DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště,
které se koná dne 27.2.2017
Dotační programy města Uherské Hradiště pro II. pololetí roku 2017

Důvod předložení:
V souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z prostředků města
Uherské Hradiště a schváleným časovým harmonogramem pro rok 2017, budou vyhlášeny dotační
programy na podporu aktivit v II. pololetí roku 2017. Znění dotačních programů je přílohou důvodové
zprávy.
Zároveň dochází k úpravě Pravidel pro poskytování dotací z Fondu sportu města Uherské Hradiště
v bodě vymezujícím podmínky použití dotace – rozšíření neuznatelných nákladů.

Základní fakta:

1. Dotační programy města Uherské Hradiště na II. pololetí roku 2017
Usnesením Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. 202/15/Z ze dne 13.10.2008 byly zřízeny
peněžní fondy města Uherské Hradiště k podpoře aktivit v oblasti kultury, cestovního ruchu, sportu,
vzdělávání, sociální oblasti, oblasti životního prostředí a rozvoje bydlení.
Po novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
byly Zastupitelstvem města Uherské Hradiště schváleny „Zásady pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z prostředků města Uherské Hradiště“ a princip poskytování dotací z rozpočtu
města od roku 2016, jímž byla zrušena přímá vazba na vybrané prostředky z loterií (do roku 2015 se
objem dotací rovnal objemu výnosů z loterií) a nově zavedlo tzv. dlouhodobé smlouvy o spolupráci.
Na základě výše uvedeného jsou dotace z rozpočtu řízeny takto:
1. Účel stanovený městem (peněžní fondy)
2. Účel stanovený žadatelem (individuální žádosti na jiný účel než dle fondů)
3. Smlouvy o dlouhodobé spolupráci (podporující vybrané činnosti; již uzavřené na dobu
neurčitou)
4. Příspěvky městem zřízeným příspěvkovým organizacím

Dotace na účel stanovený městem jsou poskytovány formou tzv. „Programů“ (§ 10c zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění), jenž je souhrn věcných, časových a
finančních podmínek podpory účelu určeného poskytovatelem v programu.
Vzhledem k již dříve zřízeným peněžním fondům, je pro každý z peněžních fondů města stanoven
jeden Program (výše prostředků, určených pro jednotlivé programy je shodná s příspěvky do
peněžních fondů), který identifikuje cíl podpory, objem finančních prostředků, lhůty pro podání a
rozhodnutí, kritéria hodnocení a další zákonem požadované údaje.
Výše limitů pro jednotlivé peněžní fondy je pro rozpočet 2017 nastaven dle aktuálních potřeb a
možností města, přičemž stanovení objemu finančních prostředků pro jednotlivé peněžní fondy bylo
schváleno Usnesením Zastupitelstva města Uherské Hradiště dne 7.9.2016.
Pro II. pololetí roku 2017 je výše finančních prostředků pro jednotlivé peněžní fondy navržena takto:
Fond obnovy historické architektury
Fond životního prostředí

720,0 tis. Kč
127,5 tis. Kč
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Fond mládeže a vzdělávání
Fond sportu
Fond kultury
Fond cestovního ruchu
Fond sociální pomoci a prevence
Fond rozvoje bydlení

215,0 tis. Kč
1 679,5 tis. Kč
480,0 tis. Kč
25,0 tis. Kč
668,0 tis. Kč
5 024,0 tis. Kč

Rozhodovací proces při poskytování dotací a návratných finančních výpomocí plně využívá § 85,
písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, týkajícího se rozhodování o
majetkoprávních úkonech.
Zastupitelstvo města rozhoduje o:
a) poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000,-- Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000,-Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,
b) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000,-- Kč v jednotlivém případě
fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí, o
žádostech s nižšími limity bude rozhodovat rada města.
Je prováděna tzv. supervize“ – shoda žadatelů v různých programech, kontrola je prováděna na IČ.
Výsledky „supervize“ jsou podkladem pro jednání finanční komise Výsledný přehled projednává
porada členů vedení města, která sdělí radě města a zastupitelstvu města případné odlišné stanovisko
podpory projektů proti doporučení komisí.
Po rozhodnutí o žádostech v orgánech města budou zveřejněny výsledky takto:
a) u dotací nad 50 000,-- Kč (zákonná povinnost): do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy bude na
webu města zveřejněna veřejnoprávní smlouva v plném rozsahu – poté i případné dodatky
smlouvy. Smlouva musí být zveřejněna po dobu 3 let ode dne zveřejnění. Nezveřejní se
údaje dle zvláštního právního předpisu (např. ochrana osobních údajů) s tím, že bude uveden
důvod vyloučení zveřejnění.
b) u dotací nad 50 000,-- Kč do 30 dnů zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č.
340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
c) u všech žádostí: neprodleně po rozhodnutí o žádosti bude zveřejněno usnesení příslušného
orgánu. Rozhodnutí o žádosti bude zveřejněno do konce následujícího kalendářního roku.

2. Úprava Pravidel pro poskytování dotací z Fondu sportu města Uherské Hradiště
Na základě poznatků a zkušeností z poskytování dotací v roce 2016, při zpracování vyúčtování od
jednotlivých příjemců dotací, žádá administrátor Fondu sportu města Uherské Hradiště, odbor kultury,
školství a sportu, úpravu Pravidel pro poskytování dotací z Fondu sportu města Uherské Hradiště
doplněním bodu týkajícího se rozšíření neuznatelných nákladů při čerpání dotace z fondu.
Jedná se o úpravu čl. 4 Zásady a podmínky použití dotace v bodě 4.4. Podmínky použití dotace,
doplnění neuznatelného nákladu ve znění - pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku,
ostatního drobného hmotného majetku, movitého majetku (např. žíněnky, dresy, míče, míčky).
Doplnění je v přiložených pravidlech fondu sportu barevně zvýrazněno.
Administrátoři zbývajících fondů o úpravy, změny nežádají.
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Zpracovala:
Ing. Ivana Martináková
ekonomický odbor

Příloha:
Příloha č. 1 – Zásady pro poskytování dotací a návratných výpomocí z prostředků města Uherské Hradiště
Příloha č. 2 – Dotační program „Podpora rozvoje kultury v II. pololetí 2017“
Příloha č. 3 – Dotační program „Podpora rozvoje cestovního ruchu v II. pololetí roku 2017“
Příloha č. 4 – Dotační program „Podpora rozvoje sportu v II. pololetí roku 2017“
Příloha č. 5 – Dotační program „Podpora mládeže a vzdělávání v II. pololetí roku 2017“
Příloha č. 6 – Dotační program „ Podpora činnosti v oblasti životního prostředí v II. pololetí 2017“
Příloha č. 7 – Dotační program „Podpora sociálních a navazujících služeb v II. pololetí 2017“
Příloha č. 8 – Dotační program „ Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště v II. pololetí
2017
Příloha č. 9 – „Podpora rozvoje bydlení města Uherské Hradiště v II. pololetí 2017
Příloha č. 10 – Pravidla Fondu sportu města Uherské Hradiště
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