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PROGRAM PODPORY SPORTU NA ROK 2017 
 

Článek 1  

Obecná ustanovení 

1.  Město Králíky zajišťuje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, péči o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Základní pravidla 
pro poskytování dotací a jejich administraci jsou upraveny v interním předpisu města Králíky 
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Králíky, (dále jen „Pravidla“), který je 
zveřejněn na www.kraliky.eu.  

2.  Za účelem podpory dle odst. 1 přijala Rada města Králíky (dále poskytovatel) tento Program 
podpory sportu pro rok 2017 (dále jen „Program Sport“). Prioritou Programu Sport je podpora 
spolkové činnosti a sportovních aktivit za účelem uspokojování sportovních potřeb obyvatel 
regionu.   

3.  Organizaci a administraci Programu zajišťuje odbor organizační a správní (dále jen 
administrátor programu) včetně přípravy všech podkladů pro jednání příslušných orgánů 
poskytovatele.  

4.  V rámci Programu Sport bude poskytovatel poskytovat typy dotací dle článku 3 interního 
předpisu.  

Článek 2 
Oblasti dotací 

Pro účely Programu Sport se poskytované dotace člení na následující oblasti:  

A. Doprava mládežnických celků (dále „Program A1“); 

B. Práce trenérů (dále „Program A2“);  

C. Činnost sportovních organizací (dále „Program A3“); 

D. Organizace sportovních aktivit (dále „Program A4“). 

Článek 3 
Obecné podmínky pro poskytnutí dotací z Programu Sport 

1.  Finanční příspěvky z Programů A1, A2, A3 a A4 budou poskytovány na základě dotačního 
řízení.  

2.  Podávání žádostí je upraveno v čl. 7 interního předpisu. V případě zaslání poštou je 
rozhodující datum poštovního razítka. Žadatelé mohou podávat své žádosti na příslušné 
období od 29.05.2017 do 16.06.2017 včetně. Žádost včetně povinných příloh musí být 
podána na předepsaném formuláři, řádně a včas a musí splňovat všechny formální i věcné 
požadavky. 

3.  Žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu Sport musí obsahovat:  
a)  jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci, je-li žadatel fyzickou 

osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li 
přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo 
a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno 

b)  požadovanou částku 
c)  účel, na který žadatel chce dotaci použít 
d)  dobu, v níž má být dosaženo účelu 
e)  odůvodnění žádosti 
f)  je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci: 

http://www.kraliky.eu/
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 - osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení 
 - osob s podílem této právnické osobě 
 - osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu 
g)  seznam případných příloh žádosti 
h)  den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na 

základě plné moci i plnou moc. 
Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 Programu Sport. 

4.  Dotace se poskytují na základě písemné smlouvy mezi příjemcem a poskytovatelem. 
Veškerou dokumentaci k programovým dotacím je nutné u příjemce dotace archivovat po 
dobu 10 let od poskytnutí podpory. 

5.  Na poskytnutí programové dotace není právní nárok. 

6. Podmínky pro poskytnutí programové dotace – viz bod 9 čl. 2 interního předpisu, současně 
žadatel bez výhrad akceptuje zásady a podmínky pro přiznání dotace stanovené tímto 
programem, další podmínky jsou uvedeny v čl. 7, 8, 9, 10 interního předpisu. 

7. Vyúčtování dotace musí příjemce dotace provést a předat administrátorovi programu 
nejpozději do 28.12.2017 (datum doručení vyúčtování se rozumí datum přijetí podatelnou 
poskytovatele). Nedodržení lhůty je považováno za nedodržení podmínek poskytnutí dotace. 
Rozsah a náležitosti vyúčtování jsou stanoveny v příloze č. 3 Programu Sport. K vyúčtování 
dotace se přikládají kopie účetních dokladů, kterými příjemce dotace prokáže úplné čerpání 
poskytnuté dotace a doloží povinnou spoluúčast na celkových nákladech akce. 

8. Posouzení žádostí na základě stanovených výběrových kritérií provádí hodnotící komise 
jmenovaná Radou města Králíky v tomto složení: 

- předseda: člen Rady města Králíky 
- člen: člen Zastupitelstva města Králíky 
- člen: člen sportovní komise zřizované Radou města Králíky 
- člen: zástupce za administrátora programu. 

Hodnotící komise může jednat a usnášet se, jsou-li přítomny nejméně 2/3 členů. Komise 
rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Výběrová komise posoudí žádosti na základě 
vstupních a výběrových kritérií. 

9. Lhůty pro rozhodnutí o žádosti: 
-  hodnotící komise projedná došlé žádosti do 1 měsíce od data rozhodného pro ukončení 

příjmu žádostí a předá příslušným orgánům k rozhodnutí o žádosti 
-   rada města projedná návrh hodnotící komise na nejbližším zasedání rady města 
-  zastupitelstvo města projedná návrh výběrové komise projednaný radou města na 

nejbližším zasedání zastupitelstva města v případě dotací převyšujících částku 50 tis. Kč. 

Článek 4 
Program A1 – Doprava mládežnických celků 

Žadatel: 
Právnická osoba (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty a ostatní tělovýchovné organizace) 
vykonávající sportovní činnost na území města Králíky. Program není určen pro obce a subjekty, 
které při práci s mládeží nevykonávají sportovní činnost. 

Výše podpory: 
Dotace může dosáhnout maximálně 70 % z celkových způsobilých výdajů a je vždy vázána na 
finanční spoluúčast žadatele v minimální výši 30 %. Maximální výše dotace pro jeden subjekt je 
40.000 Kč. U sportovní organizace složené z více oddílů, se dotace za každý oddíl, za který byla 
podána žádost, stanovuje tato dotace samostatně. Celkový objem prostředků určených na tento 
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program činí pro rok 2017 částku 70.000 Kč. Dotace je poskytována formou neinvestiční dotace. 
Z programu nejsou poskytovány dotace na vydávání novin a časopisů zveřejňovaných v tištěné či 
elektronické podobě, dotace na kulturní a společenské aktivity, dotace na projekty z oblasti 
sociálních služeb a zdravotnictví, dotace na aktivity seniorů. 

Způsobilé výdaje: 
- účast na soutěžích a soustředěních (doprava, startovné, pronájem plochy, mýtné za 

průjezd placeným úsekem komunikace atd.). 

Nezpůsobilé výdaje: 
- činnosti uvedené v bodě 4 čl. 5 interního předpisu 
- telekomunikační služby. 

Vstupní kritéria: 
a) soulad projektu s vyhlášeným programem 
b)  dodržování zásad a podmínek poskytnutých programových dotací (pokud je příjemce od 

poskytovatele čerpal/získal příslib v předchozím období). 

Hodnotící kritéria: 
a) žádost má všechny požadované náležitosti 
b)  historie sportovní činnosti žadatele 
c)  přínos pro cílovou skupinu (doprava mládeže na turnaje, soustředění) 
d)  velikost cílové skupiny 
e)  způsob dopravy. 

Způsob hodnocení: 

Vstupní kritéria: 
a) soulad projektu s vyhlášeným programem             ANO *                      NE * 
b) dodržování zásad a podmínek poskytnutých dotací (pokud je příjemce od poskytovatele 

čerpal/získal příslib v předchozím období)       
ANO *                   NE *  PŘÍJEMCE ŽÁDNOU PODPORU NEČERPAL * 

(Poznámka: * nehodící se škrtněte) 

Vstupní kritéria jsou eliminační, bude-li u některého ze vstupních kritérií hodnota NE, nebude 
projekt dále hodnocen a bude vyřazen. 

Hodnotící kritéria: 

a)  kontrola náležitostí žádosti – v případě chybějících náležitostí bude žadatel vyzván k 
doplnění 

b)  posouzení historie sportovní činnosti žadatele 
c) posouzení míry zaměření na určené cílové skupiny a porovnání s ostatními žadateli 
d) posouzení velikosti cílové skupiny v porovnání s ostatními žadateli 
e) posouzení potřebnosti dopravy a porovnání s ostatními žadateli 
f) přehled činnosti za předešlé období v rozsahu min. 1 A4 (možno použít výroční zprávu za 

předcházející období). 

Na základě vyhodnocení podané žádosti navrhne hodnotící komise procenta 
spoluúčasti města na realizaci projektu. 
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Článek 5 
Program A2 – Práce trenérů 

Žadatel: 
Právnická osoba (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty a ostatní tělovýchovné organizace) 
vykonávající sportovní činnost na území města Králíky. 

 
Výše podpory: 
Maximální výše dotace pro jeden oddíl/kroužek je 5.000 Kč. U sportovní organizace složené 
z více oddílů/kroužků, se dotace pro jednotlivé oddíly stanovují samostatně za každý 
kroužek/oddíl, který vykonává práci s mládeží, maximálně 20.000 Kč pro sportovní organizaci. 
Celkový finanční objem prostředků určených pro tento podprogram činí  pro rok 2017 částku 
60.000 Kč.  

Určení: 
Pro podporu dobrovolné práce s mládeží, činnost musí být soustavná a pravidelná, nikoli 
jednorázové kurzy, či jinak časově omezené aktivity, nesmí se jednat o komerční aktivity. Dotace 
je poskytována formou paušální neinvestiční dotace ve smyslu ustanovení § 10a odst. 8, písm. c) 
jako pevná částka určená jako odměna trenérům. Podmínkou pro poskytnutí dotace je doložení 
aktivní práce s mládeží (např. kopie tréninkového deníku, rozpis hodin činnosti dětského 
sportovního oddílu atd.), součástí dokumentu je seznam trenérů vykonávajících práci s mládeží.  

Vstupní kritéria: 
a) soulad projektu s vyhlášeným programem 
b)  dodržování zásad a podmínek poskytnutých programových dotací (pokud je příjemce od 

poskytovatele čerpal/získal příslib v předchozím období). 
 

Hodnotící kritéria pro výpočet paušální částky: 
a) žádost má všechny požadované náležitosti 
a)  historie sportovní činnosti žadatele 
b)  počet oddílů mládeže v rámci dané sportovní organizace. 
 

Způsob hodnocení: 
Vstupní kritéria: 
a) soulad projektu s vyhlášeným programem             ANO *                      NE * 
b) dodržování zásad a podmínek poskytnutých dotací (pokud je příjemce od poskytovatele 

čerpal/získal příslib v předchozím období)       
ANO *                   NE *  PŘÍJEMCE ŽÁDNOU PODPORU NEČERPAL * 
(Poznámka: * nehodící se škrtněte) 

Vstupní kritéria jsou eliminační, bude-li u některého ze vstupních kritérií hodnota NE, nebude 
projekt dále hodnocen a bude vyřazen. 

Hodnotící kritéria: 

a) kontrola náležitostí žádosti – v případě chybějících náležitostí bude žadatel vyzván 
k doplnění 

b)  posouzení historie sportovní činnosti žadatele 
c) posouzení míry zaměření na určené cílové skupiny a porovnání s ostatními žadateli 
d) přehled činnosti za předešlé období v rozsahu min. 1 A4 (možno použít výroční zprávu za 

předcházející období). 

Na základě vyhodnocení podané žádosti navrhne hodnotící komise výši paušální 
částky spojenou s realizací projektu. 
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Článek 6 
Program A3 – Činnost sportovních organizací 

Žadatel: 
Právnická osoba (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty a ostatní tělovýchovné organizace) 
vykonávající sportovní činnost na území města Králíky. Organizace, které vykonávají soustavnou 
a zároveň pravidelnou sportovní činnost. Program není určen pro obce a subjekty, které 
nevykonávají sportovní činnost. 

Výše podpory: 
Maximální výše dotace pro jeden subjekt je stanovena výpočtem paušální částky dle počtu 
evidovaných členů. Výše paušální částky pro rok 2017 je stanovena na částku 750 Kč na jednoho 
člena sportovní organizace. Celkový finanční objem prostředků určených pro tento podprogram 
činí pro rok 2017 částku 380.000 Kč. 

Určení: 
Podpora zájmové činnosti tělovýchovných organizací (provozní a režijní výdaje, materiálně 
technické zabezpečení sportovců atd.). Dotace je poskytována formou paušální neinvestiční 
dotace.  

Způsobilé výdaje: 
- činnosti uvedené v bodě 3 čl. 5 interního předpisu 
- pro tento projekt neplatí ustanovení uvedená v bodě 4 čl. 5 interního předpisu uvedená 

pod písmeny a), b), f), g), h). 

Nezpůsobilé výdaje: 
- nákup věcí osobní potřeby. 

Vstupní kritéria: 
a) soulad projektu s vyhlášeným programem 
b)  dodržování zásad a podmínek poskytnutých programových dotací (pokud je příjemce od 

poskytovatele čerpal/získal příslib v předchozím období). 

Hodnotící kritéria pro výpočet paušální částky: 
a) žádost má všechny požadované náležitosti 
b)  historie sportovní činnosti žadatele 
c)  evidence členské základny (k žádosti přikládá žadatel seznam registrovaných členů 

aktualizovaný k 1. lednu daného kalendářního roku). 

Způsob hodnocení: 

Vstupní kritéria: 
a) soulad projektu s vyhlášeným programem                   ANO *                      NE * 
b) dodržování zásad a podmínek poskytnutých dotací (pokud je příjemce od poskytovatele 

čerpal/získal příslib v předchozím období)       
ANO *                   NE *  PŘÍJEMCE ŽÁDNOU PODPORU NEČERPAL * 
(Poznámka: * nehodící se škrtněte) 

Vstupní kritéria jsou eliminační, bude-li u některého ze vstupních kritérií hodnota NE, nebude 
projekt dále hodnocen a bude vyřazen. 

Hodnotící kritéria: 

a) kontrola náležitostí žádosti – v případě chybějících náležitostí bude žadatel vyzván 
k doplnění 

b)  posouzení historie sportovní činnosti žadatele 
c) posouzení míry zaměření na určené cílové skupiny a porovnání s ostatními žadateli 
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d) kontrola evidence členské základny 
e) přehled činnosti za předešlé období v rozsahu min. 1 A4 (možno použít výroční zprávu za 

předcházející období). 

Na základě vyhodnocení podané žádosti navrhne hodnotící komise výši paušální 
částky spojenou s realizací projektu. 

 
Článek 7 

Program A4 – Organizace sportovních aktivit 

Program podporuje organizování masových sportovních akcí pro širokou neregistrovanou 
veřejnost bez rozdílu věku, ukázky možných způsobů sportovní a pohybové aktivity, náborové 
akce sportovních oddílů a zapojení veřejnosti do pravidelné sportovní činnosti. Program není 
určen pro výkonnostní sport. 

Žadatel: 
Právnická osoba (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty a ostatní tělovýchovné 
organizace), fyzická osoba.  

Výše podpory: 
Dotace může dosáhnout maximálně 60 % z celkových způsobilých výdajů a je vždy vázána na 
finanční spoluúčast žadatele v minimální výši 40 %. Celkový objem prostředků určených na tento 
program činí pro rok 2017 částku 70.000 Kč. Dotace je poskytována formou neinvestiční dotace. 

Určení: 
Aktivity zaměřené na pořádání sportovních akcí (např. otevřené soutěže, turnaje, sportovní 
ukázky pohybové aktivity, sportovní aktivity široké veřejnosti atd.). Dotace je poskytována formou 
neinvestiční dotace. 

Způsobilé výdaje: 
- ubytování a stravování v souvislosti s projektem/akcí 
- tisk metodických a propagačních materiálů nekomerčního charakteru 
- provozní náklady na realizaci projektu (především energie, pronájem sport. ploch apod.) 
- materiálně technické zabezpečení projektu 
- cestovné (náklady přímo související s projektem) 
- mzdové a osobní náklady přímo související s projektem – zabezpečení realizace projektu 

(rozhodčí, zdravotník, organizátor atd.) v maximální výši do 10 % z poskytnuté dotace. 

Nezpůsobilé výdaje: 
- činnosti uvedené v bodě 4 čl. 5 interního předpisu pod písmeny c), e), g), h). 

Vstupní kritéria:  
a) soulad projektu s vyhlášeným programem 
b)  dodržování zásad a podmínek poskytnutých programových dotací (pokud je příjemce od 

poskytovatele čerpal/získal příslib v předchozím období. 
 

Hodnotící kritéria pro výpočet výše dotace: 
a) žádost má všechny požadované náležitosti 
b)  historie sportovní činnosti žadatele 
c)  velikost určené cílové skupiny. 

Způsob hodnocení: 
Vstupní kritéria: 
a) soulad projektu s vyhlášeným programem  ANO *                      NE * 
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b) dodržování zásad a podmínek poskytnutých dotací (pokud je příjemce od poskytovatele 
čerpal/získal příslib v předchozím období)       
ANO *                   NE *  PŘÍJEMCE ŽÁDNOU PODPORU NEČERPAL * 
(Poznámka: * nehodící se škrtněte) 

Vstupní kritéria jsou eliminační, bude-li u některého ze vstupních kritérií hodnota NE, nebude 
projekt dále hodnocen a bude vyřazen. 

 
Hodnotící kritéria: 

a) kontrola náležitostí žádosti – v případě chybějících náležitostí bude žadatel vyzván 
k doplnění 

b)  posouzení historie sportovní činnosti žadatele 
c) posouzení míry zaměření na určené cílové skupiny a porovnání s ostatními žadateli 
d) přehled činnosti za předešlé období v rozsahu min. 1 A4 (možno použít výroční zprávu za 

předcházející období). 

Na základě vyhodnocení podané žádosti navrhne hodnotící komise procenta 

spoluúčasti města na realizaci projektu. 
 

Schváleno usnesením Rady města Králíky č. RM/2017/17/224 ze dne 24.4.2017.  

 

 

 

 

Jana Ponocná , v.r.        Mgr Martin Hejkrlík, v.r. 
starostka města Králíky       místostarosta města Králíky 

 

 

Vyvěšeno dne: 25.4.2017 

Sejmuto dne: ............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – Vzor formuláře žádosti o dotaci 
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ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU MĚSTA KRÁLÍKY  

PODPORA SPORTU NA ROK 2017 

    NÁZEV PROJEKTU  
 

 

Kategorie (zakroužkujte) A1      A2      A3       A4               B1         B2        B3        B4    

Údaje o žadateli    

Jméno a příjmení FO1/Název PO2:   

Právní forma3:  IČ:  DIČ:  
datum 

narození: 
 

Bydliště FO/ 

Sídlo PO: 

ulice, čp.:   

obec, PSČ:   

okres:   datová schránka:  

Bankovní spojení: peněžní ústav:  číslo účtu:  

Platba DPH  
*nehodící se škrtněte 

žadatel je plátce DPH* žadatel není plátce DPH* 

Osoba oprávněná jednat 

za žadatele: 
(ve věci projektu a smlouvy) 

jméno a příjmení:  funkce:  

tel.:   e-mail: 
 

 

Údaje o žadateli (je-li právnická osoba) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

osoba zastupující 

PO: jedná-li se o 

více než 2 osoby, 

uveďte ostatní 

v samostatné 

příloze 

jméno a příjmení:  funkce:  

bydliště:  
datum 

narození: 
 

tel.:  e-mail:  

jméno a příjmení:   funkce:  

bydliště:  
datum 

narození: 
 

tel.:  e-mail:  

osoby s podílem 

v této PO: 

jedná-li se o více 

než 2 osoby, 

uveďte ostatní 

osoby 

v samostatné 

příloze  

jméno a příjmení/ 

název: 
 

právní 

forma: 
 

bydliště/sídlo:  

výše podílu: 

uveďte v % 
 IČ:  DIČ:  

datum 

narození: 
 

jméno a příjmení/ 

název: 
 

právní 

forma: 
 

bydliště/sídlo:  

výše podílu: 

uveďte v % 
 IČ:  DIČ:  

datum 

narození: 
 

PO, v nichž má  

přímý podíl: 
jedná-li se o více než 1 

osobu, uveďte ostatní 

v samostatné příloze 

název:  
právní 

forma: 
 

sídlo:  

výše podílu: 

uveďte v % 
 IČ:  DIČ:  

 

                                                 
1 FO = fyzická osoba 
2 PO = právnická osoba 
3 Např. spolek, s. r. o., FO 
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Údaje o projektu - obsah a popis projektu, cíle projektu (případně popsat na samostatný list a 

doložit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahájení realizace projektu 

 

 

Ukončení realizace 

 

 

Celkové náklady  

projektu v Kč  

 

 

Vlastní zdroje žadatele na 

projekt  

(Kč a % celkových nákladů) 

 

Požadovaná dotace 

(Kč a % celkových nákladů) 

 

 

Eventuální další zdroje  

(Kč a % celkových nákladů) 

 

Pokud podáváte více žádostí 

uveďte prioritu jednotlivých 

akcí 

 

 

PŘILOŽENÉ PŘÍLOHY:  Průběžný položkový rozpočet projektu (povinná příloha) 

Přehled činnosti za předešlé období v rozsahu min. 1 A4 (možno použít 

výroční zprávu za předcházející období) – povinná příloha. 

 

NEPOVINNÉ PŘÍLOHY:  ................................................................................................. 

 

    .................................................................................................. 

    ........................................................................................ 
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Žadatel prohlašuje že: 

- ke dni podání žádosti má řádně vypořádané veškeré závazky vůči Městu Králíky a vůči jím 

zřizovaným nebo založeným organizacím; 

- v době podání žádosti, ani v uplynulých třech letech nebyl na jeho majetek prohlášen 

konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl návrh na prohlášení konkurzu 

zamítnut pro nedostatek majetku, není proti němu veden výkon rozhodnutí, není v úpadku 

či v likvidaci; 

- proti žadateli nebo proti jeho statutárnímu zástupci (statutárním zástupcům žadatele, 

pokud z příslušného zákona, statutů organizace apod. vyplývá, že statutárních zástupců je 

více než jeden) není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl (nebyli) odsouzen pro 

trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele nebo pro 

trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku. 

 

Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuje žádné okolnosti 

důležité pro posouzení projektu. Svou žádostí současně potvrzuje respektování Pravidel pro 

poskytování dotací z rozpočtu města Králíky a dalších podmínek stanovených poskytovatelem ve 

smlouvě o poskytnutí dotace. 

Žadatel souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, uvedených v této žádosti, jejích 

povinných přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města a při plnění povinností z 

ní plynoucích. Současně žadatel bere na vědomí, že poskytnuté údaje budou uchovávány po 

dobu stanovenou jinými právními předpisy (např. zákon o archivnictví a spisové službě). 

 

 
V ………………………………….  dne ………………………… 
 

 

 

 

Razítko, jméno a podpis osoby oprávněné jednat za žadatele: 
 
 
……………………………………………………………………… 
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Příloha k žádosti o dotaci  

 

 

 

Předběžný položkový rozpočet projektu 
 
Předpokládané náklady: 
 
 
Náklady celkem…………………………………………………………………..…………………… 
  
Předpokládané výnosy: 
 dotace  

příjmy ze vstupného 
příjmy od sponzorů, z reklam 
vlastní prostředky 

 
Výnosy celkem………………………………………………………………………………………… 
 
Předpokládaný hospodářský výsledek: .........…………………………………….…………………… 
(rozdíl mezi náklady a výnosy) 
 
 
Způsob vypořádání hospodářského výsledku: 
(uveďte, jakým způsobem bude uhrazena eventuální ztráta, případně jak bude využit zisk z 
projektu) 
 
 
 
 
 
 
                                                .........……………………………………………       
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Příloha: Vzorová smlouva 

 
Smlouva o poskytnutí dotace 

z prostředků města Králíky pro rok 2017 v rámci Dotačního programu města Králíky 
 

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění   

 
Číslo smlouvy: ............ 

 

Město Králíky 
Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 
IČ: 0000279072 
Zastoupené: Janou Ponocnou, starostkou 
Č. ú.: 1324193309/0800, ČS a.s., pobočka Králíky 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 

 
Název/jméno žadatele: 
Sídlo/bydliště žadatele:  
Datum narození (pokud je žadatelem fyzická osoba): - 
IČ (pokud je žadatelem právnická osoba):   
Číslo účtu:   
Variabilní symbol:  
Specifický symbol:  
Hotovost:  
(dále jen příjemce), 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o poskytnutí dotace. 

I. 
1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši: .............. 

 Kč (dále jen dotaci) na akci: 
 

.................................................................................... 
 

2. Účelem poskytnutí dotace je spoluúčast poskytovatele na úhradě výdajů dle směrnice města 
Králíky „Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Králíky“ (dále jen Pravidla) na 
oblast podpory v rámci Programu č. .... Realizace projektu proběhne do konce roku ........ 

 
3. Dotace může být poskytnuta:  

a) převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů ode dne 
podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Dnem zaplacení se rozumí den 
odepsání finančních prostředků z účtu poskytovatele; 
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b) výplatou hotovosti v pokladně města na základě „Příkazu k výplatě“, který zpracuje odbor 
organizační a správní. 

II. 
1. Příjemce na základě této smlouvy dotaci přijímá a zavazuje se použít tuto dotaci výlučně 

v souladu s účelem poskytnutí dotace dle čl. I odst. 2. této smlouvy, s podmínkami 
stanovenými v této smlouvě a Pravidly, která jsou zveřejněna na webových stránkách města 
Králíky (www.kraliky.eu). Příspěvek musí být použit účelně a hospodárně.  

 
2. Příjemce je povinen v kontaktu s médii uvádět, že akce proběhla za finanční spoluúčasti 

poskytovatele a na všech propagačních a informačních materiálech uvádět buď logo regionu 
Králicko, které je zveřejněno na webových stránkách města Králíky (www.kraliky.eu), 
případně lze v souvislosti s realizací projektu použít oficiální znak města Králíky, pokud je 
užití znaku města uvedeno v žádosti o dotaci. 

 
3. Příjemce je povinen na konanou akci upozornit poskytovatele 5 dnů před samotným 

termínem konání akce pro případ návštěvy výše uvedené akce zástupcem nebo zástupci 
poskytovatele. 

 
4. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 30 dnů od ukončení projektu nebo akce předložit 

městu Králíky vyúčtování, nejdéle však do 31. 12. daného kalendářního roku. Podmínky pro 
vyúčtování jsou stanoveny v Pravidlech a v příloze č. 3 k těmto Pravidlům. Při využití 
a vyúčtování dotace je příjemce povinen dodržovat příslušné právní předpisy. Nevyužité 
peněžní prostředky budou vráceny do 31. 12. daného kalendářního roku na účet města 
Králíky č. 1324193309/0800. 

 
5. Příjemce se zavazuje vést řádně a odděleně evidenci čerpání poskytnuté dotace v účetnictví 

a originály dokladů označit tak, aby bylo možno dokladovat to, co bylo z poskytnuté dotace 
hrazeno. 

 
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud příjemce poruší některý ze svých závazků dle této 

smlouvy, zejména tím, že použije dotaci nebo její část na jiný, než touto smlouvou sjednaný 
účel, nebo poruší některou z dalších podmínek použití dotace, bude to považováno za 
porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Územní samosprávný 
celek uloží osobě, která se tohoto porušení kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu ve výši 
částky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků svého rozpočtu spolu 
s povinností zaplatit penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo 
zadržených prostředků, nejvýše však do výše této částky. Povinná osoba musí uložený 
odvod spolu s penále odvést do rozpočtu územního samosprávného celku ve stanovené 
lhůtě. Povinnou osobou ve smyslu citovaného zákona se rozumí příjemce a územním 
samosprávným celkem poskytovatel. 

 
7. V případě, že příjemce zvlášť závažným způsobem poruší ustanovení této smlouvy, tj. nevede 

účetnictví nebo neumožní kontrolu čerpání dotace (včetně účetnictví) anebo čerpá dotaci 
zjevně v rozporu se smlouvou, je poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupením 
se smlouva ruší ex nunc (tj. dnem následujícím po doručení právního úkonu odstoupení 
příjemci). Poskytovatel a příjemce v dalším postupují dle čl. II. bodu 4.  
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8. V případě přeměny nebo zrušení organizace/změny organizátora akce je příjemce příspěvku 
povinen oznámit tuto skutečnost poskytovateli dotace s návrhem na vypořádání dotace. 

 
9. Výdaje, které nemusí být prokázány a které budou prokázány paušální částkou: 

a) použití motorového vozidla při realizaci projektu (5 Kč/1 km) za podmínky dodání kopie 
technického průkazu vozidla a vyplněného přehledu jízd; 

b) (případné další paušální výdaje) 
  
 

III. 
1. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně, na základě 

oboustranně podepsaných, chronologicky číslovaných dodatků. 

 
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouvu uzavírají z vážné a svobodné vůle. Její obsah 

může kterákoliv strana zveřejnit. 

 
3. Schvalovací doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 

poskytnutí tohoto příspěvku bylo schváleno usnesením Rady města Králíky (případně 
Zastupitelstvem města Králíky) číslo ..................... ze dne ................... 

 
4. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž poskytovatel dotace obdrží jeden výtisk 

a příjemce jeden výtisk. 

 
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 
6. Bližší podmínky pro čerpání finančních prostředků a podmínky případné spoluúčasti žadatele 

u projektů zařazených do dotační části programu města včetně maximální výše spoluúčasti 
města na realizovaném projektu (netýká se kategorie přímé příspěvky, které jsou 
poskytovány přímo bez finanční spoluúčasti příjemce dotace) jsou uvedeny v průvodním 
dopise s oznámením o přidělení finančních prostředků a na protokolu o předběžné 
veřejnosprávní kontrole. 

 
 
 
 
V Králíkách dne ...............     V ………………….dne……………… 
 
 
 
…………………………….     ………………………………. 
         Město Králíky            (žadatel) 
          Poskytovatel           Příjemce 
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Příloha č. 3 – Vyúčtování dotace 

 

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE POSKYTNUTÉ Z ROZPOČTU MĚSTA KRÁLÍKY 

 

Evidenční číslo smlouvy o poskytnutí dotace: 

Příjemce dotace: 

 

Název projektu: 

 

Výše poskytnuté dotace: 

Celkové náklady na projekt v Kč: 

Dotace byla – nebyla* vyčerpána v plné výši. 

Nevyčerpané finanční prostředky ve výši ……. Kč byly v souladu se smlouvou vráceny na účet 

poskytovatele příkazem k bezhotovostní platbě ze dne ….. 

Zhodnocení dosažených výsledků včetně posouzení dodržení parametrů projektu uvedených ve 

smlouvě: 

 

 Přílohou vyúčtování je:   

seznam všech účetních výdajových dokladů, kopie těchto dokladů, fotodokumentace z průběhu akce 

Originály účetních dokladů jsou uloženy (adresa, odpovědná osoba)  

…………………………………………………………………………………………… 

V  ………………………. dne  ………………… 

Razítko a podpis osoby oprávněné jednat za žadatele (statutární zástupce):     

    

       …………………………………… 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(NEVYPLŇOVAT)-  
Tuto část vyplňuje oprávněný pracovník MěÚ 

 
Vyúčtování dokládá použití prostředků v souladu s podmínkami smlouvy:  ano -  ne* 

 
Potřeba provedení úpravy v Centrálním registru podpor malého rozsahu - registru podpor de minimis (RDM) 

  ano -  ne* 

Úprava provedena dne ………………, nově zapsaná částka do RDM   …. ……………… Kč   

 

…………………………………… 

jméno a podpis oprávněného pracovníka MěÚ               V  ………………………. dne  ……………………………… 

*nehodící se škrtněte 
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Příloha Vyúčtování dotace část 1 

Seznam všech účetních výdajových dokladů 

Poř. 
Číslo 

Obsah účetního dokladu 
Číslo 

účetního 
dokladu 

Částka Kč Hrazeno z * 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

CELKEM   

* přidělené dotace, jiné dotace, sponzorského daru, vlastních prostředků …doplňte 
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Příloha Vyúčtování dotace část 2 

Seznam všech účetních příjmových dokladů 

uveďte všechny získané dotace, účastnické poplatky, příjmy ze vstupného, příjmy od sponzorů a dárců aj. 

 

Poř. 
čísl
o 

Obsah účetního dokladu* 
Číslo účetního 

dokladu 
Částka Kč 

1 Dotace od města Králíky   

2 Jiné dotace   

3 Sponzorské dary   

4 Startovné/vstupné   

 Další příjmy – položkově:   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

CELKEM  
 


