Rada města Červený Kostelec na základě usnesení zastupitelstva města Z-2017/06/13 ze dne
21.9.2017
vyhlašuje v souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

Dotační program na podporu veřejně prospěšných aktivit, celoročních činností a projektů – akcí
v roce 2018
A. Celoroční činnosti
B. Projekty - akce

1. Účel poskytování dotace

a) Účelem poskytování dotací je finanční podpora aktivit žadatele, které jsou v zájmu města a
občanů města Červený Kostelec, v souladu s naplňováním samostatné působnosti obce dle
ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a zákona č. 250/ 2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
b) Na účastníky se vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve znění pozdějších předpisů, zejména § 9 odst.2, § 11 odst. 3,4, §13 a §17 a prováděcí
vyhlášky k zákonu o finanční kontrole č. 416/ 2004 Sb., v platném znění zejména v § 13 a §14.

2. Důvody a oblasti podpory
a) Důvodem dotačního programu je podpora veřejně prospěšných občanských aktivit, podpora
projektů jako jsou celoroční činnosti organizací a spolků, podpora organizace a realizace akcí,
které slouží k uspokojování kulturních, sportovních a volnočasových potřeb občanů města
Červený Kostelec a to zejména dětí a mládeže v následujících oblastech.

b) Oblasti podpory:
- kultura, zájmová a volnočasová činnost
(spolková činnost v oblasti kultury, zájmové činnosti a trávení volného času, kulturní akce,
výstavy, přehlídky, akce zaměřené na menšinové žánry a alternativní kulturu, vzdělávací akce,
přednášky a semináře zaměřené na Červený Kostelec, aktivity vedoucí k popularizaci kulturního
dědictví Červeného Kostelce, vydavatelská a publikační činnost zaměřená na Červený Kostelec,
jiné veřejně prospěšné aktivity v oblasti kultury a zájmové volnočasové činnosti)
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- tělovýchova a sport
(spolková činnost v oblasti sportu a tělovýchovy, činnosti, projekty a akce reprezentující město
Červený Kostelec, publikační činnost při významných výročích spolků a jiné veřejně prospěšné
aktivity v oblasti sportu)
- sociální oblast
(sociální a zdravotní služby, péče o staré a zdravotně postižené občany, prevence sociálně
patologických jevů a prevence kriminality, projekty na podporu rodin a jiné veřejně prospěšné
aktivity v sociální oblasti)
- životní prostředí
(aktivity vedoucí ke zlepšení životního prostředí a informovanosti občanů, školení, přednášky a
edukační činnost v oblasti ochrany životního prostředí a jiné veřejně prospěšné aktivity v oblasti
životního prostředí).

- požární ochrana
(protipožární prevence, výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, přednášky, školení této oblasti a
jiné veřejně prospěšné aktivity v oblasti požární ochrany)

3. Předpokládaný celkový objem
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na podporu tohoto programu činí
celkem 2 600 000 Kč
A. celoroční činnosti: 2 300 000 Kč
B. projekty – akce: 300 000 Kč
a) pro první výzvu: 200 000 Kč
b) pro druhou výzvu: 100 000 Kč
V případě nevyčerpání peněžních prostředků na celoroční činnost a projekty – akce v první výzvě je
možné tyto prostředky přesunout do druhé výzvy podpory projektů a akcí.
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4. Rozsah, maximální výše dotace v jednotlivém případě
Celkový podíl dotace vůči celkovým nákladům
A. celoroční činnost – dotace na celoroční činnost může tvořit maximálně 60% celkových
nákladů za podporované období. Minimální výše dotace je stanovena na 2000 Kč
B. projektu - akce - dotace na konkrétní projekt – akci může tvořit max. 75% celkových nákladů
za podporovanou akci. Minimální výše dotace je stanovena na 2000 Kč, maximální výše
dotace pak na 30000 Kč

5. Oprávněný žadatel - příjemce dotace
A. Celoroční činnost
a) Žádat o dotaci mohou fyzické i právnické osoby se sídlem, nebo působností v Červeném
Kostelci.
b) Žádat o dotaci nemohou:
-

politické strany a politická hnutí,

-

příspěvkové organizace dle § 27 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění,

-

organizační složky státu, zařízení státu mající obdobné postavení jako organizační složky
státu, příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu a státní podniky,

-

právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je podnikání

-

žadatelé, u nichž bylo zahájeno insolvenční řízení podle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení, nebo je v likvidaci

-

žadatelé, kteří mají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky

-

žadatelé, kteří byli (nebo člen statutárního orgánu) pravomocně odsouzen pro trestný
čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin
hospodářský, nebo trestný čin proti majetku

-

žadatelé, kteří mají splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní
pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti

V případě, že se žadatel dělí na nižší organizační složky, nebude na žádosti nižších složek brán
zřetel (např. oddíly tělovýchovných jednot)
Žadatelé o poskytnutí dotace musí mít vyrovnány veškeré finanční a jiné závazky vůči městu
Červený Kostelec. Tuto skutečnost doloží prohlášením na předepsaném formuláři žádosti o
dotaci.
B. Projekty – akce
a) Žádat o dotaci mohou fyzické i právnické osoby se sídlem, nebo působností v Červeném
Kostelci
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- Žádat o dotaci na konkrétní projekt – akci mohou i žadatelé žádající o dotaci na
celoroční činnost, a to pouze v případě, že tento projekt nemají zahrnutý v žádosti o
dotaci na celoroční činnost (což doloží příslušnými originálními doklady).
b) Žádat nemohou:
-

politické strany a politická hnutí,

-

příspěvkové organizace dle § 27 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění,

-

organizační složky státu, zařízení státu mající obdobné postavení jako organizační složky
státu, příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu a státní podniky,

-

právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je podnikání

-

žadatelé, u nichž bylo zahájeno insolvenční řízení podle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení, nebo je v likvidaci

-

žadatelé, kteří mají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky

-

žadatelé, kteří byli (nebo člen statutárního orgánu) pravomocně odsouzen pro trestný
čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin
hospodářský, nebo trestný čin proti majetku

-

žadatelé, kteří mají splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní
pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti

V případě, že se žadatel dělí na nižší organizační složky, nebude na žádosti nižších složek brán
zřetel (např. oddíly tělovýchovných jednot).
Žadatelé o poskytnutí dotace musí mít vyrovnány veškeré finanční a jiné závazky vůči městu
Červený Kostelec. Tuto skutečnost doloží ve formuláři žádosti o dotaci.

6. Lhůta pro podávání žádostí
A. Celoroční činnost
a) Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 12. 2017 do 15. 1. 2018.
b) Žádosti o dotaci se podávají na předepsaném formuláři včetně příloh na podatelnu
Městského úřadu Červený Kostelec, nám. T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec
B. Projekty – akce
a) Lhůta pro podávání žádostí o dotace v první výzvě je stanovena od 1. 12. 2017 do 15. 1.
2018.
b) Lhůta pro podávání žádostí o dotace ve druhé výzvě je stanovena od 1. 5. 2018 do 31. 5.
2018.
Žádosti o dotaci se podávají na předepsaném formuláři včetně příloh na podatelnu Městského úřadu
Červený Kostelec, nám. T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec.
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7. Kritéria a váhy pro hodnocení žádosti
A. Celoroční činnost:
-

naplnění účelu pro poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto dotačního programu

-

shoda s oblastí podpory dle bodu 2 tohoto dotačního programu

-

soustavná celoroční činnost žadatele

-

počet řádných členů spolku či jiné právnické osoby (majících zaplacené členské příspěvky
v době podání žádosti) ,nereprezentujících město (nezapsaných v době podání žádosti na
soupiskách oficiálních mistrovských sportovních soutěží příslušných svazů a asociací)
nad 18 let……………………………………………………………………………………………………………váha 1

-

počet řádných členů spolku či jiné právnické osoby (majících zaplacené členské příspěvky
v době podání žádosti), nereprezentujících město (nezapsaných v době podání žádosti na
soupiskách oficiálních mistrovských sportovních soutěží příslušných svazů a asociací)
do 18 ti let……………………………………………………………………………………………………………váha 5

-

počet řádných členů spolku či jiné právnické osoby (majících zaplacené členské příspěvky
v době podání žádosti) reprezentujících město (zapsaných v době podání žádosti na
soupiskách oficiálních mistrovských sportovních soutěží příslušných svazů a asociací)
nad 18 let ……………………………………………………………………………………………………………váha 10

-

počet řádných členů spolku či jiné právnické osoby (majících zaplacené členské příspěvky
v době podání žádosti) reprezentujících město (zapsaných v době podání žádosti na
soupiskách oficiálních mistrovských sportovních soutěží příslušných svazů a asociací)
do 18 ti let ………………………………………………………………………………………………………….váha 15

-

aktivity vedoucí k reprezentaci města

-

aktivity vedoucí k reprezentaci města v zahraničí

-

správné a včasné vyúčtování dotací poskytnutých v předchozím roce

-

veřejná prospěšnost celoroční činnosti

-

doručení žádosti na předepsaném formuláři ve stanoveném termínu

-

splnění všech formálních náležitostí žádosti včetně příloh

B. Projekty – akce
-

naplnění účelu pro poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto dotačního programu

-

shoda s oblastí podpory dle bodu 2 tohoto dotačního programu

-

aktivity vedoucí k reprezentaci města

-

aktivity vedoucí k reprezentaci města v zahraničí

-

správné a včasné vyúčtování dotací poskytnutých v předchozím roce
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-

v případě projektu - letní akce pro děti (tábor, soustředění atd.) počet dětí, doba trvání
akce, rozsah nutného přenocování atd. při vyúčtování doložené prezenční listinou (u
osob do 18-ti let podepsané zákonnými zástupci).

-

přínos akce pro veřejnost (počet účastníků akce)

-

atraktivita projektu (jeho jedinečnost)

-

tradice a případný potenciál pro vytvoření tradice

-

přínos akce k poznávání a propagaci kulturního dědictví města

-

doručení žádosti na předepsaném formuláři ve stanoveném termínu

-

splnění všech formálních náležitostí žádosti včetně příloh.

8. Uznatelné a neuznatelné finanční výdaje
A. Celoroční činnost:
a) Z poskytnuté dotace lze hradit tyto uznatelné výdaje:
-

které, vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti 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,

-

které, budou vynaloženy v souladu s podmínkami veřejnoprávní smlouvy a podmínkami
tohoto programu,

-

které, budou vynaloženy v období 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

-

které, budou příjemcem uhrazeny v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 (s výjimkou
výdajů za prosinec 2018, které musí být uhrazeny nejpozději do 10. 1. 2019)

-

na běžné opravy a udržování

-

na provoz (elektrická energie, plyn, voda)

-

na pronájem movitých a nemovitých věcí, potřebných pro celoroční činnost

-

na spotřební materiál

-

na pořízení, údržbu a revize sportovního náčiní

-

na dopravu

-

na odměny delegovaným rozhodčím na domácí mistrovská utkání

-

na školení trenérů a vedoucích

-

na úhradu OON - ostatních osobních nákladů (DPP, DPČ) nezbytných pro realizaci
celoroční činnosti

-

na propagaci činnosti
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b) Z poskytnuté dotace nelze hradit tyto neuznatelné výdaje:
- mzdové výdaje (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění)
- na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobým hmotným
majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena
vyšší než 40 000 Kč, dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba
použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč),
- na občerstvení, stravování a nocležné
- pokuty a sankce,
- splátky finančních závazků a leasingové splátky,
- odměny statutárních orgánů právnických osob
- nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit)
- DPH, pokud je příjemce plátce DPH a má v konkrétním případě nárok na uplatnění odpočtu
DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů

B. Projekty - akce
a) Z poskytnuté dotace lze hradit tyto uznatelné výdaje:
- které, vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti 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,
- které, budou vynaloženy v souladu s podmínkami veřejnoprávní smlouvy a podmínkami
tohoto programu,
- které, budou realizovány v období 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
- které, budou příjemcem uhrazeny v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 (s výjimkou
výdajů za prosinec 2018, které musí být uhrazeny nejpozději do 10. 1. 2019)
- na provozní výdaje nezbytné pro realizaci projektu, které jsou identifikovatelné, účelně
evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty (energie, pohonné hmoty,
cestovní příkazy, faktury za dopravu, kancelářské potřeby, ostatní spotřební materiál a
drobný hmotný investiční majetek).
- na pronájem prostor, vybavení a zařízení nezbytného pro realizaci projektu, akce
- na úhradu OON - ostatních osobních nákladů (DPP, DPČ) nezbytných pro realizaci
projektu, akce
- na věcné ceny pro účastníky akcí
- nocležné a stravné pro děti na letních táborech a soustředěních
- na propagaci projektu, akce
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b) Z poskytnuté dotace nelze hradit tyto výdaje:
- mzdové výdaje (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění)
- pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobým hmotným
majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní
cena vyšší než 40 000 Kč, dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož
doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč),
- telekomunikační služby (telefon, internet),
- pohoštění a dary s výjimkou věcných cen pro účastníky akce,
- pokuty a sankce,
- splátky finančních závazků a leasingové splátky,
- odměny statutárních orgánů právnických osob
- nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit)
- DPH, pokud je příjemce plátce DPH a má v konkrétním případě nárok na uplatnění
odpočtu DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů

9. Přidělování a hodnocení dotací
A. Celoroční činnost
Žádosti o dotace projedná, vyhodnotí a o výši dotace rozhodne v souladu se zákonem č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rada města nebo zastupitelstvo města nejpozději do
28. 2. 2018. Žadatel bude o výši poskytnuté dotace vyrozuměn do 30 pracovních dnů ode dne
schválení. Současně bude žadatel vyzván k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace.
Žádosti na celoroční činnost budou hodnoceny podle všech kritérií a vah uvedených v tomto
programu v bodě7.A. Hodnocení dotací na členskou základnu bude následující. Podle
požadavků žadatelů o dotaci a finančního stropu daným tímto programem bude stanovena
základní dotace na člena. Následně bude tato částka násobena vahou stanovenou pro
jednotlivé členské kategorie a počtem členů v této kategorii.

B. Projekty – akce
a) Žádosti o dotace z první výzvy projedná a o výši dotace rozhodne v souladu se zákonem č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rada města nebo zastupitelstvo města
nejpozději do 28. 2. 2018. Žadatel bude o výši poskytnuté dotace vyrozuměn do 30
pracovních dnů ode dne schválení. Současně bude žadatel vyzván k uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
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b) Žádosti o dotace z druhé výzvy projedná a o výši dotace rozhodne v souladu se zákonem
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rada města nebo zastupitelstvo města
nejpozději do 30. 6. 2018. Žadatel bude o výši poskytnuté dotace vyrozuměn do 30
pracovních dnů ode dne schválení. Současně bude žadatel vyzván k uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

10. Podmínky pro poskytnutí dotace
a) Žadatel o dotaci z rozpočtu města zcela odpovídá za pravdivost údajů uvedených
v žádosti.
b) Žadatel o dotaci umožní poskytovateli dotace provést kontrolu pravdivosti a úplnosti
údajů uvedených v žádosti o dotaci.
c) Vynaložené výdaje odpovídají zásadám efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti. Výdaje
musí být prokazatelně vynaloženy v průběhu kalendářního roku, na který byla dotace
poskytnuta.
d) Příjemce dotace je povinen vhodným způsobem informovat veřejnost, že je projekt
realizovaný s finanční podporou města Červený Kostelec. – viz Pravidla publicity (bod
níže)
e) Příjemce dotace nemůže schválenou finanční podporu poskytnout jiným fyzickým, nebo
právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu nákladů s realizací činnosti vedoucí
k dosažení účelu.
f)

Poskytnutí dotace je podmíněno uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
s Městem Červený Kostelec

11. Vyúčtování dotace
Příjemce podpory je povinen předložit závěrečné vyúčtování dotace na předepsaných
formulářích včetně příloh v souladu s ustanovením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace na podatelnu Městského úřadu Červený Kostelec, nám. T. G. Masaryka 120, 549 41
Červený Kostelec do 31. 1. 2019

12. Pravidla publicity
A. Celoroční činnost
a. příjemce je v průběhu projektu povinen zajistit publicitu činnosti spočívající ve
zveřejnění informace, že dotace na celoroční činnost poskytlo město Červený
Kostelec, a to takovým způsobem, aby informace byla přístupná uživatelům
činnosti v místě jeho realizace.
b. Je-li z povahy informace možná, musí obsahovat minimálně:
i. znak nebo logo města Červený Kostelec
ii. text: „ S podporou města Červený Kostelec“
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c. Informace musí být rovněž uvedena na všech informačních výstupech a
propagačních materiálech činnosti (webové stránky, pozvánky, plakáty akce
apod.)
d. Grafická podoba znaku a loga města bude příjemcům dotace automaticky
poskytnuta v elektronické podobě ve vhodných grafických formátech po podpisu
smlouvy. Schválením poskytnuté dotace vyjadřuje město souhlas s bezplatným
užitím znaku nebo loga města pro propagační a reklamní účely spojené
s předmětem dotace. Příjemce dotace je po podpisu smlouvy oprávněn znak
nebo logo města používat pouze v souvislosti s podpořeným projektem a pouze
po dobu jeho přípravy a realizace.

B. Projekty – akce
a. příjemce je v průběhu projektu povinen zajistit publicitu projektu spočívající ve
zveřejnění informace, že dotace na projekt poskytlo město Červený Kostelec, a to
takovým způsobem, aby informace byla přístupná uživatelům projektu v místě
jeho realizace.
b. Je-li z povahy informace možná, musí obsahovat minimálně:
i.

znak nebo logo města Červený Kostelec

ii. text: „ S podporou města Červený Kostelec“
c. Informace musí být rovněž uvedena na všech informačních výstupech a
propagačních materiálech projektu (webové stránky, pozvánky, plakáty akce
apod.)
d. Grafická podoba znaku a loga města bude příjemcům dotace automaticky
poskytnuta v elektronické podobě ve vhodných grafických formátech po podpisu
smlouvy. Schválením poskytnuté dotace vyjadřuje město souhlas s bezplatným
užitím znaku města nebo loga pro propagační a reklamní účely spojené
s předmětem dotace. Příjemce dotace je po podpisu smlouvy oprávněn znak
města nebo logo používat pouze v souvislosti s podpořeným projektem a pouze
po dobu jeho přípravy a realizace.
e. Termíny pořádané akce, spolu se základními informacemi o akci podpořené
v rámci tohoto programu dotací města, příjemce poskytne nejpozději 1 měsíc
před konáním dané akce v elektronické podobě včetně případné grafické podoby
plakátu a pozvánky, za účelem propagace, zasláním na emailovou adresu
zpravodaj@mestock.cz (adresa redakce Červenokosteleckého zpravodaje).
Pořadatel akce také tímto aktem vyjadřuje souhlas se zveřejněním na webových
stránkách města a v tištěném zpravodaji.
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