DŮVODOVÁ ZPRÁVA

pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště,
které se koná dne 17.2.2020
Dotační programy města Uherské Hradiště pro II. pololetí 2020
Důvod předložení:
V souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z prostředků města
Uherské Hradiště a schváleným časovým harmonogramem pro rok 2020, budou vyhlášeny dotační
programy na podporu aktivit v II. pololetí 2020. Znění dotačních programů je přílohou důvodové
zprávy.
Základní fakta:
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).
Na základě výše uvedeného jsou dotace z rozpočtu řízeny takto:
1.
2.
3.
4.

účel stanovený městem (peněžní fondy)
účel stanovený žadatelem (individuální žádosti na jiný účel než dle fondů)
účel stanovený zvláštním právním předpisem
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. V rámci tzv. „Programů“
jsou řešeny i úvěry z Fondu rozvoje bydlení.
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 nastavena dle aktuálních potřeb a možností města, přičemž
stanovení objemu finančních prostředků pro jednotlivé peněžní fondy vychází ze schváleného
rozpočtu pro rok 2020.
V II. pololetí 2020 je v dotačních programech vypsáno k rozdělení ½ rezervovaných prostředků pro
dotační program peněžních fondů, mimo fond sociální pomoci a prevence, který v I. pololetí 2020
rozdělil 2/3 rezervovaných prostředků.
Fond obnovy historické architektury a Fond rozvoje bydlení navrhuje k rozdělení v II. pololetí 2020
všechny nevyčerpané prostředky fondu.
Návrh na rozdělení dotací v II. pololetí 2020 neobsahuje tzv. „přebytky“ fondů, zůstatky k 31.12.2019,
popř. vratky dotací. V případě, že podané žádosti převýší předpokládaný objem prostředků
vyčleněných v rozpočtu města na financování programu, je možné celkový objem prostředků zvýšit o
tyto prostředky rozpočtovým opatřením.
Pro II. pololetí 2020 je finanční krytí dotačních programů následující:
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Dotační program obnovy historické architektury
Dotační program životního prostředí
Dotační program mládeže a vzdělávání
Dotační program sportu
Dotační program kultury a cestovního ruchu
Dotační program sociální pomoci a prevence
Fond rozvoje bydlení – úvěry

207 000 Kč
56 500 Kč
155 000 Kč
1 749 000 Kč
248 000 Kč
462 000 Kč
6 175 700 Kč

Časový harmonogram pro vyhlášení dotačních programů, příjmu žádostí o poskytnutí dotace je
následující:

2. pololetí 2020
Úkon
Příprav a
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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 Uherské Hradiště 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.
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 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.
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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.

Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:
Rada města Uherské Hradiště doporučuje schválení předloženého návrhu.

Zpracoval:
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 a cestovního ruchu v II. pololetí 2020“
Příloha č. 3 – Dotační program „Podpora rozvoje sportu v II. pololetí 2020“
Příloha č. 4 – Dotační program „Podpora mládeže a vzdělávání v II. pololetí 2020“
Příloha č. 5 – Dotační program „ Podpora činnosti v oblasti životního prostředí v II. pololetí 2020“
Příloha č. 6 – Dotační program „Podpora sociálních a navazujících služeb v II. pololetí 2020“
Příloha č. 7 – Dotační program „Podpora obnovy historické architektury v II. pololetí 2020“
Příloha č. 8 – Úvěry „Podpora rozvoje bydlení města Uherské Hradiště v II. pololetí 2020“
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