DŮVODOVÁ ZPRÁVA

pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště,
které se koná dne 3.9.2018
Dotační programy a Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí pro rok 2019
Důvod předložení:
V souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z prostředků města
Uherské Hradiště a schváleným časovým harmonogramem, budou vyhlášeny dotační programy na
podporu aktivit v I. pololetí roku 2019. Znění dotačních programů je přílohou důvodové zprávy.
Zároveň dochází k úpravě Pravidel pro poskytování dotací města Uherské Hradiště.
Základní fakta:
1. Dotační programy města Uherské Hradiště pro I. pololetí roku 2019
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).
Oproti letům minulým Zastupitelstvo města Uherské Hradiště Usnesením č. 419/24/ZM/2019 ze dne
18.06.2018 vzalo na vědomí změnu v postupu finanční podpory ve vztahu ke smlouvám o dlouhodobé
spolupráci, které jsou ukončovány dohodou k 30.09.2018.
Podpora subjektů doposud financovaných prostřednictvím smluv o spolupráci bude od roku 2019
probíhat takto:
a) Smlouva o dlouhodobé spolupráci je zachována z důvodu vyvážených práv a
povinností - Asociace českých filmových klubů, z.s.: město je „hlavním partnerem“ a mimo
finanční, poskytuje také rozsáhlou materiální, organizační a provozní pomoc.
b) Účel stanovený městem – v rámci dotačních programů bude řešena podpora:
- Fond cestovního ruchu: Region Slovácko, Park Rochus
- Fond sportu: FC Slovácko, TJ Slavoj Jarošov, Staroměští šohajíci
- Fond kultury: Slovácké muzeum Uherské Hradiště, podpora hodů v místních částech
- Fond sociální pomoci a prevence: ZŠ a MŠ Speciální, Klub důchodců Uherské Hradiště
c) Účel stanovený žadatelem - UTB-Salvator, UTB-provoz školy, SDH Vésky, SDH
Jarošov, SDH Mařatice
d) Účel stanovený zvláštním právním předpisem (např. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
- Petrklíč, o.p.s.,
- Oblastní charita Uherské Hradiště,
- Společnost Podané ruce o.p.s.
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. Účel stanovený zvláštním právním předpisem (např. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
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4. Příspěvky městem zřízeným příspěvkovým organizacím
Výše limitů pro jednotlivé peněžní fondy je nastaven dle aktuálních potřeb, povýšena o prostředky
alokované pro končící smlouvy o dlouhodobé spolupráci a možností města, přičemž stanovení objemu
finančních prostředků pro jednotlivé peněžní fondy vychází z rozpočtového výhledu pro rok 2019, popř.
z očekávaného převodu nevyčerpaných prostředků fondů z roku 2018 (pozn. obnova historické
architektury).

Pro 2019 je finanční krytí dotačních programů následující:
Dotační program obnovy historické architektury
Dotační program životního prostředí
Dotační program mládeže a vzdělávání
Dotační program sportu
Dotační program kultury
Dotační program cestovního ruchu
Dotační program sociální pomoci a prevence
Fond rozvoje bydlení – úvěry

526 000 Kč
112 000 Kč
308 000 Kč
9 211 000 Kč
591 000 Kč
5 725 000 Kč
1 376 000 Kč
8 737 400 Kč

V I. pololetí roku 2019 bude v dotačních programech vypsáno k rozdělení ½ rezervovaných prostředků
pro dotační program peněžních fondů, mimo fond sociální pomoci a prevence k rozdělení 2/3
rezervovaných prostředků, navýšené o částky smluv dlouhodobé spolupráce, které budou pro I. pololetí
2019 uvolněny k rozdělení celé. Fond obnovy historické architektury a fond rozvoje bydlení navrhuje
rozdělení všech rezervovaných prostředků.
Dotační programy pro I. pololetí 2019 jsou přílohou důvodové zprávy. Změny oproti letům minulým jsou
v textu vyznačeny zeleně. Úpravy jsou v souvislosti s nastavením podmínek pro poskytnutí dotací
v rámci jednotlivých dotačních programů i o nové subjekty.
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, tj. 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.
Při posuzování žádostí o poskytnutí dotace a jejich vyhodnocení s návrhem na poskytnutí/ neposkytnutí
dotace bude nově postupováno následujícím způsobem:
Speciální poradní orgán – porada vedení - žádosti o dotaci na jeden projekt 200 000 Kč a více
Poradní orgán – komise – žádosti o dotace na jeden projekt do 200 000 Kč.
Po návrhu vyhovění/nevyhovění žadateli o poskytnutí dotace v rámci jednotlivých dotačních programů
je prováděna tzv. „supervize“ – shoda žadatelů v různých programech, kontrola je prováděna na IČ.
Výsledky „supervize“ jsou podkladem pro jednání finanční komise. Výsledný přehled je předložen
poradě 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 všech žádostí: neprodleně po rozhodnutí o žádosti bude zveřejněno usnesení příslušného
orgánu. Rozhodnutí o žádosti bude zveřejněno do konce následujícího kalendářního roku,
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b) 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,
c) u dotací nad 50 000 Kč do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy zveřejnění v registru smluv
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
2. Úprava Pravidel pro poskytování dotací z fondů města Uherské Hradiště
Z důvodu zapracování změny při zpracování podkladů o vyhovění/nevyhovění dotace na základě
podané žádosti, vymezení pravomocí jednotlivých komisí, odborů, dochází ke změně Pravidel pro
poskytování dotací z fondů města Uherské Hradiště. Změny v textu pravidel jsou vyznačeny zeleně.
Fondů (mimo FOHA a FRB) se týká úprava čl.IV odst. 1 jde o zapracování změny postupu posuzování
žádostí, rozdělení tzv. „velkých žádost“ tj. žádosti nad 200 000 Kč na jeden projekt, které bude
posuzovat porada vedení města, zapracování tzv. „supervize,“ kterou je prováděna kontrola na IČ a
vymezení odpovědnosti mezi ekonomickým odborem a administrátory projektu, úprava čestného
prohlášení v rámci veřejné podpory
U všech fondů je doplněno možnost navýšení objemu prostředků vyčleněných v rozpočtu města na
financování programu, pokud dojde k vyššímu zájmu ze strany žadatelů a jsou v rozpočtu města volné
finanční prostředky (Zprávy MF ČR 4/2017).
U fondu sportu, cestovního ruchu a kultury dochází ke změně u vymezení účelu podpory a podmínek na
co lze podporu využít. Úprava je provedena z důvodu zahrnutí subjektů pod smlouvou o spolupráci do
podpory v rámci podpory jednotlivých fondů.

Zpracovala:
Ing. Ivana Martináková
Ekonomický odbor, oddělení rozpočtů a financování
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 I. pololetí 2019“
Příloha č. 3 – Dotační program „Podpora rozvoje cestovního ruchu v I. pololetí roku 2019“
Příloha č. 4 – Dotační program „Podpora rozvoje sportu v I. pololetí roku 2019“
Příloha č. 5 – Dotační program „Podpora mládeže a vzdělávání v I. pololetí roku 2019“
Příloha č. 6 – Dotační program „ Podpora činnosti v oblasti životního prostředí v I. pololetí 2019“
Příloha č. 7 – Dotační program „Podpora sociálních a navazujících služeb v I. pololetí 2019“
Příloha č. 8 – Dotační program „ Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště v I. pololetí 2019“
Příloha č. 9 – „Podpora rozvoje bydlení města Uherské Hradiště v I. pololetí 2019“
Příloha č. 10 - Pravidla Fondu sportu města Uherské Hradiště
Příloha č. 11 - Pravidla Fondu mládeže a vzdělávání města Uherské Hradiště
Příloha č. 12 – Pravidla Fondu kultury města Uherské Hradiště
Příloha č. 13 – Pravidla Fondu cestovního ruchu města Uherské Hradiště
Příloha č. 14 – Pravidla Fondu sociální pomoci a prevence města Uherské Hradiště
Příloha č. 15 – Pravidla Fondu obnovy historické architektury města Uherské Hradiště
Příloha č. 16 – Pravidla fondu rozvoje bydlení
Příloha č. 17 – Pravidla fondu životního prostředí
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