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Článek l. - Úvod
l.

Dotace z rozpočtu Města Kdyně jsou poskytovány v souladu s ustanovením § lOa-lOd
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.

2.

Účelem poskytování dotací je zajištění péče o všestranný rozvoj území města Kdyně a
uspokojování potřeb jeho obyvatel v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

3.

Dotace se poskytuje výhradně na účel vymezený Městem Kdyně, jakožto
poskytovatelem. Tento účel je stanoven ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
z rozpočtu Města Kdyně.

4.

Dotaci je možné poskytnout pouze na základě písemně podané a úplné žádosti o
poskytnutí dotace na stanoveném formuláři vč. předepsaných příloh (příloha č. l).

5. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Článek II. -Vymezení pojmů
l. Poskytovatelem dotace je Město Kdyně, se sídlem Náměstí l, 345 06 Kdyně, IČO:
00253464.

2. Dotací se rozumí peněžní prostředky poskytnuté právnické či fyzické osobě na
stanovený účel směřující k rozvoji území města Kdyně, vč. spádových obcí, a
uspokojování potřeb jeho obyvatel.

3. Dotační program tvoří souhrn pravidel a podmínek stanovených pro jednotlivé oblasti
podpory. Dotační program je předmětem žádosti vymezen následovně:
a. Program l - Podpora spolkové a zájmové činnosti dětí a mládeže
V rámci tohoto programu jsou podporovány spolky a zájmové kluby sdružující
děti a mládež. Jedná se např. o zájmové kroužky, pionýrské či skautské
organizace, apod. Z tohoto programu je možné financovat činnost jednotlivých
spolků a zájmových klubů.

b. Program 2 - Podpora sportovních a zájmových organizací a klubů
V rámci tohoto programu jsou podporovány sportovní organizace a kluby
působící na území města Kdyně a jeho spádových obcí. Z tohoto programu je
možné financovat činnost jednotlivých organizací a klubů s důrazem zejména
na podporu dětí a mládeže.

c. Program 3 - Podpora místních kulturních, společenských a sportovních akcí
V rámci tohoto programu jsou podporovány kulturní, společenské a sportovní
akce (či soubory akcí konané v daném kalendářním roce) pořádané na území
města Kdyně či v jeho blízkém okolí. Podporovány jsou především takové akce,
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které mají lokální přesah nebojsou pořádány tradičně, dále se může jednat také
o oslavy a výročí založení organizací či jiných významných událostí.
d. Program 4 - Podpora jednotlivců či skupin reprezentujících město Kdyně
V rámci tohoto programu jsou podporováni jednotlivci či skupiny reprezentující
město Kdyně v jakýchkoliv disciplínách - sportovních či kulturních. Jedná se
např. o sportovní reprezentaci, kulturní reprezentaci (hra na hudební nástroj,
divadlo, apod.) nebo reprezentaci ve vědomostních a jiných soutěžích na
krajské a vyšší úrovni.

e. Program 5 - Podpora ostatních akcí a činností směřujících k všestrannému
rozvoji území města Kdyně a uspokojování potřeb obyvatel
Tento dotační program je určen pro všechny ostatní projekty, akce a činnosti,
které není možné zařadit do výše uvedených dotačních programů. Jedná se
např. o podporu sociálních služeb a jiné specifické akce či činnosti vč.
investičních akcí souvisejících s činností žadatele, které přispějí k rozvoji území
města Kdyně a uspokojování potřeb obyvatel.

4. Finančním vypořádáním dotace je přehled o čerpání a způsobu použití poskytnutých
peněžních prostředků, příp. přehled o vrácení nepoužitých peněžních prostředků do
rozpočtu poskytovatele dotace.

Článek lil. -Žadatel o dotaci
l. Oprávněným žadatelem je právnická či fyzická osoba působící na území města Kdyně
či jeho spádových obcí - žadatel má na tomto území své sídlo, příp. trvalý pobyt, svoji
pobočku nebo zde provozuje svoji činnost, případně zde pořádá kulturní či společenské
akce, které jsou předmětem žádosti. Žadatelem o dotaci mohou být rovněž organizace
vykonávající činnost mimo území města Kdyně a jeho spádových obcí, avšak tato
činnost musí vykazovat pozitivní přínos pro obyvatele města Kdyně (např. zohlednění
spádovosti a působnosti sociálních či charitativních služeb).
2. Žadatelem o dotaci ve všech dotačních programech mohou být fyzické i právnické
osoby splňující popis svých činností a účel podpory v žádosti o poskytnutí dotace dle
článku II. odst. 3

Článek IV. - Žádost o poskytnutí dotace
l. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kdyně se podává na příslušném formuláři
(příloha č. l) s veškerými potřebnými náležitostmi, mezi které mimo jiné patří:
a. Identifikace žadatele vč. kontaktních údajů
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b. Popis předmětu žádosti vč. přesného účelu dotace, vyčíslení celkových nákladů,
vyčíslení výše požadované dotace, popis harmonogramu realizace a podrobné
odůvodnění žádosti

c. Informace o činnosti žadatele - počet členů, počet pořádaných akcí, dosažené
úspěchy, plány do budoucna, apod. K tomuto účelu je možné použít např.
výroční zprávu.

d. Informace o hospodaření žadatele - jakým způsobem je financována činnost
žadatele, jaké zdroje k jejímu financování využívá, rozpočet organizace, příp.
rozpočet akce. Dále je požadována výroční zpráva o činnosti žadatele za
předchozí kalendářní rok, výpis z BU žadatele nebo potvrzení o zůstatku na BU
(obojí ne straší 3 měsíců od data podání žádosti). V případě, že je žadatelem o
dotaci fyzická osoba, tato část žádosti se nevyplňuje a výše uvedené přílohy
nejsou požadovány.

e. Kopie dokladu o existenci subjektu (výpis z obchodního rejstříku, doklad o
registraci spolku, apod.). Pokud je žadatelem fyzická osoba tento doklad se
nevyžaduje.

f. Souhlas s podmínkami pro poskytování dotací, který je součástí formuláře
žádosti

g. Čestné prohlášení žadatele (příloha č. 2)
2.

Žádosti, které nebudou splňovat stanovené formální náležitosti či nebudou dostatečně
specifikovány, budou žadatelům vráceny k doplnění.

3.

Konzultačním místem pro správné vyplnění a podání žádosti je Odbor finanční
Městského úřadu Kdyně - kancelář vedoucí odboru.

Článek V. - Podmínky přidělení a čerpání dotace
l. Na poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kdyně není právní nárok.
2. Dotace se poskytuje výhradně na činnost v kalendářním roce, ve kterém byla žádost o
poskytnutí dotace podána.

3. Žádosti o poskytnutí dotace je možné podávat ve dvou kolech:
a. l. kolo: od l. ledna do 31. března daného kalendářního roku

b. II. kolo: od l. června do 15. srpna daného kalendářního roku
4. Jeden subjekt je oprávněn podat maximálně dvě žádosti v daném kalendářním roce každou v jiném dotačním programu dle článku II. odst. 3.

5. Čerpání dotace je účelově vázáno dle skutečností uvedených ve veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kdyně, která je generována na základě žádosti a
rozhodnutí schvalovacího orgánu.

6. Příjemce dotace je při čerpání dotace povinen postupovat v souladu s platnými zákony
a obecně závaznými právními předpisy.

7. Žadatelem o poskytnutí dotace nesmí být právnická nebo fyzická osoba:
a. na jejíž majetek je prohlášeno insolvenční řízení;
b. která má v evidenci daní vedeny daňové nedoplatky;
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c. která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata
souvisí s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský či
trestný čin proti majetku;

d. která má 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;

e. která má dluhy a nedoplatky vůči Městu Kdyně, jeho založeným či zřízeným
organizacím či vůči jinému veřejnoprávnímu subjektu.
8. Úplné a řádně podané žádosti jsou prostřednictvím vedoucí Odboru finančního MěU
Kdyně předkládány Radě města Kdyně. Rada města tyto žádosti schvaluje a stanovuje
výši podpory, příp. je postupuje ke schválení zastupitelstvu města. Zastupitelstvo
města dle ustanovení § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů rozhoduje o poskytnutí dotací v jednotlivém případě
fyzickým nebo právnickým osobám ve výši nad 50 000 Kč.
9. Při rozhodování o výši poskytnuté dotace bude schvalovací orgán zohledňovat rovněž
míru spoluúčasti žadatele, a to nejen ve finanční rovině, ale také formou aktivizace

vlastní členské základny za účelem úspory finančních prostředků - např. provádění
prací či oprav, které jsou předmětem žádosti svépomocí, tj. samotnými členy dané
organizace nebo získávání finančních prostředků vlastní činností, apod.
10. Poskytovatel dotace je oprávněn provést v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů kontrolu nad finančním zajištěním,
věcným plněním a čerpáním finančních prostředků příjemce dotace.
11. V případě zjištění porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce dotace postupuje
poskytovatel v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

12. Příjemce dotace je povinen, pokud je to možné, na propagačním materiálu akce či
spolku nebo na webových stránkách, případně na jiném viditelném místě umístit znak
města Kdyně (viz příloha č. 4) a text dle vhodnosti podpořené akce - na základě
dotačního programu:

a. „ Činnost spolku je realizována za finanční podpory Města Kdyně ".

b. „Činnost klubu je realizována za finanční podpory Města Kdyně".
c. „ Tato akce je realizována za finanční podpory Města Kdyně".
d. „Účast na akci je realizována za finanční podpory Města Kdyně".
e. „ Tento projekt je realizován za finanční podpory Města Kdyně".
13. Finanční vypořádání dotace se předkládá na příslušném formuláři (příloha č. 3) na
Odbor finanční MěU Kdyně, vždy nejpozději do 31. 12. daného kalendářního roku,ve

kterém byla dotace poskytnuta, pokud není ve smlouvě o poskytnutí dotace uvedeno
jinak.

14. V případě, že příjemce dotace nepředloží vyúčtování dotace v řádném termínu dle
údajů uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace, může mu být dotace v následujícím
kalendářním roce krácena, případně nemusí být poskytnuta.
15. Další podmínky čerpání dotace jsou stanoveny ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu Města Kdyně.
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Článek VI - Přechodná a závěrečná ustanovení
l. Tato směrnice byla schválena Radou města Kdyně na 30. schůzi rady města dne 27. l.
2020 usnesením č. R30-448.

2. Dnem nabytí účinnosti této směrnice zaniká platnost dosavadního formuláře žádosti o
poskytnutí dotace z rozpočtu města Kdyně.

3. Žadatelé, kteří podali žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kdyně přede dnem
účinnosti této směrnice, jsou povinni podat žádost způsobem stanoveným v této
směrnici, a to včetně doložení veškerých požadovaných příloh.
4. Nedílnou součástí této směrnice jsou následující přílohy:
a) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kdyně - příloha č. l

b) Čestné prohlášení žadatele - příloha č. 2
c) Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Města Kdyně - příloha č. 3
d) Povinné náležitosti publicity - příloha č. 4
5. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem schválení Radou města Kdyně.

ve Kdyni dne 27. l. 2020

Oskar Hamrusv.r.
starosta města

tng. Věra Říhová v.r.
místostarostka města
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