Příloha důvodové právy č. 6

Zásady pro poskytování dotací
a návratných finančních výpomocí
z prostředků Města Uherské Hradiště
1. Účel stanovený Městem Uherské Hradiště v Programu
Poskytování dotací prostřednictvím „Programu pro poskytování dotací nebo návratných
finančních výpomocí“ (dále Program) bude následující:
1. Dotace dle Programu budou poskytovány 1x ročně.
2. Termín pro podávání žádostí pro daný kalendářní rok je od 1. února do 31. března daného
roku.
3. Pro každý z peněžních fondů města schválí Zastupitelstvo města konkrétní znění
Programu pro nejbližší termín podávání žádostí. Nové Program budou schvalovány
převážně v rámci projednávání rozpočtu města na dané období.
4. Program bude zveřejněn na webu města v části „úřední deska“ nejméně 30 dnů před
počátkem lhůty pro podávání žádostí, tj. nejpozději od 1. ledna daného roku. Program
musí být zveřejněn na úřední desce nejméně 90 dnů ode dne zveřejnění, nejméně však do
dne následujícího po ukončení přijímání žádostí.
5. Návratné finanční výpomoci poskytované z Fondu rozvoje bydlení se budou řídit těmito
pravidly i v případě, že nebudou podléhat platnému znění z.č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech (tj. i když budou poskytovány za úroky).
2. Účel určený žadatelem
Poskytování dotací na jiný účel než je uvedený v Programech jednotlivých fondů bude takto:
1. V rozpočtu pro dané období budou účelově určeny finanční prostředky v objemu dle
principů platného Rozpočtového výhledu nebo jiného rozhodnutí orgánů města (např.
Pravidla pro poskytování dotací z loterií, smlouvy o spolupráci apod.), popř. dle
aktuálního požadavku vzniklého při projednávání návrhu rozpočtu či jeho změny.
2. Na webu města bude zveřejněna možnost podávání žádostí na „Ostatní dotace“ takto:
a) Speciální Program: může být vyhlášen záměr na účel, který je v daném období
městem považován za potřebný a který není řešen jinými Programy (tj. peněžními
fondy). Mimo jiné se může jednat např. o podporu aktivit směřujících k podpoře
zdraví, kvality života, udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do věcí veřejných
vedoucí ke zvyšování kvality veřejné správy apod. Tyto dotace budou na webu
zveřejněny na dobu dle potřeb města (a tomu bude odpovídat termín pro přijímání
žádostí).
b) Individuální dotace: tyto dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů
hodných zvláštního zřetele, a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v
předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů. Tyto
dotace budou na webu zveřejněny trvale s možností podávání žádostí průběžně po celý
rok.
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3. Společné postupy
Z důvodu snadné orientace v postupech projednávání bude pro výše uvedené dotace a
návratné finanční výpomoci za jednotné považováno:
1. Žádosti: žádosti na všechny typy dotací z rozpočtu města budou stejné, přičemž závazný
bude obsah stanovený zákonem pro Projekty. Pokud některý správce programu potřebuje
poskytnout další informace, budou tyto uvedeny jako povinná příloha žádosti.
Pro návratné finanční výpomoci je, s ohledem na zcela jiný typ financování, samostatná
žádost (obdobně tomu bude i u uzavíraných smluv).
2. Zveřejnění na webu: žádosti musí být na webu města uvedeny na „úřední desce způsobem
umožňujícím dálkový přístup“. Je však vhodné, aby byl z úřední desky učiněn odkaz na
samostatný portál, v němž budou k dispozici informace o všech dotacích z rozpočtu města
UH, což uživatelům značně ulehčí orientaci.
3. Kompetence rozhodování o dotacích budou stanoveny dle § 85, písm. b), z. č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění. Tzn., že rada města bude rozhodovat o peněžitých
prostředcích do 20 tis. Kč (včetně) jedné fyzické nebo právnické osobě za kalendářní rok a
o ostatních rozhodne zastupitelstvo města.
4. Prostředky budou poskytnuty na základě „veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace“,
jejíž vzor schvaluje zastupitelstvo města a je platný pro všechny typy dotací.
5. Neschválení žádosti: návrh usnesení na neposkytnutí dotace musí obsahovat přesnou
identifikaci žádosti i důvod neschválení. Vzor vhodného textu usnesení zní:
„RM/ZM nevyhovuje žádosti (jméno, IČO a adresa žadatele), ze dne (den vyhotovení
žádosti uvedený v žádosti) na poskytnutí ne/investiční dotace na (účel použití uvedený
v žádosti). Důvodem je …“
6. Zveřejnění: 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 všech žádostí: neprodleně po rozhodnutí o žádosti bude zveřejněno usnesení
příslušného orgánu. Rozhodnutí o žádosti bude zveřejněno do konce následujícího
kalendářního roku.
7. Odpovědnost: za celý průběh dotací budou odpovědni správci rozpočtových prostředků, tj.
„metodické odbory“.
8. Správce: správcem je ekonomický odbor a jeho povinnosti jsou zejména:
• Vedení agendy všech žádostí o finanční dotace z rozpočtu a fondu města v daném
kalendářním roce
• Kontrola návrhů usnesení z pohledu limitu pravomocí pro rozhodování v RM či ZM (20
tis. Kč pro jeden právní subjekt za jeden rok)
•
•
•

Ověření zveřejnění výzev a výsledků na elektronické úřední desce
Návrh termínů RM a ZM pro projednávání žádostí Programů a zveřejnění nových
Programů
Kontrola plnění podmínek u vybraných dotací dle Metodického pokynu EKO č. 5/2012,
v platném znění.
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4. Přechodná ustanovení
Vzhledem k tomu, že Programy pro rok 2015 budou schvalovány v zastupitelstvu města
v jiném termínu než je uvedeno výše, jsou navazující termíny pro rok 2015 stanoveny takto:
úkon
schválení Programu v ZM
zveřejnění na úřední desce
zahájení podávání žádostí
ukončení podávání žádostí
sejmutí z úřední desky
projednání v RM (vč. schválení dot.do 20 tis.Kč)
schválení v ZM

Schváleno Usnesení zastupitelstva města č. 47/4/ZM ze dne 13.4.2015
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přechodné
13.4.2015
15.4.2015
18.5.2015
30.6.2015
15.7.2015
25.8.2015
7.9.2015

dny

33
43
91

