 

1. Pravidla upravují poskytování dotace v rámci projektu Plzeňský kraj – 
bezpečný kraj a oblasti prevence kriminality. 

 
2. Dotací se rozumí finanční prostředky vyčleněné v rozpočtové oblasti 

Bezpečný kraj v rámci rozpočtu Plzeňského kraje, jeţ budou poskytnuty 
úspěšným ţadatelům (dále jen „dotace“). 

  
3. Dotace je určena na projekty investičního i neinvestičního charakteru.  
 
4. Dotace se poskytuje zejména obcím a organizacím v územní působnosti 

Plzeňského kraje, které jsou zapojeny nebo připravují vstup do projektu 
Plzeňský kraj – bezpečný kraj.  

 
5. Výše celkové částky na dotace závisí na objemu finančních prostředků 

schválených Zastupitelstvem Plzeňského kraje pro rozpočtovou oblast 
Bezpečný kraj v rámci rozpočtu Plzeňského kraje na daný kalendářní rok.  

 
6. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Z těchto důvodů není moţné ţádat 

zdůvodnění výše schválené dotace nebo zamítnutí ţádosti o dotaci.  
 

7. Dotace nemusí být přidělena v poţadované výši a poskytuje se do výše 80 % 
celkových předpokládaných nákladů na realizaci projektu. Ve výjimečných 
případech je moţné poskytnout dotaci ve výši aţ 100% celkových 
předpokládaných nákladů na realizaci projektu. 

 
8. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla (adresy), IČ, 

věcného záměru projektu a výše poskytnuté dotace.  
 

9. Dotaci nelze poskytnout:  
 

 Obcím a organizacím, které mají v době podání ţádosti nebo v době, kdy má 
být dotace poskytnuta, závazky ke kraji po lhůtě splatnosti. 

 Obcím a organizacím, které v předchozím období poskytnutou dotaci řádně 
nevypořádaly a nevyúčtovaly. 

 
  

Účel dotačního programu 
 

Dotace je určena na realizaci dílčích bezpečnostních projektů realizovaných na 
základě potřeb identifikovaných v rámci zapojení dané obce či organizace do 
projektu Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality. Jejich cílem je zlepšení 
bezpečnostní situace v Plzeňském kraji a prohloubení pocitu bezpečí jeho obyvatel a 
návštěvníků.  
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ČLÁNEK II 

Zaměření dílčích projektů v Projektu Plzeňský kraj – bezpečný kraj 
 

vychází z potřeb identifikovaných v rámci zapojení dané obce či organizace do 
projektu Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality. Jejich cílem je zlepšení 
bezpečnostní situace v Plzeňském kraji a prohloubení pocitu bezpečí jeho obyvatel a 
návštěvníků. Můţe se jednat o investiční i neinvestiční projekty. Typicky můţe jít o 
vybudování kamerového systému, rozšíření kamerového systému, pořízení 
mobilních kamerových systémů (v těchto případech musí dílčí projekt splňovat 
rozšiřující podmínky pro zpracování projektů a standardní postupy pro hodnocení 
účinnosti Městského kamerového dohledového systému (dále „MKDS“) uvedené 
v příloze číslo 2 této metodiky), zabezpečovací a vyhodnocovací soubory, osvětlení 
rizikových míst, oplocení rizikových míst, software-grafické soubory, hardware pro 
preventivní a bezpečnostní účely apod. 
 
 

V rámci Projektu Plzeňský kraj – bezpečný kraj nebudou podporovány 
 

dílčí projekty zaměřené do oblastí působnosti dalších odborů Krajského úřadu 
Plzeňského kraje, které jsou jimi podporovány a rovněţ dílčí projekty, které mohou 
být hrazeny z jiných zdrojů (např. z dotačních programů MPSV). Zde bude ze strany 
projektu Plzeňský kraj – bezpečný kraj ţadatelům poskytnuta pouze metodická 
pomoc. 

 
ČLÁNEK III 

Přijímání žádostí a termín pro jejich podání 
 

1. Ţádosti o poskytnutí dotace, jejichţ obsahové zaměření odpovídá 
ustanovením článků I a II této metodiky se podávají písemně (rozhodující je 
datum razítka podatelny KÚPK) nebo datovou schránkou a  elektronicky do 
data uvedeného v harmonogramu na adresu: 

 
Krajský úřad Plzeňského kraje 

koordinátor projektu Bezpečný kraj  
(Mgr. Zdeněk Weber) 

Škroupova 18 
306 13 Plzeň 

pro elektronické verze: 
e-mail: zdenek.weber@plzensky-kraj.cz 

 
2. Písemné ţádosti o poskytnutí dotace lze doručit osobně na podatelnu 

Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň vţdy do 31. 
května a 31. prosince daného kalendářního roku. Formuláře ţádosti a veškeré 
informace nutné pro zpracování projektů, jsou k dispozici na výše uvedené 
adrese a na webovém portálu projektu Plzeňský kraj – bezpečný kraj na 
adrese www.bezpecnykraj.cz (sekce Dílčí projekty, podsekce Metodika a 
ţádosti). Ţádost musí obsahovat přílohy uvedené v článku IV bodu 3 této 
metodiky. 

http://www.bezpecnykraj.cz/
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3. Všechny listy ţádosti musí být pevně spojeny. Po odevzdání ţádosti v ní jiţ 

nelze nic měnit ani doplňovat. 
 

4. Kontaktní osoba pro konzultaci: 
 
Mgr. Zdeněk Weber, Krajský úřad Plzeňského kraje, koordinátor projektu 
Bezpečný kraj, Škroupova 18, Plzeň, mob. 733 698 674,  
e-mail: zdenek.weber@plzensky-kraj.cz  

 
 

ČLÁNEK IV 
Způsob poskytnutí a použití dotace  

 
1. Harmonogram přípravy a realizace dílčích projektů 

 

 od do 

uzávěrka podávání ţádostí  31.05 

hodnocení projektů na PK 01.06 31.07 

RPK – doporučení poskytnutí účelových dotací 

k realizaci dílčích projektů pro jednání ZPK 
01.08 15.09 

ZPK – schválení poskytnutí účelových dotací 

k realizaci dílčích projektů 
měsíc září 

uzávěrka podávání ţádostí  31.12 

hodnocení projektů na PK 01.01 31.01 

RPK – doporučení poskytnutí účelových dotací 

k realizaci dílčích projektů pro jednání ZPK 
01.02 15.03 

ZPK – schválení poskytnutí účelových dotací 

k realizaci dílčích projektů 
měsíc březen 

 
 
2. Ţádost o poskytnutí dotace se předkládá písemně v počtu jednoho originálu a 

jedné elektronické verze včetně povinných příloh na předepsaném formuláři. 
Vzor ţádosti tvoří přílohu č. 1 této metodiky.  

 

3. Povinné přílohy k ţádosti o poskytnutí dotace jsou:  
 

 Podrobný popis projektu podrobným rozpisem rozpočtu. 

 Usnesení Zastupitelstva1 obce o schválení projektu s vyčleněním vlastní 
spoluúčasti. 

 Fotokopie smlouvy o zřízení běţného účtu v některém z peněţených ústavů. 

 U projektů z oblasti situační prevence musí být doloţeno vyjádření Policie ČR. 

                                                 
1
 Minimálně musí být přiloţeno k ţádosti usnesení Rady obce, usnesení Zastupitelstva obce můţe být 

dodáno dodatečně. Bez doplnění usnesení Zastupitelstva obce nebudou finanční prostředky 
uvolněny.  

mailto:zdenek.weber@plzensky-kraj.cz
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 U projektů týkajících se kamerových systémů musí být uvedeno, ţe příprava 
projektu, provoz MKDS a jeho vyhodnocování bude probíhat v souladu s 
Rozšiřujícími podmínkami, které jsou obsahem přílohy č. 2 této metodiky a 
tyto Rozšiřující podmínky musí být k ţádosti přiloţeny. 

 
4. Předloţené ţádosti budou zaregistrovány koordinátorem projektu Bezpečný 

kraj, případně jím pověřenou osobou, posuzovat a projednávat je bude 
Bezpečnostní komise, kterou jmenuje Rada Plzeňského kraje. K odbornému 
hodnocení můţe komise vyuţít dle potřeby i další osoby.  
 

5. Bezpečnostní komise vyhotoví o hodnocení ţádostí o poskytnutí dotace zápis 
formou návrhu na přidělení dotace, který bude předloţen kolektivnímu orgánu 
Plzeňského kraje, oprávněnému dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve 
znění pozdějších předpisů rozhodnout o poskytnutí dotace. Protokol společně 
s originály ţádostí o poskytnutí dotace bude k dispozici u koordinátora 
projektu Bezpečný kraj.   

 
6. Koordinátor projektu Bezpečný kraj, případně jím pověřená osoba provede 

kontrolu úplnosti a správnosti ţádosti. Ţádosti s nedostatky formální povahy 
budou vráceny ţadateli k dopracování. Pokud nebudou nedostatky ve 
stanoveném termínu odstraněny, nebude ţádost předloţena Bezpečnostní 
komisi k posouzení. Rovněţ ţádosti, které budou v rozporu s touto metodikou, 
nebudou předloţeny Bezpečnostní komisi k posouzení. Tuto informaci zašle 
koordinátor projektu Bezpečný kraj písemně ţadateli o poskytnutí dotace.  

 
7. O poskytnutí dotace rozhoduje dle zákona č. 129/2000 Sb. některý 

z kolektivních orgánů Plzeňského kraje, tj. Rada Plzeňského kraje, popřípadě 
Zastupitelstvo Plzeňského kraje. Na základě jejich usnesení o poskytnutí 
účelové dotace bude ţadatel vyzván k uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace, kde budou stanoveny její podmínky. 

 
8. Protoţe je dotace poskytována účelově, je moţné ji pouţít jen na účel 

uvedený v uzavřené smlouvě. 
 

9. Dotace bude poskytnuta převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet 
příjemce. 
 

10. Příjemce dotace je povinen uvádět adresu totoţnou s údaji uvedenými 
v systému ARES2 ( Administrativní registr ekonomických subjektů).   

 
11. Investiční záměr akce, který je neúplný, případně nesprávně a nepřesně 

vyplněn, bude zasílán zpět k přepracování, případně můţe být důvodem pro 
neposkytnutí dotace. 

 
12. Pokud z investičního záměru akce vyplyne, ţe není splněn původní účel 

dotace, nebude dotace poskytnuta. 
 

                                                 
2
 zdroj: www.info.mfcr.cz/ares 
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13. V případech, kdy příjemce dotace zjistí, ţe schválený projekt nebude ve 

stanovené lhůtě realizován, je povinen o tom bezodkladně písemně informovat 
koordinátora projektu Bezpečný kraj, včetně zdůvodnění.  

 
ČLÁNEK V 

Sledování, kontrola a vyúčtování dotace 
 

1. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné pouţití rozpočtových prostředků 
v souladu s účely, pro které byly poskytnuty. Dále je příjemce dotace povinen 
vést přidělené finanční prostředky na projekt odděleně a vést účetnictví řádně 
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů. 

2. Příjemce dotace je povinen umoţnit poskytovateli dotace kontrolu realizace 
projektu. Tuto kontrolu, stejně jako kontrolu dodrţování podmínek dotace 
uvedených v uzavřené smlouvě bude realizovat koordinátor projektu 
Bezpečný kraj, případně jím pověřená osoba. 

3. Pro kontrolu dodrţování podmínek čerpání finančních prostředků z rozpočtu 
Plzeňského kraje a uplatnění sankcí při neoprávněném pouţití nebo zadrţení 
finančních prostředků se postupuje 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, § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Přidělená dotace musí být řádně vyúčtována na předepsaném formuláři, který 
tvoří přílohu č. 3 této metodiky. Vypořádání dotací bude provedeno v souladu 
s uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace, případně s dodatky ke smlouvě. 
Vypořádáním dotace dle uzavřené smlouvy, případně dle dodatků ke smlouvě 
není dotčena povinnost obcí provést vypořádání dotací poskytnutých 
z rozpočtu kraje v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb. 

5. Nevyčerpané prostředky z dotace je příjemce povinen vrátit v termínu 
uvedeném ve smlouvě na účet poskytovatele. 

 


