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Pokyn k závěrečnému vyhodnocení akce 
z podprogramu 117D0270 „Podpora bydlení 2014 - krizový stav“ 

s vyhlášeným nouzovým stavem nebo stavem nebezpečí 

 

C. Dotační titul č. 3 – Příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu 

Doklady o závěrečném vyhodnocení akce podle § 6 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního 
rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb., zašlou 
příjemci dotace Ministerstvu pro místní rozvoj po dokončení realizace akce. 

Termín realizace akce a termín ukončení financování akce jsou uvedeny v Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace.  

Termín ukončení financování akce je termín, který je nejzazší pro vyplacení příspěvku občanovi. 

Termín předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce je stanoven v Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace a jeho závaznost je v rozhodnutí určena jako maximální. V případě nedodržení 
tohoto termínu se jedná o méně závažné porušení rozpočtové kázně v souladu s ustanovením § 44a, 
odst. 4, písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nejpozději v tomto termínu doručí příjemce 
dotace dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce do podatelny ministerstva. 

Po předložení dokladů bude obci v případě nevyčerpání celé dotace vystaven pokyn k vrácení, na 
základě kterého obec nedočerpanou částku do stanoveného termínu ministerstvu vrátí na předepsaný 
účet. 

Kontrola použití dotace 
Využití dotace podléhá kontrole MMR v místě realizace. 

 akce je realizována v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, podprogramem, výzvou, 
metodikou podprogramu a rozpočtovými pravidly; 

 obec archivuje fotodokumentaci škod domácností;  

 obec archivuje veškeré doklady vztahující se k opravám bytů občanů, kterým byla dotace 
vyplacena; 

 pokud občan žádající o dotaci nebyl v místě bydliště přihlášen k trvalému pobytu, obec archivuje 
doklady, kterými je doložena skutečnost, že na uvedené adrese žadatel k datu vyhlášení 
nouzového stavu nebo stavu nebezpečí bydlel (např. nájemní smlouvu, podnájemní smlouvu 
nebo výpis z katastru nemovitostí). 

Seznam dokladů k závěrečnému vyhodnocení akce: 

 

Požadovaný doklad Bližší specifikace přiložených dokladů 

1. Závěrečná zpráva 

 

Formulář na www.mmr.cz (Bytová politika > Dotace a 
programy > Státní pomoc po živelní nebo jiné 
pohromě> Program Podpora bydlení při živelní 
pohromě  

2. Přehled příspěvků 

 

Formulář na www.mmr.cz (Bytová politika > Dotace a 
programy > Státní pomoc po živelní nebo jiné 
pohromě> Program Podpora bydlení při živelní 
pohromě  

3. Formuláře ISPROFIN 

 

Formuláře EDS/ISPROFIN (identifikace, bilance) na 
www.mmr.cz (Bytová politika > Dotace a programy > 
Státní pomoc po živelní nebo jiné pohromě> Program 
Podpora bydlení při živelní pohromě  

4. Vyúčtování a finanční vypořádání 
prostředků státního rozpočtu 

 

Vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního 
rozpočtu na financování akce uvedené na 
www.mmr.cz (Bytová politika > Dotace a programy > 
Státní pomoc po živelní nebo jiné pohromě> Program 
Podpora bydlení při živelní pohromě  
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5. Fotodokumentace  

Doložení poškození bytů živelní pohromou ve formě 
fotografií nebo elektronicky (CD) – snímky je nutno 
popsat. Fotografie alespoň 10% případů škod 
domácností, na jejichž odstranění byly vyplaceny 
příspěvky. 

 
Kontakt: PhDr. Pavla Janáčková, tel. 224861289, e-mail: janpav@mmr.cz 
případně vedoucí oddělení Ing. Hana Musilová, tel. 224861349, e-mail: mushan@mmr.cz 
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